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Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce. Stabilność systemu ﬁnansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Utrzymanie stabilności systemu ﬁnansowego
jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego ma utrzymanie stabilności 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 31 października 2013 r. (cut-oﬀ date). Raport został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu
w dniu 19 grudnia 2013 r.
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu ﬁnansowego

Rozdział 1.

Syntetyczna ocena stabilności polskiego
systemu ﬁnansowego
W „Raporcie o stabilności systemu ﬁnansowego” ność kluczowych segmentów krajowego systemu ﬁprzedstawiona jest sytuacja bieżąca najważniejszych nansowego na zaburzenia powoduje, że pomimo persegmentów polskiego systemu ﬁnansowego oraz wy- spektyw relatywnie niskiego tempa wzrostu gosponiki analiz obejmujących główne ryzyka ekonomicz- darczego oraz utrzymywania się kryzysu zadłużenia
ne, na które są narażone w swojej działalności insty- w streﬁe euro, można ocenić iż ryzyko materializacji
tucje ﬁnansowe działające na polskim rynku. Raport

zagrożeń dla stabilności krajowego systemu ﬁnanso-

przedstawia też ocenę odporności najważniejszych wego nieco się obniżyło od ostatniej edycji Raportu.
instytucji ﬁnansowych na materializację tych ryzyk.

Warunki w otoczeniu gospodarczym polskiego systemu ﬁnansowego uległy niewielkiej poprawie. Tempo

1.1. Ocena stabilności systemu
ﬁnansowego i jej perspektyw
W okresie analizowanym w Raporcie1 polski system
ﬁnansowy funkcjonował stabilnie, a sytuacja najważniejszego segmentu systemu ﬁnansowego – sektora
bankowego – była korzystna. Najważniejszym czyn-

wzrostu gospodarczego w Polsce pozostawało niskie
– po obniżeniu z 4,3% w 2011 r. do 1,9% w 2012 r.
wyniosło 0,5% i 0,8% w pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. Wstępne dane o tempie wzrostu PKB
w III kwartale 2013 r. (1,9% r/r) wskazują jednak,
że okres najsilniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego zakończył się w I połowie 2013 r.

nikiem ryzyka dla stabilności krajowego systemu ﬁ- Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki, które bęnansowego jest koniunktura w otoczeniu polskiej go- dzie wpływać na warunki działania systemu ﬁnansospodarki. Znaczenie krajowych czynników ryzyka, wego, poprawiły się od momentu publikacji poprzedzwiązanych z mniej korzystną sytuacją niektórych in- niej edycji Raportu. Prognozy wzrostu gospodarczego
stytucji ﬁnansowych, było mniejsze. Znaczna odpor- w gospodarce światowej, a szczególnie w streﬁe eu1 Analiza

w Raporcie koncentruje się na danych, które były dostępne w okresie od cut-oﬀ date poprzedniej edycji, tj. od 31 maja 2013 r.
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ro, na lata 2014–2015 nie zmieniły się istotnie (jesien- ska premia za ryzyko polskich obligacji rządowych,
na prognoza makroekonomiczna Komisji Europej- odzwierciedlona w kwotowaniach kontraktów CDS,
skiej przewiduje wzrost PKB w streﬁe euro w 2014 r. wskazuje, że wypłacalność Polski jest oceniana pozyo 1,1%, i o 1,7% w 2015 r., w porównaniu do wzro- tywnie przez inwestorów. Ponieważ portfel obligacji
stu o 1,2% w 2014 r. w projekcji opracowanej wiosną skarbowych w posiadaniu krajowych banków składa
2013 r.). Dane dotyczące PKB strefy euro wskazują, że się niemal wyłącznie z polskich obligacji2 pozwala to
w II i III kwartale 2013 r., po sześciu kolejnych kwar- stwierdzić, że ryzyko dla stabilności krajowego systetałach spadku, PKB wzrósł w ujęciu kwartał do kwar- mu ﬁnansowego związane z ryzykiem kredytowym
tału. Pomimo prognoz przyspieszenia wzrostu gospo- państw jest bardzo niskie.
darczego w 2014 r., ożywienie pozostaje kruche ze Listopadowa projekcja makroekonomiczna NBP
względu na wolniejsze niż w przeszłości tempo wzro- wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego
stu gospodarczego w dużych gospodarkach wscho- w Polsce w latach 2014–2015 w porównaniu do 2013 r.
dzących i niską aktywność gospodarczą w części du- Jednak dopiero w 2015 r. wzrośnie zatrudnienie i obżych gospodarek strefy euro. Można jednak ocenić, niży się stopa bezrobocia. Perspektywy wzrostu goże prawdopodobieństwo ponownego silnego spowol- spodarczego są nieco lepsze niż w przewidywaniach
nienia wzrostu gospodarczego zmniejszyło się, co jest formułowanych w połowie 2013 r., gdy była opracozjawiskiem pozytywnym.

wywana poprzednia edycja niniejszego Raportu. Po-

Pomimo perspektyw jedynie stopniowego ożywienia mimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego, opóźwzrostu gospodarczego, utrzymujących się proble- niona reakcja rynku pracy na poprawę koniunktumów ﬁnansów publicznych i trudnej sytuacji sektora ry prawdopodobnie sprawi, że skutki spowolnienia
bankowego w niektórych krajach strefy euro, na ryn- wzrostu gospodarczego z lat 2012–2013 będą jeszcze
kach ﬁnansowych utrzymał się optymizm odnotowa- w najbliższych kwartałach wpływały na zmniejszenie
ny w poprzedniej edycji Raportu. Uspokojeniu sytu- zyskowności instytucji ﬁnansowych (m.in. poprzez
acji na rynkach ﬁnansowych sprzyjała ekspansywna wpływ na koszty materializacji ryzyka kredytowego).
polityka pieniężna prowadzona przez najważniejsze Tendencje te mogą prowadzić do wystąpienia napięć
banki centralne. Istotny wpływ na nastroje na ryn- w części słabszych instytucji ﬁnansowych.
kach ﬁnansowych miały zmieniające się oczekiwania W II i III kwartale 2013 r. wyniki ﬁnansowe sektodotyczące terminu zakończenia ekspansywnej polity- ra bankowego oraz wskaźniki zyskowności były nieki pieniężnej przez Rezerwę Federalną.

co niższe w porównaniu z okresem analizowanym

Wpływ tych zjawisk na sytuację na krajowym rynku w poprzedniej edycji Raportu. Marża odsetkowa netﬁnansowym, w szczególności na rynek obligacji skar- to znajdowała się nadal w trendzie spadkowym rozbowych był mniejszy niż na inne rynki wschodzące. poczętym w 2012 r., co było związane z utrzymaWskazuje to, że wpływ przyszłych zmian polityki pie- niem się silnej konkurencji o depozyty i spadkiem
niężnej w największych gospodarkach rozwiniętych rynkowych stóp procentowych związanym z decyzjana rynki wschodzące może w dużej mierze zależeć mi w zakresie polityki pieniężnej. Skala spadku marod oceny fundamentów poszczególnych krajów. Sta- ży odsetkowej nie zagrażała jednak stabilności sekbilna sytuacja makroekonomiczna Polski sugeruje za- tora bankowego. Z kolei koszty ryzyka kredytowego
tem, że wpływ ten powinien być ograniczony. Ni- w relacji do aktywów nieco się obniżyły, a jakość port2 Udział

dłużnych instrumentów ﬁnansowych wyemitowanych przez podmioty zagraniczne w aktywach polskiego sektora bankowego
wynosi 0,2%.
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fela kredytów dla sektora nieﬁnansowego nieznacz- nieznacznie niższa niż banków komercyjnych. Wysonie się poprawiła. Wzrost akcji kredytowej utrzymał kość współczynnika wypłacalności banków spółdzielsię na stabilnym, choć niskim poziomie związanym z czych była niższa od wartości tego wskaźnika dla banrelatywnie niskim tempem wzrostu gospodarczego i ków komercyjnych. Zdecydowana większość banków
ograniczonym popytem, przy ostrożnej polityce kre- spółdzielczych cechuje się nadwyżką depozytów nad
dytowej banków. Widoczne były oznaki ożywienia na kredytami, co powoduje, że nie są narażone na ryzyrynku kredytów konsumpcyjnych.
Zdolność banków do absorbowania strat poprawiła się w okresie analizowanym w Raporcie. Średnie
współczynniki wypłacalności banków wzrosły, głównie na skutek zwiększenia funduszy własnych w większości banków. Od początku światowego kryzysu
w 2008 r. żaden bank w Polsce nie znalazł się w sytuacji, w której wymagałby dokapitalizowania ze środków publicznych. Współczynnik wypłacalności polskiego sektora bankowego jest zbliżony do średniej
dla krajów UE, jednak konserwatywnie ustalane wagi ryzyka i wysoka jakość kapitałów banków powodują, że polski sektor bankowy charakteryzuje się niską
i stabilną dźwignią ﬁnansową oraz wysoką odpornością na szoki.

ko związane z wykorzystywaniem ﬁnansowania rynkowego. Pogarszająca się zyskowność sektora bankowości spółdzielczej wskazuje jednak na wyzwania,
przed którymi stoi ten sektor. Jednym z nich jest
niska efektywność kosztowa, związana z małą skalą
działania części banków spółdzielczych. Wyzwaniem
jest również model współpracy z bankami zrzeszającymi, w wielu przypadkach skutkujący transferem ryzyka biznesowego z banków spółdzielczych do banku
zrzeszającego. Stabilna bieżąca sytuacja sektora stwarza dogodne warunki do wprowadzania niezbędnych
korekt, w tym ściślejszej integracji zrzeszeń, która pozwoliłaby na ograniczenie obecnych ryzyk. Brak ściślejszej integracji lub nawet dezintegracja zrzeszeń
mogłyby bowiem zwiększyć ryzyko związane z działalnością banków spółdzielczych.

Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że duża część krajowych banków komercyjnych posia- „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego” analizuda kapitały wystarczające do zaabsorbowania skut- je ryzyko związane z wzajemnymi ekspozycjami banków silnego spowolnienia gospodarczego i utrzyma- ków, jak również powiązaniami między bankami a
nia adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie. innymi instytucjami ﬁnansowymi. Analiza ta wskaRównież wyniki analiz szokowych w zakresie ryzyka zuje, że poza powiązaniami między bankami spółpłynności wskazują na poprawę odporności banków dzielczymi a bankami zrzeszającymi – wynikającyw tym obszarze. Należy podkreślić, że analizy te były mi z modelu funkcjonowania bankowości spółdzielprowadzone przy bardzo restrykcyjnych założeniach, czej – pozostałe rodzaje powiązań nie stanowią źróktórych prawdopodobieństwo materializacji można dła istotnego ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego. W szczególności stosunkowo niewielka skala
ocenić jako niskie.
powiązań zakładów ubezpieczeń, TFI, PTE i SKOK
Bieżącą sytuację ﬁnansową sektora banków spółdziel- z bankami sprawia, że wpływ tych instytucji na sekczych jako całości można ocenić jako stabilną, podob- tor bankowy w Polsce jest ograniczony i nie generują
nie jak sytuację banków komercyjnych. Banki spół- one ryzyka systemowego.
dzielcze charakteryzowały się lepszą jakością portfela kredytowego i wyższą marżą odsetkową netto, Sytuacja zakładów ubezpieczeń, TFI i PTE nie stwajednak istotnie niższa efektywność kosztowa powo- rzała istotnych zagrożeń dla stabilności systemu ﬁdowała, że zyskowność banków spółdzielczych była nansowego. W I półroczu 2013 r. wyniki techniczne
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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
K

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

sektora ubezpieczeń na życie obniżyły się w porów- bowiązane przez KNF do opracowania programów
naniu z analogicznym okresem 2012 r., na co decy- postępowania naprawczego, a w trzech kasach KNF
dujący wpływ miało ograniczenie sprzedaży tzw. po- ustanowiła zarząd komisaryczny w celu dokonania
lisolokat. Rentowność techniczna zakładów ubezpie- ich sanacji. Ze względu na niewielki udział w sysczeń majątkowych poprawiła się. Obniżenie wskaź- temie ﬁnansowym oraz niewielką skalę powiązań z
ników wypłacalności zakładów ubezpieczeń, związa- innymi instytucjami ﬁnansowymi, w szczególności z
ne z wypłatą części kapitału w formie dywidendy sektorem bankowym, sytuacja SKOK nie powinna geprzez charakteryzującą się bardzo wysokim wypo- nerować ryzyka systemowego4 . Jednak słaba pozycja
sażeniem w kapitał grupę PZU, nie zagrażało bez- kapitałowa systemu SKOK zwiększa jego wrażliwość
pieczeństwu funkcjonowania tego sektora. Planowa- na szoki i poprzez efekty reputacyjne może prowane zmiany w systemie emerytalnym ograniczą skalę dzić do spadku zaufania klientów do instytucji ﬁnandziałania OFE co, w długim okresie, prawdopodobnie sowych. Sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji
obniży zyski PTE. Zmiany te nie będą miały negatyw- tego sektora jest pożądane również ze względu na
nego wpływu na stabilność funkcjonowania systemu istotną rolę kas jako dostawcy usług ﬁnansowych dla
ﬁnansowego.

niektórych kategorii klientów.

Sytuacja ﬁnansowa sektora spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu została
oceniona przez KNF jako trudna, szczególnie w za-

1.2.

Ryzyka systemowe

kresie wyposażenia kapitałowego, które jest oceniane
jako nieadekwatne3 . Sektor kas poprawił w I półroczu
sytuację płynnościową, dzięki szybszemu przyrostowi

Ryzyko w wymiarze koniunkturalnym

depozytów niż kredytów i przeznaczeniu uzyskanych Czynniki ryzyka w wymiarze koniunkturalnym są
środków na zwiększenie zasobu aktywów płynnych. związane z niepewnością dotycząca przyszłych tenSektor kas wymaga prowadzenia działań restruktu- dencji makroekonomicznych. W polskiej gospodarce
ryzacyjnych, dla których dodatkowym wsparciem nie występują obecnie istotne nierównowagi makrojest objęcie depozytów klientów w kasach gwaran- ekonomiczne, których korekta mogłaby negatywnie
cjami BFG. Na koniec I półrocza 44 kasy zostały zo- wpłynąć na sytuację sektora realnego i stabilne funk3 Ocena

KNF została przedstawiona w publikacji „Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w I półroczu
2013 r.” dostępnej w serwisie internetowym KNF, www.knf.gov.pl.
4 Deﬁnicja ryzyka systemowego w Słowniczku.
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cjonowanie systemu ﬁnansowego. Obecnie źródła ry- Dla powrotu strefy euro jako całości na ścieżkę zrówzyka w wymiarze koniunkturalnym dotyczą przede noważonego wzrostu gospodarczego konieczne jest
wszystkim rozwoju sytuacji w krajach Unii Europej- trwałe odzyskanie zaufania inwestorów przez kraje
skiej i innych krajach wysoko rozwiniętych. W kilku o trudnej sytuacji ﬁskalnej. Ponowne wystąpienie rekrajach strefy euro utrzymuje się kryzys bankowy po- cesji utrudniałoby poprawę relacji długu publicznego
łączony z kryzysem ﬁnansów publicznych. Tym nega- do PKB w krajach peryferyjnych strefy euro i mogłotywnym zjawiskom towarzyszy nadmierne zadłuże- by doprowadzić do ponownego silnego wzrostu rennie sektora prywatnego, w większości stanowiące po- towności ich obligacji. Prowadziłoby to do nasilenia
zostałość boomu na rynkach nieruchomości z okresu negatywnego sprzężenia zwrotnego, w którym wzaprzedkryzysowego.

jemnie wzmacniające się obawy o wypłacalność kra-

jów i instytucji ﬁnansowych prowadzą do pogłębienia
Scenariuszem najbardziej prawdopodobnym dla ko- recesji, spadku płynności rynków ﬁnansowych, odpłyniunktury światowej jest nadal stopniowe przyspie- wu kapitału i trudności z reﬁnansowaniem zadłużeszenie wzrostu gospodarczego, choć odsunięte w cza- nia przez instytucje ﬁnansowe.
sie w porównaniu z poprzednimi przewidywaniami.
Jesienna prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej Ryzyko wystąpienia takiego sprzężenia zwrotnego
wskazuje, że większość krajów przeżywających trud- może zostać zredukowane, jeśli w streﬁe euro zoności gospodarcze zanotuje niskie, choć dodatnie staną wprowadzone efektywne rozwiązania w obszatempo wzrostu PKB w latach 2014-2015. Prognozy te rze nadzoru nad instytucjami ﬁnansowymi, gwaransą jednak obciążone dużą niepewnością. Trudno oce- towania depozytów oraz restrukturyzacji i uporządnić, kiedy gospodarki tych krajów powrócą na ścieżkę kowanej likwidacji instytucji ﬁnansowych (projekt
zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego. tzw. unii bankowej). Oprócz tych rozwiązań o charakDla gospodarki polskiej niekorzystny byłby zarówno terze instytucjonalnym, wciąż ważnym wyzwaniem
ponowny spadek PKB w krajach będących główny- jest wzmacnianie pozycji kapitałowej i płynnościowej
mi partnerami handlowymi Polski, jak również utrzy- banków europejskich. Istotną rolę może tu odegrać
mywanie się niskiego tempa wzrostu gospodarczego całościowy przegląd sytuacji ﬁnansowej banków, któprzez dłuższy czas. Obu tych ewentualności nie moż- ry zostanie wykonany przez EBC przy wsparciu EBA
na wykluczyć, choć bardziej prawdopodobne obecnie w odniesieniu do banków objętych nadzorem EBC.
jest wystąpienie drugiej z nich.

Ocena ta będzie składała się z przeglądu jakości ak-

tywów który ma dostarczyć szczegółowych i wystanEkspansywna polityka pieniężna najważniejszych daryzowanych informacji dotyczących obecnej sytubanków centralnych przyczyniła się do redukcji na- acji banków, oraz z testów warunków skrajnych, któpięć na rynkach ﬁnansowych oraz umocniła opty- re powinny określić odporność banków na pogorszemizm uczestników rynku. W streﬁe euro duże znacze- nie sytuacji w ich otoczeniu.
nie ma możliwość – dotychczas nie wykorzystywana –
interwencji EBC na rynku obligacji skarbowych w ra- Realizacja nakreślonego powyżej scenariusza mogłamach programu OMT. Optymizm inwestorów może by prowadzić do materializacji ryzyka ﬁnansowania
jednak osłabnąć w przypadku nawrotu recesji w stre- oraz wzrostu kosztów ryzyka kredytowego w polskim
ﬁe euro lub ponownych problemów z osiągnięciem sektorze bankowym. Powrót zaburzeń na globalnych
porozumienia politycznego w USA co do polityki ﬁ- rynkach ﬁnansowych przyczyniłby się, poprzez swój
skalnej.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2013

negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną krajów

13

Rozdział 1.

wysoko rozwiniętych, do obniżenia tempa wzrostu ków europejskich, przejawiającej się dalszym wzrogospodarczego w Polsce, co po pewnym czasie dopro- stem kosztów ﬁnansowania rynkowego, jego zmniejwadziłoby do pogorszenia jakości kredytów. Czynni- szoną dostępnością i krótszą zapadalnością. W takich
kiem zwiększającym potencjalny wpływ spowolnie- warunkach również koszt i dostępność ﬁnansowania
nia gospodarczego na straty kredytowe w portfelu od inwestorów strategicznych dla ich polskich spółek
kredytów mieszkaniowych jest istotny udział kredy- zależnych mogłyby się pogorszyć, prowadząc do tzw.
tów o wysokiej relacji wartości kredytu do bieżącej delewarowania czyli ograniczania ekspozycji na ryzywartości zabezpieczenia w portfelu kredytowym ban- ko kredytowe rezydenta.
ków.

Ze względu na stabilną sytuację gospodarczą Polski
Spowolnienie gospodarcze mogłoby także negatyw- i krajowego systemu bankowego ewentualne skutnie wpłynąć na sytuację ﬁnansów publicznych i po- ki delewarowania powinny być w Polsce mniejsze
strzegane ryzyko kredytowe Polski. Relatywny spa- niż w innych krajach regionu. W Polsce w ostatnich
dek atrakcyjności krajowych obligacji skarbowych kwartałach zmniejsza się wartość zobowiązań bandla inwestorów globalnych, a w konsekwencji ewen- ków wobec zagranicznych instytucji ﬁnansowych.
tualne zmniejszenie zainteresowania tymi instru- Zmiany te nie mają charakteru nagłego i nie wymentami lub nawet ich wyprzedaż na rynku wtór- wierają istotnego wpływu na akcję kredytową bannym przez inwestorów zagranicznych, skutkowałyby ków6 , a w przypadku części banków są związane
silnym wzrostem ich rentowności przy jednoczesnej ze zmianami w strukturze ﬁnansowania, prowadządeprecjacji złotego5 .

cymi do zwiększenia udziału depozytów krajowych

Wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych klientów. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym
mógłby skutkować deprecjacją złotego i wzrostem zapotrzebowanie na ﬁnansowanie zagraniczne jest
zmienności jego kursu, a w efekcie zwiększeniem zmniejszająca się wartość portfela walutowych krekosztu zabezpieczania się przez banki krajowe przed dytów mieszkaniowych, które w niektórych bankach
ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej były ﬁnansowane środkami pozyskanymi z zagranicy.
związanymi z portfelem kredytów walutowych, lub Zmniejszenie udziału zobowiązań wobec zagraniczteż trudnościami z odnowieniem swapowych trans- nych instytucji ﬁnansowych w strukturze ﬁnansowaakcji zabezpieczających. Konieczność uzupełniania nia sektora bankowego ogranicza ewentualne negaprzez banki depozytów zabezpieczających z tytułu tywne skutki procesu delewarowania spółek-matek
transakcji ograniczających ryzyko walutowe przeło- polskich banków.
żyłaby się z kolei na wzrost ich potrzeb płynnościowych.

Mimo tego, że materializacja opisanego powyżej ryzyka makroekonomicznego i ryzyka ﬁnansowania nie

Silny wzrost awersji do ryzyka wiązałby się również powinna zagrozić stabilności systemu ﬁnansowego,
z nasileniem presji rynkowej na delewarowanie ban- może ona jednak stanowić istotne wyzwanie dla czę5 Takie zjawiska mogą również wystąpić w sytuacji umocnienia się oczekiwań na poprawę sytuacji w najważniejszych gospodarkach świa-

ta i zakończenie ekspansywnej polityki pieniężnej. Reakcja na wygaszanie programów zasilania płynnościowego przez najważniejsze
banki centralne może spowodować wyraźny wzrost rynkowych stóp procentowych w największych gospodarkach. Prowadziłoby to
również do relatywnego spadku atrakcyjności krajowych obligacji skarbowych, wzrostu ich rentowności i jednoczesnej deprecjacji
złotego. Reakcja inwestorów na poszczególnych rynkach powinna być jednak uzależniona od czynników fundamentalnych, determinujących relatywną ocenę ryzyka poszczególnych krajów. Dobra sytuacja polskiej gospodarki powinna skutkować relatywnie niskim
wpływem tych procesów na polskie rynki ﬁnansowe.
6 Szczegółowa analiza tego problemu została przedstawiona w „Raporcie o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, ramka 5, s.
74–78.
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ści instytucji ﬁnansowych. Konsekwencje materiali- pleksowej oceny sytuacji banków europejskich nadzacji ryzyka kredytowego dla stabilności krajowego zorowanych przez EBC. Dla utrzymania stabilności
systemu ﬁnansowego zostały przeanalizowane po- polskiego systemu ﬁnansowego jest ważne, aby taprzez testy warunków skrajnych. Ich wyniki wska- kie procesy przebiegały w sposób uporządkowany,
zują na wysoką odporność polskiego sektora banko- a ewentualni nowi właściciele banków zapewnili ich
wego. Dzięki niewielkiej roli ekspozycji kredytowych stabilne funkcjonowanie.
na kontrahentów zagranicznych wzrost kosztów ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym wynikałby przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego w Polsce.

Zmiany właścicielskie mogą prowadzić do wzrostu
koncentracji w sektorze bankowym. Wzrost roli odgrywanej w systemie bankowym przez największe instytucje może prowadzić do wystąpienia problemu

Ocena wpływu materializacji ryzyka ﬁnansowania instytucji „zbyt dużych, by pozwolić na ich upadłość”.
i ryzyka zaburzeń rynkowych na sytuację sektora Sytuacja ﬁnansowa i ryzyko podejmowane przez najbankowego zależy między innymi od zmian sytuacji większe banki muszą być szczególnie dokładnie moﬁnansowej inwestorów strategicznych banków dzia- nitorowane, a instytucje te powinny cechować się
łających w Polsce, jak również od działań podej- podwyższoną zdolnością do absorbowania skutków
mowanych przez władze gospodarcze krajów ma- materializacji ryzyka. W tym kontekście istotną zmiacierzystych tych instytucji. Dotychczas polski system ną regulacyjną w analizowanym okresie jest przyjęﬁnansowy wykazał wysoką odporność na zaburze- ta 26 czerwca br. Dyrektywa CRD IV, która umożnia rynkowe. Wyniki symulacji szokowych obejmują- liwia nadzorcom nałożenie na instytucje o systemocych ryzyko ﬁnansowania wskazują, że dalsze stop- wym znaczeniu na rynku krajowym dodatkowego buniowe ograniczanie zależności niektórych banków fora kapitałowego.
krajowych od ﬁnansowania pozyskiwanego od zagranicznych spółek–matek byłoby korzystne dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Część krajo-

1.3. Rekomendacje

wych banków nie ma bowiem obecnie wystarczających buforów płynnościowych, które mogłyby pokryć
ewentualny odpływ środków związany z restrykcyjnym scenariuszem wycofywania kapitału zagranicznego.

Rolą Raportu jest, poza analizą ryzyka występującego w systemie ﬁnansowym, 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. Ponadto, re-

Ryzyko w wymiarze strukturalnym
Część inwestorów strategicznych polskich banków,
pomimo wysokiej i stabilnej rentowności działalności

komendacje sformułowane w Raporcie wpisują się w
całokształt działań z zakresu polityki makroostrożnościowej7 .

w Polsce, może zdecydować się na sprzedaż polskich Narodowy Bank Polski wskazuje, że następujące
spółek zależnych w ramach programów restruktury- działania przyczyniłyby się do ograniczenia ryzyka
zacji swojej działalności. Na zakres wymaganej dal- systemowego i dalszego umocnienia stabilności polszej restrukturyzacji wpływ będą miały wyniki kom- skiego systemu ﬁnansowego:
7 Szerzej

o potrzebie prowadzenia polityki makroostrożnościowej w „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2011 r.”,
2011 r., NBP, ramka 1.
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1. W celu wykonania „Zalecenia Europejskiej Ra-

4. Istotna część portfela kredytów mieszkanio-

dy ds. Ryzyka Systemowego w sprawie mandatu

wych udzielonych w przeszłości, szczególnie

makroostrożnościowego organów krajowych”

walutowych, charakteryzuje się wysokim bieżą-

(ERRS/2011/3) oraz działając na rzecz wzmoc-

cym poziomem LtV. Banki powinny uwzględ-

nienia instytucjonalnych ram sieci bezpieczeń-

niać w kalkulacji kosztów ryzyka kredyto-

stwa ﬁnansowego w kraju należy dążyć do szyb-

wego i polityce kapitałowej ryzyko związane

kiego powołania Rady ds. Ryzyka Systemowe-

z tą częścią portfela. Banki powinny unikać

go –- organu odpowiedzialnego za nadzór ma-

działań, które mogłyby zwiększać prawdopodo-

kroostrożnościowy nad krajowym systemem

bieństwo utraty zdolności kredytobiorców do

ﬁnansowym – którego kształt i uprawnienia

obsługi kredytów. Z kolei ryzyko związane z

będą zapewniały skuteczne prowadzenie nad-

poziomem LtV nowoudzielanych kredytów bę-

zoru makroostrożnościowego.

dzie ograniczone przez postanowienia znowelizowanej Rekomendacji S.

2. Przeciętny poziom współczynników wypłacalności oraz wskaźnika dźwigni ﬁnansowej w

5. Dla wzmocnienia sektora bankowości spół-

sektorze bankowym zapewnia wysoką odpor-

dzielczej pożądana jest jego ściślejsza integra-

ność na szoki. Banki, których odporność na

cja i przekształcenie zrzeszeń w zrzeszenia z

szoki jest niższa od średniej, powinny zwięk-

systemem ochrony instytucjonalnej obejmu-

szyć kapitały. Niższa odporność na szoki mo-

jącym płynność i kapitał banków. Ściślejsza

że być związana zarówno z niższym wyposa-

integracja pozwoli lepiej wykorzystać poten-

żeniem w kapitał, jak i ponadprzeciętnie ryzy-

cjał rozwojowy banków spółdzielczych, w tym

kownym proﬁlem działalności. Wraz z popra-

ich znajomość rynków lokalnych, jednocześnie

wą koniunktury gospodarczej i rosnącym popy-

ograniczając widoczne obecnie tendencje do

tem na kredyt, banki zwiększające skalę swo-

transferu ryzyka biznesowego do banków zrze-

jej działalności nie powinny istotnie zwiększać

szających.

dźwigni ﬁnansowej. Akumulacja istotnej części

6. Sytuację

kapitałową

spółdzielczych

kas

zysku pozwoli bankom na bezpieczny rozwój

oszczędnościowo-kredytowych można ocenić

działalności.

jako trudną. Z tego względu należy kontynu-

3. Banki, które charakteryzują się wrażliwą pozycją płynnościową, powinny zwiększać bufory aktywów płynnych. W szczególności może to dotyczyć tych banków, które charakteryzują się wysokim udziałem w pasywach skon-

ować działania restrukturyzacyjne zmierzające do wzrostu efektywności działania kas i
zwiększenia ich kapitałów, przy optymalnym
wykorzystaniu wewnętrznych zasobów systemu SKOK.

centrowanych podmiotowo zobowiązań wobec

7. Należy wspierać unijne inicjatywy służące

nierezydentów. Dla ograniczania ryzyka zwią-

ograniczeniu ryzyka systemowego, które mo-

zanego ze strukturą ﬁnansowania istotne jest

że generować działalność CCP, w szczególno-

dalsze, stopniowe ograniczanie podmiotowej i

ści dotyczące stworzenia mechanizmu recovery

produktowej koncentracji ﬁnansowania, przy

and resolution dla tych podmiotów oraz ich od-

zachowaniu jego bezpiecznej ciągłości.

powiedniego wyposażenia w kapitał. Wskazane jest wprowadzenie zmian w ustawie o Na-
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rodowym Banku Polskim oraz przeprowadze- ków), jest silną stroną polskiego sektora ﬁnansowenie zmian właścicielskich w grupie kapitałowej go, co potwierdza m.in. podwyższenie oceny perspekKDPW, które będą umożliwiały bankowi cen- tyw polskiego systemu bankowego przez agencję Motralnemu zasilanie lokalnych CCP w płynność

ody’s w październiku 2013 r. Niska i stabilna dźwignia

w sytuacji zagrożenia dla stabilności funkcjono-

systemu bankowego przyczynia się do jego stabilne-

wania krajowego systemu ﬁnansowego.

go funkcjonowania w przekroju cyklu koniunktural-

nego, ograniczając pole do procyklicznych zachowań
Potencjalnie istotnym czynnikiem ryzyka dla stabil- banków. Ogranicza ona również prawdopodobieńności systemu ﬁnansowego jest stan ﬁnansów pu- stwo wystąpienia problemów z wypłacalnością banblicznych. Konsolidacja przeprowadzona w latach ków, potencjalnie wymagających wsparcia przez po2011–2013 przyczyniła się do obniżenia tego ryzyka datników. W sytuacji coraz powszechniejszego stosow Polsce. Działania te powinny być kontynuowane wania metod wewnętrznych do szacowania wymow taki sposób, aby nie przyczyniać się do osłabienia gów kapitałowych, ważną rolę w zapewnieniu odpotempa wzrostu gospodarczego. Dotyczy to zarówno wiedniej odporności banków na zaburzenia będzie
skali zacieśniania, jak i struktury wydatków, która odgrywać wskaźnik dźwigni ﬁnansowej, w którym
powinna być możliwie prorozwojowa. Wiarygodna nie są wykorzystywane wagi ryzyka. Wysokość tego
i trwała konsolidacja ﬁnansów publicznych pozwoli limitu nie została dotąd ustalona w regulacjach unijumocnić wiarygodność kredytową Polski, co będzie nych, natomiast za pożądane należy uznać ustalenie
sprzyjać zarówno zrównoważonemu długotermino- go na bardziej restrykcyjnym poziomie niż proponowemu wzrostowi gospodarczemu, jak i powiązanej wany przez Komitet Bazylejski. Możliwość zmian liz nim stabilności krajowego systemu ﬁnansowego.
mitu wskaźnika dźwigni powinna być jednym z naObecna sytuacja kapitałowa większości banków, rzędzi polityki makroostrożnościowej na poziomie
w szczególności niska dźwignia ﬁnansowa (wysoki krajowym.
udział funduszy własnych w sumie bilansowej ban-

Ramka 1. Stabilność systemu ﬁnansowego – koncepcja i deﬁnicje
Mandat NBP w zakresie stabilności systemu ﬁnansowego
Mandat NBP w zakresie stabilności systemu ﬁnansowego zawarty jest zarówno w krajowych, jak i unijnych
przepisach. Oprócz podstawowego celu, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, jednym z zadań NBP1
jest działanie na rzecz stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Jest to zadanie komplementarne wobec
prowadzonej polityki pieniężnej i innych zadań, takich jak kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju
systemu bankowego, regulowanie płynności banków oraz ich reﬁnansowanie, jak również organizowanie rozliczeń
pieniężnych. Ponadto, art. 127 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nakłada pośrednio na NBP
(poprzez uczestnictwo w ESBC) zadania m.in. utrzymania stabilności cen, popierania należytego funkcjonowania
systemów płatniczych oraz przyczyniania się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe
władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu
ﬁnansowego. Jednak ani mandat NBP, ani TFUE nie deﬁniują wprost, co należy rozumieć pod pojęciem stabilności
systemu ﬁnansowego.
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Typologia deﬁnicji stabilności systemu ﬁnansowego
W literaturze nie ma powszechnej zgody co do deﬁnicji tego zjawiska2 , co może wynikać ze złożonej natury stabilności systemu ﬁnansowego i mnogości czynników, które ją warunkują. Dokonując przeglądu deﬁnicji można
stwierdzić, że od bardzo ogólnych stają się one coraz bardziej skonkretyzowane. Dominują dwa podejścia do deﬁniowania stabilności systemu ﬁnansowego. Podejście szerokie oznacza prezentowanie cech systemu ﬁnansowego,
które powinien posiadać, aby można było go uznać za stabilny, w szczególności wskazywanie funkcji jakie powinien pełnić system ﬁnansowy i w jakich warunkach3 . Deﬁnicje skonstruowane według tego podejścia mogą być
trudne do odniesienia do konkretnej sytuacji w systemie ﬁnansowym, ze względu na posługiwanie się trudno mierzalnymi pojęciami. Podejście wąskie z kolei polega na deﬁniowaniu a contrario – stabilności systemu ﬁnansowego
jako sytuacji (stanu) braku kryzysu ﬁnansowego. Niektórzy badacze wyróżniają również kryteria, jakie powinna
spełniać deﬁnicja stabilności ﬁnansowej4 .
Przegląd deﬁnicji stabilności systemu ﬁnansowego stosowanych przez banki centralne ESBC prowadzi do
wniosku5 , że większość z nich opracowała autorskie deﬁnicje według ujęcia szerokiego i często odnosi się do
nich w pierwszych (bądź każdych kolejnych) edycjach raportów o stabilności systemu ﬁnansowego i w innych
formach komunikacji publicznej (np. na stronie internetowej). Najczęściej banki centralne ESBC wiążą stabilność
systemu ﬁnansowego z prawidłowym wypełnianiem przez system ﬁnansowy jego funkcji, nawet w przypadku
wystąpienia szoków. Również badanie przed kryzysem autorstwa M.Čiháka6 raportów o stabilności systemu
ﬁnansowego prowadzi do wniosku, że banki centralne w używanych przez siebie deﬁnicjach kładą nacisk na
zaburzenia w wypełnianiu funkcji przez system ﬁnansowy, występowanie słabości strukturalnych i negatywne
oddziaływania braku stabilności na sferę realną. Z badań MFW7 po wybuchu kryzysu wynika, że banki centralne
w deﬁnicjach akcentują odporność systemu na szoki i jego sprawne działanie, rozumiane jako wypełnianie jego
funkcji. Ponadto, banki centralne często dodatkowo na stronach internetowych i w innych (niż raport o stabilności
systemu ﬁnansowego) dokumentach8 szerzej prezentują swoje podejście do uwzględniania stabilności systemu
ﬁnansowego i ryzyka systemowego (np. kwestii narastania nierównowag na rynkach aktywów) w prowadzonych
działaniach.
Interpretacja NBP
NBP począwszy od pierwszej publikacji raportu o stabilności systemu ﬁnansowego (styczeń 2000–czerwiec 2001)
przedstawiał swoją deﬁnicję stabilności systemu ﬁnansowego. Początkowo rozumiana była jako sytuacja, w której
system ﬁnansowy jako całość nie wykazuje tendencji do trwałego braku płynności oraz – w przypadkach krańcowych – do niewypłacalności. Następnie zaczęto prezentować ją w ujęciu wąskim – jako brak zagrożenia wystąpienia
kryzysu ﬁnansowego. Od 2006 r. przyjęto deﬁnicję według podejścia szerokiego, tj. 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. Jednocześnie podkreśla się, że utrzymanie stabilności systemu
ﬁnansowego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W centrum zainteresowania znajduje się kondycja sektora bankowego, gdyż to on odgrywa kluczową rolę w krajowym systemie ﬁnansowym.
Porównując deﬁnicję przyjętą przez NBP do deﬁnicji przyjętych przez inne banki centralne ESBC można stwierdzić, że nie odbiega ona od standardów przyjmowanych przez większość z nich. Jest ona również skonstruowana
według podejścia szerokiego i akcentuje najczęściej wskazywane aspekty, tj. odporność systemu na szoki i zdolność
systemu ﬁnansowego do wykonywania swoich funkcji.
Funkcje systemu ﬁnansowego
Integralnym elementem składowym deﬁnicji przyjętej przez NBP są funkcje jakie pełni system ﬁnansowy, co stanowi podstawowy element deﬁnicji według podejścia szerokiego. J.G.Schinasi9 wyróżnia następujace funkcje systemu
ﬁnansowego:
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efektywna i sprawna alokacja (pomiędzy podmiotami gospodarującymi i międzyokresowo) środków ﬁnansowych, czyli proces pośrednictwa ﬁnansowego,
prawidłowa wycena, alokacja i zarządzanie ryzykiem ﬁnansowym.
Klasyﬁkacja ta podkreśla znaczenie funkcji pośrednictwa ﬁnansowego, poprzez którą stabilny system ﬁnansowy
wspiera rozwój gospodarczy. Kwestią otwartą jest postrzeganie zjawiska racjonowania kredytu (ang. credit crunch),
jako zaburzenia pełnienia funkcji przez system ﬁnansowy. Wzrost awersji banków do ryzyka w okresie recesji lub
oczekiwanego obniżenia aktywności gospodarczej może powodować znaczne obniżenie podaży kredytu. W tej
sytuacji podaż kredytu może w ograniczonym stopniu reagować na politykę pieniężną banku centralnego oraz
rynkowe stopy procentowe. Nawet pomimo istnienia popytu na kredyt i wystarczającej zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, banki ograniczają lub odmawiają udzielenia ﬁnansowania. Kredytowanie gospodarki
i funkcja pośrednictwa ﬁnansowego są zaburzone, co może skłaniać do oceny, że funkcja ta nie jest pełniona w
dostatecznym stopniu. Credit crunch można rozumieć jako przejaw nieefektywności rynku i o ile może być postrzegany jako stan równowagi, to nie jest to równowaga optymalna z perspektywy roli systemu ﬁnansowego jaką
powinien pełnić wobec gospodarki.
Jednak nie tylko pośrednictwo ﬁnansowe można uznać za ważną funkcję systemu ﬁnansowego, gdyż istotne znaczenie ma również funkcja płatnicza, rozumiana jako zapewnianie sprawnego przepływu i dostępu do pieniądza. Jest
ona warunkowana m.in. bezpieczeństwem i efektywnością działania systemu płatniczego nadzorowanego przez
bank centralny, a jej zaburzenie może negatywnie wpływać na zaufanie do pieniądza. Funkcje pełnione przez
system ﬁnansowy można więc wiązać z funkcjami pełnionymi w gospodarce przez pieniądz, a zwłaszcza z funkcją płatniczą, cyrkulacyjną, miernika wartości i tezauryzacyjną. Szerszą klasyﬁkację funkcji systemu ﬁnansowego
można również przyjąć za Z.Polańskim10 , który wyróżnia funkcję monetarną (wspieranie roli pieniądza jako środka dokonywania transakcji), kapitałowo–redystrybucyjną (proces pośrednictwa ﬁnansowego) i kontrolną (kontrola
nad strumieniami pieniężnymi). Funkcje te ściśle się ze sobą wiążą i ich wypełnianie przez system ﬁnansowy jest
kluczowe dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i wzrostu gospodarczego.
Oceniając stabilność systemu ﬁnansowego nie należy wykluczać możliwości upadłości poszczególnych instytucji,
czy zmienności na rynku ﬁnansowym, co jest naturalnym elementem rozwoju systemu ﬁnansowego i cyklu ﬁnansowego. Stabilność jest zaburzona dopiero wtedy, gdy problemy pojedynczej instytucji (lub ich grup) przekładają
się na ograniczenie pełnienia funkcji przez system jako całość. Stabilny system ﬁnansowy powinien więc być w stanie absorbować szoki i móc samoczynnie powrócić do (nowego) stanu równowagi za pomocą sił rynkowych oraz
przy niewielkich interwencjach ze strony instytucji sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego.
Z pojęciem stabilności systemu ﬁnansowego ściśle wiąże się pojęcie ryzyka systemowego. Można je ogólnie
interpretować jako zagrożenie dla stabilności systemu ﬁnansowego lub też jako zagrożenie wystąpienia „nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali”, do czego odwołuje się przytoczona wyżej deﬁnicja NBP.
Materializacja ryzyka systemowego może być efektem korekty zakumulowanych w przeszłości nierównowag w
systemie ﬁnansowym lub sferze realnej11 , albo nagłego szoku np. upadłości instytucji o znaczeniu systemowym lub
załamania się płynności całego rynku, co miało miejsce w niektórych krajach podczas kryzysu. W projekcie ustawy
o nadzorze makroostrożnościowym pod pojęciem ryzyka systemowego12 rozumie się możliwość wystąpienia takich
tendencji w funkcjonowaniu systemu ﬁnansowego, które mogą prowadzić do powiększania się nierównowagi
makroekonomicznej zagrażającej stabilności wzrostu gospodarczego lub wywołać inne istotne negatywne skutki
dla gospodarki narodowej.
Podsumowanie
Deﬁnicja stabilności systemu ﬁnansowego przyjęta przez NBP nie odbiega od europejskich standardów, a planowane zwiększenie roli NBP w ograniczaniu ryzyka systemowego13 – poprzez nadanie mu wiodącej roli w sprawowaniu
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nadzoru makroostrożnościowego14 – będzie naturalnym rozwinięciem dotychczasowych działań na rzecz stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Należy więc kontynuować badania nad procyklicznością systemu ﬁnansowego i ryzykiem systemowym, które pozwoliłyby określić jego źródła oraz kanały przenoszenia. Wyniki tych badań i
analiz byłyby wartościowym wkładem do strategii antycyklicznych działań nadzoru makroostrożnościowego i optymalnej ich koordynacji z prowadzoną przez NBP polityką pieniężną oraz innymi politykami gospodarczymi (w tym
m.in. ﬁskalną).

1

Zgodnie z art. 3 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2013 r. poz. 908,
z późn. zm., tekst ujednolicony).
2 J.G.Schinasi, „Deﬁning Financial Stability”, 2004, IMF Working Paper, WP/04/187, IMF, s. 3-4.
3 P.Smaga, „Istota stabilności ﬁnansowej”, 2013, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 124, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, s. 108-109, M.Iwanicz-Drozdowska, „Deﬁnicje i determinanty stabilności ﬁnansowej”, 2011,
Część Edukacyjna „Stabilność ﬁnansowa od a do z”, Bank i Kredyt 1/2011, NBP, s. 3. Poza omówionymi wyżej aspektami,
deﬁnicje przytaczane w literaturze wskazują ponadto, że stabilny system ﬁnansowy, to nie to samo co system statyczny,
oraz podkreślają zdolność systemu, poprzez mechanizm wewnętrznych dostosowań, do absorbowania szoków, co utrudnia
ich przekształcanie się w kryzys ﬁnansowy. Zob. O.Szczepańska, „Stabilność ﬁnansowa jako cel banku centralnego”, 2008,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 34-35.
4 Po pierwsze powinna odnosić się do dobrobytu; po drugie stabilność ﬁnansowa powinna być mierzalna; po trzecie powinna
być przedmiotem kontroli i wpływu władz publicznych; po czwarte za stabilność ﬁnansową powinna być odpowiedzialna
instytucja o istotnym znaczeniu, a przypisanie obowiązków i narzędzi powinno być jednoznaczne; po piąte deﬁnicja stabilności
powinna uwzględniać fakt, że nie tylko instytucje ﬁnansowe mogą jej zagrozić; po szóste nie powinna być zbyt restrykcyjna.
Zob. W.A.Allen, G.Wood, „Deﬁning and achieving ﬁnancial stability”, 2005, Financial Markets Group, Special Paper no 160,
London School of Economics, s. 4-5.
5 P. Smaga, ibidem, s. 107-109.
6 Zob. M.Čihák, „How Do Central Banks Write on Financial Stability?”, 2006, IMF Working Paper, WP/06/163, IMF, s. 7.
7 Zob. IMF, „Macroprudential Policy: An Organizing Framework – Background Paper”, 2011, Monetary and Capital Markets
Department, IMF, s. 5.
8 Za przykłady można podać: „Założenia polityki pienieżnej na rok 2014”, NBP, wrzesień 2013; „The Riksbank and Financial
Stability 2013”, Riksbank, February 2013; „Towards a more stable ﬁnancial system: Macroprudential supervision at DNB”,
De Nederlandsche Bank, July 2010.
9 J.G.Schinasi, „Preserving Financial Stability”, 2005, Economic Issues no. 36, IMF, s. 2.
10 Zob. Z.Polański, „Wprowadzenie. System ﬁnansowy we współczesnej gospodarce rynkowej”, w: „System Finansowy w
Polsce”, Tom 1, B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak (red.), 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18–20.
11 Z tego względu działania władz makroostrożnościowych powinny również sprzyjać ograniczeniu charakterystycznej dla
systemu bankowego procykliczności - nadmiernych wahań cyklu ﬁnansowego, który jest dłuższy i ma większą amplitudę
niż cykl koniunkturalny oraz którego punktom zwrotnym często towarzyszą systemowe kryzysy bankowe. Zob. C.Borio,
„The ﬁnancial cycle and macroeconomics: What have we learnt?”, BIS Working Papers No 395, BIS 2012, s. 23.
12 Art. 2 ust. 2 projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym z dnia 29.05.2013 r. Projekt
dostępny na stronie BIP Rady Ministrów pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r548,Projekt-ustawy-o-nadzorzemakroostroznosciowym-nad-krajowym-systemem-ﬁnansowym.html
13 Zgodnie z powyższym projektem, NBP będzie brał udział w działaniach na rzecz ograniczania ryzyka systemowego i
prowadził odpowiednie analizy. RPP w założeniach polityki pieniężnej na 2014 r. podkreśla, że doświadczenia ostatnich lat
sprzyjały także uznaniu polityki makroostrożnościowej za drugi – obok polityki pieniężnej – instrument polityki antycyklicznej
banku centralnego. Stosowanie tego instrumentu wynika z przekonania, że obok klasycznych cykli koniunkturalnych, których
stabilizowaniem zajmuje się zwykle polityka pieniężna, w gospodarce występują także dłuższe cykle ﬁnansowe, których
stabilizowaniem powinna zajmować się polityka makroostrożnościowa, a bank centralny posiada doświadczenie i niezależność
które przemawiają za pełnieniem przez niego kluczowej roli w tym nadzorze. Więcej nt. polityki makroostrożnościowej w
P.J.Szpunar, „Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom ﬁnansowym”, 2012, Materiały i Studia, Zeszyt
nr 278, NBP.
14 Zgodnie z zaleceniem ESRB i rekomendacjami BIS, bank centralny powinien odgrywać wiodącą rolę w nadzorze makroostrożnościowym. Zob. Zalecenie Europejskiej Rady Ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu
makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3) oraz BIS, „Central bank governance and ﬁnancial stability”, 2011,
A report by a Study Group chaired by Stefan Ingves, BIS.
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Ramka 2. Działania na rzecz ograniczenia obciążeń sektora publicznego związanych z możliwą
upadłością banków
Doświadczenia ostatniego kryzysu ﬁnansowego potwierdzają, że koszty ratowania (np. dokapitalizowania) banków
zagrożonych upadłością mogą stanowić istotne obciążenie dla podatników. Poza pogorszeniem kondycji ﬁnansów
publicznych (przypadek Irlandii), podczas kryzysu bankowego wzmocnieniu ulega negatywne sprzężenie między
pogarszającymi się uwarunkowaniami polityki ﬁskalnej państw dotkniętych kryzysem ﬁnansowym i sytuacją banków. W okresie od października 2008 r. do grudnia 2011 r. wykorzystana pomoc udzielona sektorowi ﬁnansowemu
w UE wyniosła 1.615,9 mld euro (tj. 12,8% PKB UE), z czego 322,18 mld na dokapitalizowanie (tj. 2,55% PKB UE)1 .
Część proponowanych obecnie reform architektury regulacyjno-nadzorczej skupia się więc na wprowadzaniu rozwiązań nie tylko zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości kryzysu ﬁnansowego, ale także
jego kosztów i stopnia obciążenia nimi podatników. Wśród najważniejszych propozycji regulacyjnych należy wymienić koncepcje:
oddzielenia bankowości inwestycyjnej od depozytowo-kredytowej – „separacja strukturalna”,
wprowadzenie mechanizmu bail-in w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji ﬁnansowych (resolution),
podwyższenie wymogów kapitałowych wraz z propozycją ograniczenia ryzyka modelu poprzez wprowadzenie nowej miary adekwatności kapitałowej w postaci limitu na dopuszczalny poziom dźwigni.
Separacja strukturalna
Pierwsze podejście zakłada separację strukturalną w bankowości, polegającą na oddzieleniu działalności inwestycyjnej (przede wszystkim operacji handlowych przeprowadzanych na własny rachunek banku) od operacji
depozytowo-kredytowych w bankach.
W tym podejściu zakłada się, że działalność inwestycyjna banków prowadzi do podejmowania nadmiernego ryzyka,
które jest niewspółmiernie wysokie w relacji do kapitałów banków. Możliwość pozyskiwania przez banki taniego
ﬁnansowania (przede wszystkim z depozytów klientów detalicznych objętych gwarancjami państwa) w połączeniu z relatywnie dużymi możliwościami zwiększania skali działalności handlowej (w porównaniu do mniejszych
możliwości zwiększania portfela kredytowego) prowadzi w takich warunkach do akumulacji nadmiernego ryzyka w instytucjach ﬁnansowych i zwiększenia ryzyka utraty środków deponentów. Wnioskiem z tej analizy jest to,
że nadmiernie rozbudowana działalność handlowa nie służy prawidłowej realizacji funkcji systemu ﬁnansowego,
więc nie powinna być objęta ochroną ze strony sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego. Działalność inwestycyjna konfrontowana jest z działalnością depozytowo-kredytową oraz świadczeniem usług płatniczych, które uznaje się za
„społecznie użyteczne” i wspierające rozwój gospodarczy. Rozdzielenie tych rodzajów działalności jest główną rekomendacją raportów Vickersa, Liikanena i podstawą reguły Volckera, a niektóre kraje europejskie (np. Wielka
Brytania, Francja, Niemcy) zaczęły wprowadzać podobne rozwiązania.
Separacja strukturalna ma służyć zmniejszaniu potencjalnych obciążeń podatników kosztami upadłości instytucji
ﬁnansowych – poprzez zmniejszenie zakresu działalności banków, który jest objęty gwarancjami państwa – a nie
bezpośrednio wzmacniać odporność systemu ﬁnansowego2 . Ze względu na brak bieżących doświadczeń dotyczących funkcjonowania systemu ﬁnansowego w modelu separacji strukturalnej, trudno określić jaki byłby wpływ tego
rozwiązania na jego stabilność.
Wprowadzenie separacji strukturalnej w praktyce może okazać się trudne, co więcej, koncepcja ta nie jest pozbawiona wad. Analiza leżąca u podstaw koncepcji podziału nie uwzględnia wszystkich aspektów ryzyka systemowego.
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Przykładowo, boomy kredytowe (np. kredyty na nieruchomości w Hiszpanii) były efektem nadmiernej akcji kredytowej (działalność depozytowo-kredytowa). Trudno może być też ściśle określić klasyﬁkację operacji, które miałyby być uznane za społecznie nieużyteczne, a więc powinny zostać wydzielone do osobnych podmiotów. Niektóre
operacje przeprowadzane w ramach szeroko pojętej bankowości inwestycyjnej mogą służyć zarządzaniu i zabezpieczaniu przed ryzykiem oraz efektywnej alokacji środków (np. poprzez market making, tj. animowanie rynku) i
to często od banków i ich klientów zależy cel przeprowadzania danej operacji. Ponadto, w świetle mnogości modeli biznesowych banków oraz potrzeby określenia charakteru powiązań między nowymi strukturami, zajmującymi
się odrębnie działalnością depozytowo-kredytową i inwestycyjną, oddzielenie dwóch typów działalności może być
zadaniem bardzo trudnym i skutkować podniesieniem kosztów świadczenia usług bankowych oraz ograniczeniem
ich oferty.
Przedstawiane propozycje podziału działalności bankowej przewidują pozostawienie możliwości świadczenia wybranego typu usług przez obie struktury (część depozytowo-kredytową i część inwestycyjną). Takie rozwiązanie,
choć przemawiają za nim względy praktyczne, może również sprzyjać nadmiernemu skomplikowaniu struktur
grup bankowych. Jeśli oba podmioty działałyby pod wspólną marką, wówczas ryzyko podejmowane w jednej części grupy mogłoby również przenosić się pomiędzy podmiotami (ryzyko utraty zaufania do grupy jako całości).
W przypadku niejasnych kryteriów podziału, może również istnieć pokusa przenoszenia części działalności inwestycyjnej do podmiotu prowadzącego działalność depozytowo-kredytową, przy założeniu, że obciążenia kapitałowe
byłby tożsame, a koszty lub dostępność ﬁnansowania bardziej sprzyjające w części depozytowo-kredytowej.
Jednak ze względu na brak bieżących doświadczeń ze stosowaniem separacji strukturalnej trudno określić, który
z modeli faktycznie okazałby się bardziej odporny.
Resolution i Bail-in
Ograniczenie ryzyka przerzucenia kosztów upadłości banków na podatników jest jednym z celów proponowanych
mechanizmów umorzenia lub konwersji zobowiązań (ang. write down oraz bail-in) w ramach restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji instytucji ﬁnansowych (ang. resolution). Projekt dyrektywy3 wprowadza dwa kluczowe
rozwiązania w zakresie bail–in4 : obowiązek utrzymywania przez banki minimalnego poziomu zobowiązań kwaliﬁkowanych5 (ang. eligible liabilities) oraz dyskrecjonalne uprawnienia organu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji (ang. resolution authority) do określania listy zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Minimalny poziom zobowiązań kwaliﬁkowanych stanowić ma dodatkowy bufor absorpcji strat ponad podstawowe
wymogi kapitałowe – z tym rozróżnieniem, że podmiotami obciążonymi będą nie tylko właściciele, ale również
wierzyciele. W ramach minimalnego poziomu zobowiązań kwaliﬁkowanych instytucje zostaną zobowiązane do
utrzymywania odpowiedniej, minimalnej kwoty łącznej funduszy własnych i zobowiązań kwaliﬁkowanych, wyrażonej jako odsetek łącznych zobowiązań instytucji. Warto zaznaczyć, że organ restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji będzie mógł również nakazać, aby część minimalnego wymogu została pokryta przez instrumenty ﬁnansowe podlegające konwersji na mocy umowy konstytuującej dany instrument (ang. contractual bail-in instruments).
Przed ostatecznym ustaleniem kształtu regulacji trudno jednoznacznie określić jej konsekwencje, jednak już na
obecnym etapie można wskazać na istotne trudności związane z realizacją przyjętych założeń. Przede wszystkim
kształt regulacji może wymusić emisję nowego typu konwertowalnych instrumentów ﬁnansowych. Budzi to pewne
zastrzeżenia co do możliwości szybkiego, skutecznego utworzenia efektywnego rynku na tego typu instrumenty,
szczególnie na rynkach mniej rozwiniętych. To ryzyko jest szczególnie istotne w przypadku mniejszych instytucji
oraz banków o niższej renomie inwestycyjnej względem europejskich liderów.
Wątpliwości budzi również ostateczny efekt alokacji strat instytucji pomiędzy innych uczestników rynku. Wydaje się, że co najmniej w sposób pośredni będzie miało to przełożenie na sytuację podatników. Przykładowo, konieczność absorpcji strat przez fundusze emerytalne i inwestycyjne ostatecznie stanowić będzie koszt posiadaczy
odpowiednich jednostek uczestnictwa, do których zaliczają się również gospodarstwa domowe. Należy również
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zauważyć, że w przypadku bardzo dużej skali strat i zastosowania bail-in, nawet jeśli będą one ponoszone przez
wierzycieli (np. podmioty krajowe), to i tak straty będą oddziaływać negatywnie na popyt w gospodarce, poprzez
pogorszenie kondycji wierzycieli i ryzyko efektu zarażania6 . Ograniczałoby to skuteczność dyskutowanych rozwiązań. Wprawdzie bezpośrednie straty (budżetu) byłby ograniczone, mechanizm ten mógłby pośrednio skutkować
obniżeniem aktywności gospodarczej i co za tym idzie pogorszeniem kondycji ﬁnansów publicznych.
Zobowiązania kwaliﬁkowane można by więc uznać za pewnego rodzaju substytut kapitału akcyjnego, gdyż ich rolą
ma być absorbowanie strat w sytuacji problemów instytucji ﬁnansowej. Jeśli inwestorzy prawidłowo wycenialiby
ryzyko związane z tymi instrumentami, to trudno oczekiwać aby były one chętnie nabywane przez inwestorów przy
rentowności istotnie niższej niż pożądany zwrot z zaangażowania w akcje. Dla instytucji emitującej zachętą do korzystania z tych instrumentów mogłyby nadal potencjalnie być kwestie podatkowe, jeśli płatności dla inwestorów
w okresie przed konwersją byłyby uznawane za koszty uzyskania przychodu. Jeśli natomiast głównymi nabywcami
byliby inwestorzy aktywni na rynku instrumentów dłużnych o stałym dochodzie, to istniałoby zagrożenie niedoszacowania przez nich ryzyka związanego z bail-in zobowiązań kwaliﬁkowanych. W takiej sytuacji negatywne efekty
konwersji zobowiązań kwaliﬁkowanych dla sfery realnej gospodarki mogłyby być wzmocnione poprzez wzrost
awersji do ryzyka na rynkach ﬁnansowych, wywołany materializacją niedoszacowanego w przeszłości ryzyka.
Wydaje się jednak, że wprowadzenie zobowiązań kwaliﬁkowanych na dużą skalę przede wszystkim skomplikowałoby strukturę kapitałową instytucji ﬁnansowych i zmniejszyło jej przejrzystość dla inwestorów. W porównaniu
do sytuacji, w której zwiększenie zdolności do absorbowania strat byłoby osiągnięte przez zwiększenie kapitału
akcyjnego, zarówno odporność instytucji na zaburzenia, jak i alokacja strat pomiędzy podmioty w gospodarce
byłaby podobna.
Wymogi kapitałowe i współczynnik dźwigni
Kluczowym narzędziem budowania odporności banków ograniczającym prawdopodobieństwo ich upadłości jest
takie kształtowanie wymogów kapitałowych, aby banki posiadały fundusze własne odpowiednie do skali działalności i ekspozycji na ryzyko. Adekwatny poziom kapitału pozwala absorbować ewentualne straty i ogranicza prawdopodobieństwo upadłości banku, a przez to obciążania podatników jej kosztami. W takiej sytuacji ryzyko związane z
działalnością banku ponoszą przede wszystkim akcjonariusze. Oznacza to, że straty banku zostałyby alokowane na
te podmioty w gospodarce, które świadomie podejmują ryzyko związane z inwestycją w instrumenty o charakterze
udziałowym. Ponadto należy zauważyć, że akcjonariusze –- w odróżnieniu od wierzycieli -– dysponują możliwością
wpłynięcia na proﬁl ryzyka banku poprzez korzystanie ze swoich uprawnień właścicielskich.
Od 1 stycznia 2014 r., wraz z wejściem w życie przepisów CRD4/CRR7 dotychczasowe normy adekwatności kapitałowej uzupełnia nowa miara – wskaźnik dźwigni ﬁnansowej, który określa wyrażoną w procentach relację posiadanego przez bank kapitału Tier 1 do sumy bilansowych i pozabilansowych ekspozycji banku bez uwzględniania
wag ryzyka. Pozwala to ograniczyć ryzyko zaniżenia wymogów kapitałowych, które może wynikać m.in. z niedoskonałości modeli używanych do wyznaczania wag ryzyka metodą ratingów wewnętrznych.
Przepisy unijne nakładają na podmioty nadzorowane wymóg sprawozdawczy zobowiązujący do obliczania wskaźnika dźwigni, ujawniania jego poziomu i przekazywania nadzorcom informacji o elementach uwzględnionych w
jego rachunku. Dane te będą wykorzystywane przez nadzorców przy ocenie ryzyka i adekwatności posiadanego
przez bank kapitału. Przepisy CRR nie określają normy dotyczącej wskaźnika dźwigni. Standard bazylejski deﬁniuje jego minimalną wysokość na poziomie 3% do czasu ostatecznej jego kalibracji po 31 grudnia 2016 r.8 Nadzorcy
bankowi w USA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii planują wprowadzenie wymogu minimalnego wskaźnika dźwigni,
wskazują jednak, że norma bazylejska jest ustalona na zbyt niskim poziomie.
Polityka realizowana przez polskie władze nadzorcze, sprzyjająca akumulowaniu kapitału o najwyższej jakości
przez banki powoduje, że dźwignia ﬁnansowa w polskim sektorze bankowym kształtuje się na poziomie 10,6
(zgodnie z deﬁnicją stosowaną w niniejszym raporcie)9 , co w świetle prowadzonych analiz w istotnym stopniu
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ogranicza ryzyko przerzucenia ewentualnych kosztów upadłości banku na podatników10 .
Podsumowanie
Można ocenić, że trzecie z analizowanych rozwiązań ma istotną przewagę nad pozostałymi spośród analizowanych
zmian regulacyjnych. Promowana przez polskiego nadzorcę polityka dywidendowa oraz ograniczone stosowanie
przez banki modeli wewnętrznych do obliczania wymogów kapitałowych, pozwoliły zwiększyć odporność banków
na szoki. Po pierwsze, ograniczenia w wypłacie dywidendy skutkowały wzrostem wyposażenia kapitałowego banków, a zatem ich odporności, sprzyjając utrzymaniu podaży kredytu dla sfery realnej. Po drugie, stosowanie przez
banki metody standardowej do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego nie pozwoliło na
nieadekwatne do skali ponoszonego ryzyka zmniejszenie wymogu kapitałowego, co miało miejsce w niektórych
europejskich bankach stosujących metody zaawansowane.
Strategia taka napotyka jednak na ograniczenia wynikające z regulacji zawartych w pakiecie CRDIV/CRR, który uniﬁkując przepisy ograniczył swobodę ustanawiania wyższych wymogów kapitałowych. Zdeﬁniowane przez
prawodawcę tzw. instrumenty makroostrożnościowe pozwalają wprawdzie na zwiększanie minimalnego poziomu
kapitału najwyższej jakości ponad wymagane minimum (wykorzystując dodatkowe bufory kapitałowe, mechanizm
ﬁlaru II i przepisy o przeciwdziałaniu ryzyku systemowemu stwierdzonemu na szczeblu państwa członkowskiego),
ale swoboda ich wykorzystywania jest stosunkowo mała. W większości zharmonizowane instrumenty makroostrożnościowe mogą zostać użyte wyłącznie w celu przeciwdziałania określonym zjawiskom (przy czym w przypadku
buforów swoboda ich stosowania przez władze krajowe jest limitowana powyżej określonej wysokości) przy zachowaniu restrykcyjnych procedur decyzyjnych wynikających z pakietu CRDIV/CRR lub specyﬁki prawa krajowego.
Konkludując, wprowadzenie pakietu CRDIV/CRR ograniczy istotnie dotychczasową elastyczność stosowania niektórych instrumentów makroostrożnościowych.
Uzupełnieniem wymogów kapitałowych bazujących na wagach ryzyka powinien być limit dźwigni ﬁnansowej.
Ze względu na potencjalnie istotną rolę tego wymogu w ograniczaniu ryzyka upadłości banków i jego komplementarny charakter w stosunku do wymogu współczynnika wypłacalności, należy rozważyć powierzenie wyznaczania
wysokości limitu dźwigni krajowym władzom makroostrożnościowym.
1

„Commission Staﬀ Working Paper”, Autumn 2012 Update, European Commission, COM (2012) 778 ﬁnal, SEC(2012) 443 ﬁnal,
Brussels 21.12.2012, s. 29-32.
2 Ch.A.E.Goodhart, „The Vickers Report: An Assessment” mimeo, 2011, s. 1.
3 Na gruncie europejskim regulacje dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przygotowywane są w ramach prac
nad projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, tworzącej ramy dla działań naprawczych oraz restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji przedsiębiorstw kredytowych i inwestycyjnych.
4 Projekt dyrektywy zakłada ponadto obowiązek tworzenia planów naprawczych (ang. recovery plans) oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution plans) dla instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych z siedzibą na
terenie UE, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności przy ich tworzeniu, tj. zależnie m.in. od rozmiaru instytucji, jej proﬁlu
ryzyka, powiązań z innymi instytucjami i rynkami czy modelu ﬁnansowania. Plany naprawcze mają być przygotowywane i
aktualizowane samodzielnie przez instytucje, a następnie zatwierdzane przez nadzorcę. Mają one zawierać propozycje działań,
jakie mogłaby podjąć dana instytucja w reakcji na szoki w celu samodzielnego odbudowania swojej kondycji ﬁnansowej.
Natomiast plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają być przygotowywane przez organ resolution we współpracy
z odpowiednim organem nadzoru. Powinny uwzględniać szereg scenariuszy zarówno o charakterze idiosynkratycznym, jak i
systemowym oraz identyﬁkować funkcje kluczowe danej instytucji i określać sposób ﬁnansowania procesu. Na tej podstawie
proponuje się możliwe działania restrukturyzacyjne z wykorzystaniem konkretnych instrumentów resolution (tj. np. transfer
aktywów do banku pomostowego lub do złego banku, bądź uruchomienie bail-in), które są wdrażane gdy sytuacja danej
instytucji jest na tyle zła, że spełnione są przesłanki do wszczęcia procesu resolution.
5 Przez zobowiązania kwaliﬁkowane rozumie się zobowiązania instytucji, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji
długu na mocy przepisów dyrektywy. Minimalny poziom zobowiązań kwaliﬁkowanych będzie określony przez organ resolution
(krajowy lub grupowy) po konsultacji z właściwym organem nadzoru ﬁnansowego.
6 Ch.A.E.Goodhart, D.P.Tsomocos, „The Role of Default in Macroeconomics”, 2011, IMES Discussion Paper Series No. 2011-E-23,
Bank of Japan, s. 17–18.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i ﬁrmami inwestycyjnymi,
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE oraz Rozporządzenie Parlamentu

24

Narodowy Bank Polski

Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu ﬁnansowego

Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L/176, 27.06.2013
8 BCBS, „Consultative Document Revised Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements”, June 2013,
http://www.bis.org/publ/bcbs251.pdf
9 Wskaźnik dźwigni można również przedstawiać w ujęciu procentowym (wartość ta odpowiada wskaźnikowi dźwigni na
poziomie 9,3%). Należy pamiętać, że oszacowanie to nie jest tożsame z wytycznymi bazylejskimi dotyczącymi 3% minimalnego
współczynnika dźwigni. Rachunek współczynnika nie uwzględnia bowiem danych dotyczących wszystkich ekspozycji banków,
o których mowa w wytycznych Komitetu Bazylejskiego oraz w art. 429–430 CRR.
10 Władze nadzorcze USA rozważają wprowadzenie minimalnego współczynnika dźwigni na poziomie 6%. Analizy Banku
Anglii również sugerują, że poziom 3% określony przez Komitet Bazylejski znacznie odbiega od optymalnej wartości tego
wskaźnika. Rekomendowany poziom w przypadku banków brytyjskich powinien wynieść 10%.
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Najważniejsze uwarunkowania działania
instytucji ﬁnansowych

Dane z gospodarki światowej wskazują, ze wzrost gospodarczy w analizowanym w Raporcie
okresie przyspieszył, choć poprawa koniunktury dotyczyła głównie gospodarek rozwiniętych.
Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce nieznacznie przyspieszyło, ale wciąż pozostaje niższe
od potencjalnego. Dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce będzie uzależniony od sytuacji
ekonomicznej na świecie, w tym szybkości z jaką kraje strefy euro zdołają osiągnąć trwały wzrost
gospodarczy.
Od publikacji poprzedniej edycji Raportu obserwowano poprawę nastrojów na światowych
rynkach ﬁnansowych. Przejściowo na wzrost awersji do ryzyka oddziaływały przede wszystkim
obawy o wcześniejsze niż dotychczas oczekiwano ograniczenie skali programów zasilania płynnościowego i możliwe podniesienie stóp procentowych przez Fed. Wspomniane obawy w połączeniu
ze spadkiem oczekiwań uczestników rynku na dalsze obniżki stóp procentowych NBP oraz niskim tempem wzrostu gospodarczego Polski, negatywnie oddziałującym na sytuację ﬁnansów
publicznych, przyczyniły się do zmniejszenia zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku
obligacji skarbowych oraz okresowego spadku cen tych instrumentów. Krajowy rynek pieniężny
funkcjonował bez zakłóceń, a kurs złotego względem euro był stabilny. W analizowanym okresie
indeksy krajowego rynku akcji wzrosły, co odzwierciedlało tendencje na rynkach światowych.
Na rynku nieruchomości mieszkaniowym nastąpił niewielki wzrost cen, głównie dzięki ożywieniu
popytu oraz zmniejszeniu nadwyżki mieszkań w ofercie deweloperów.
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2.1.

Sytuacja makroekonomiczna

W I połowie 2013 r. wzrost gospodarczy na świecie przyspieszył. Poprawa koniunktury była widoczna
głównie w gospodarkach rozwiniętych, szczególnie w
Stanach Zjednoczonych. Dynamika PKB w streﬁe euro w II kwartale br. – po kilku kwartałach spadku PKB
– była dodatnia. Nadal obniżała się dynamika aktyw-

zwiększeniem wkładu eksportu netto, spożycia publicznego i – w mniejszym stopniu – indywidualnego. Z kolei w kierunku obniżenia dynamiki PKB oddziaływał przede wszystkim dalszy spadek inwestycji.
Wstępne dane o tempie wzrostu PKB w III kwartale 2013 r. (1,9% r/r) wskazują jednak, że okres najsilniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego zakończył się w I połowie 2013 r.

ności gospodarczej w największych krajach rozwija- W analizowanym okresie, z uwagi na niską dynamikę
jących się, kształtując się na historycznie niskim dla PKB, dynamika liczby pracujących w gospodarce była
tych krajów poziomie.
Perspektywy wzrostu gospodarczego w otoczeniu
polskiej gospodarki poprawiły się od momentu publikacji poprzedniej edycji Raportu. Tempo wzrostu
gospodarczego w Niemczech, które są największym
partnerem handlowym Polski, przyspieszyło. W wielu krajach peryferyjnych strefy euro, najmocniej dotkniętych kryzysem zadłużeniowym (Hiszpania, Włochy), rosła aktywność gospodarcza, choć z uwagi na
spadek popytu krajowego – tempo wzrostu PKB pozostawało ujemne. Czynnikiem ryzyka dla globalnego wzrostu gospodarczego może okazać się silniejsze
niż jest to spodziewane spowolnienie w wiodących

niska. W II kwartale 2013 r. według danych BAEL nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie wzrost liczby aktywnych zawodowo był niewielki i w ograniczonym stopniu oddziaływał w kierunku wzrostu stopy bezrobocia. W II kwartale 2013 r. stopa bezrobocia BAEL nie zmieniła się
w porównaniu z I kwartałem br. i wyniosła 10,6%
(dane odsezonowane). W związku z niższym popytem na pracę nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń pozostawało niskie. Wpływ omawianych procesów na jakość należności sektora bankowego od gospodarstw domowych został szerzej omówiony w rozdziale 3.3.2.

krajach rozwijających, szczególnie Chinach. Listopa- W analizowanym okresie w dalszym ciągu obniżadowa prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że w ły się inwestycje przedsiębiorstw. Jak pokazują bada2013 r. w streﬁe euro utrzyma się płytka recesja, na- nia koniunktury prowadzone przez NBP8 , przedsiętomiast w 2014 i 2015 r. tempo wzrostu gospodar- biorstwa w dalszym ciągu nie przewidywały znaczneczego stopniowo przyspieszy. Prognozowany wzrost go ożywienia inwestycji, choć stopień wykorzystania
gospodarczy w streﬁe euro w latach 2013–2014 jest mocy produkcyjnych kształtuje się – jak na obecną
podobny jak w prognozach dostępnych w momen- fazę cyklu – na relatywnie wysokim poziomie. Do nicie opracowywania poprzedniej edycji Raportu, nato- skiej aktywności inwestycyjnej przyczynia się niepewmiast zmniejszyło się prawdopodobieństwo realizacji ność, co do przyszłej koniunktury gospodarczej.
scenariusza ponownego silnego spowolnienia.

W II kwartale br. sytuacja ﬁnansowa sektora przedsię-

Po okresie silnego spowolnienia, tempo wzrostu go- biorstw ustabilizowała się. Wynik ﬁnansowy ze sprzespodarczego w Polsce nieznacznie przyspieszyło w daży wzrósł w niewielkim stopniu (3,3% r/r). WskaźII kwartale 2013 r. do 0,8% r/r wobec 0,5% r/r w I kwar- nik rentowności sprzedaży, będący odzwierciedletale 2012 r. Wyższa dynamika PKB związana była ze niem rentowności podstawowej działalności przed8 Źródło:

„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 r. oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 r.”, NBP, 2013 r.
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siębiorstw, wzrósł nieznacznie i wyniósł 4,5% w II sji Europejskiej z listopada 2013 r. wskazuje na wzrost
kwartale w porównaniu do 4,3% w I kwartale. Wy- PKB w Polsce o 1,3% w 2013 r., 2,5% w 2014 r. i 2,9%
nik ﬁnansowy netto przedsiębiorstw wzrósł silnie w 2015 r.
(o 17,6% r/r), jednak wzrost ten w dużej mierze wyni- W nadchodzącym okresie tempo wzrostu gospodarkał z wysokich dywidend otrzymanych przez przed- czego w Polsce zwiększy się, ale pozostanie niższe od
siębiorstwa ze spółek zależnych. Płynność przedsię- potencjalnego. Rozwój sytuacji będzie w dużym stopbiorstw pozostała dobra. Wskaźniki płynności kształ- niu uzależniony od rozwoju sytuacji ekonomicznej
towały się nadal na wysokich poziomach, zaś w przy- na świecie, w tym szybkości z jaką kraje strefy euro
padku płynności I stopnia nastąpił lekki wzrost, głów- zdołają osiągnąć trwały wzrost gospodarczy. Dalszy
nie na skutek zwiększenia środków pieniężnych w przebieg tych procesów będzie najważniejszym czynposiadaniu przedsiębiorstw. Wpływ sytuacji przed- nikiem wpływającym na sytuację krajowego sektora
siębiorstw na jakość należności banków od przedsię- ﬁnansowego.
biorstw został szerzej omówiony w rozdziale 3.3.1.
Zgodnie z jesienną notyﬁkacją ﬁskalną, deﬁcyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r.

2.2. Sytuacja na rynkach
ﬁnansowych

ma wzrosnąć do poziomu 4,8% PKB, przede wszystkim w efekcie niskiego wzrostu dochodów podatkowych. Zgodnie z Informacją o działaniach podjętych 2.2.1.
przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z

Rynki światowe

art. 126.7 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europej- Poprawa koniunktury gospodarczej w Stanach Zjedskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. z października br., noczonych w I połowie 2013 r. zwiększyła postrzew 2014 r. oczekiwana jest przejściowa nadwyżka sek- gane przez uczestników rynku prawdopodobieństwo
tora w wysokości 4,5% PKB wynikająca z planowa- wcześniejszego niż dotychczas oczekiwano ograninych zmian w systemie emerytalnym, a w 2015 r. sal- czenia skali programów zasilania płynnościowego
do sektora ponownie będzie ujemne i wyniesie -3% oraz możliwego podniesienia stóp procentowych
PKB. W listopadzie br. Komisja Europejska zareko- przez Fed już pod koniec 2014 r. Wiązało się to
mendowała Radzie wydłużenie wyznaczonego Polsce ze wzrostem zmienności cen instrumentów ﬁnansoterminu na korektę nadmiernego deﬁcytu z 2014 r. do wych, przy czym tendencja ta nasiliła się w czerwcu
2015 r.
W II kwartale została zanotowana nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, do czego przyczyniła się
nadwyżka w obrotach towarowych, wynikająca z dalszego spadku importu i wzrostu eksportu towarów.
Po raz pierwszy od początku lat 90. wartość polskiego eksportu była wyższa od wartości importu.

po wypowiedzi prezesa Fed po posiedzeniu FOMC.
Zaobserwowano wówczas istotny wzrost rentowności obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych
(zob. wykres 2.1) oraz silne spadki cen na światowych rynkach akcji (zob. wykres 2.2). Drugim okresem istotnego zwiększenia się awersji inwestorów do
ryzyka był przełom sierpnia i września 2013 r. Wówczas oprócz niepewności co do momentu i zakresu

Zgodnie ze ścieżką centralną projekcji przedstawio- zmiany dotychczasowej polityki pieniężnej Fed na
nej w listopadowym „Raporcie o inﬂacji”, tempo real- tendencje cenowe na światowych rynkach ﬁnansonego wzrostu PKB w Polsce wyniesie w latach 2013- wych negatywnie oddziaływały obawy o możliwość
2015 odpowiednio 1,3%, 2,9% i 3,1%. Prognoza Komi- interwencji militarnej w Syrii.
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Wykres 2.1. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych

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

Niemcy (lewa oś)
Stany Zjednoczone (lewa oś)
Hiszpania (prawa oś)
Turcja (prawa oś)
12,5%

5%

4%

10,0%

3%

7,5%

2%

5,0%

1%

2,5%

0%

0,0%

zwierciedlenie m.in. we wzroście rentowności obligacji tych krajów oraz osłabieniu ich walut.
Większość uczestników rynku z zaskoczeniem przyjęła opublikowane na początku września 2013 r. słabsze
od oczekiwań dane makroekonomiczne ze Stanów
Zjednoczonych oraz decyzję Fed z 18 września 2013 r.
o pozostawieniu programu skupu aktywów w dotychczasowym kształcie. W połączeniu z obserwowanym
w I połowie października 2013 r. kryzysem politycz-
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nym w Stanach Zjednoczonych, związanym z brakiem porozumienia co do podniesienia limitu zadłużenia i zagrożeniem utraty płynności budżetu państwa, odsunęło to w czasie oczekiwane zacieśnienie
polityki pieniężnej przez Fed. W konsekwencji spadły

Źródło: Thomson Reuters.

rentowności skarbowych papierów dłużnych na rynkach rozwiniętych oraz wzmocniła się obserwowana

Wykres 2.2. Wybrane indeksy rynków akcji
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 maja 2013 r.
Źródło: Thomson Reuters.

stopada 2013 r.), przyjęciem regulacji umożliwiających stworzenie jednolitego mechanizmu nadzorczego nad bankami oraz wynikami wrześniowych wy-

Wynikający ze wspomnianego wzrostu rentowno- borów parlamentarnych w Niemczech, zapewniająści obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych cymi kontynuację dotychczasowej polityki, wpływarelatywny spadek atrakcyjności inwestycji na ryn- ło to na uspokojenie nastrojów uczestników rynku.
kach wschodzących został pogłębiony po publikacji W efekcie, pomimo utrzymujących się problemów ﬁw czerwcu 2013 r. gorszych od oczekiwań danych nansów publicznych w niektórych państwach oraz
z Chin, dotyczących m.in. produkcji przemysłowej. sektora bankowego w Hiszpanii, spadło postrzegane
Przyczyniło się to do odpływu kapitału z krajów emer- ryzyko kredytowe niektórych krajów strefy euro (zob.
ging markets na rynki rozwinięte, co znalazło od- wykres 2.3).
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Wykres 2.3. Kwotowania CDS na obligacje skarbowe wybra-

nych krajów oraz pięcioletnie euroobligacje Polski
Polska (lewa oś)
Francja (lewa oś)
Włochy (prawa oś)
Portugalia (prawa oś)
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wych ogranicza ryzyko negatywnych skutków nadmiernego obniżenia stóp procentowych dla systemu
ﬁnansowego i gospodarki9 . Ponadto wskazano, że sto-
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historycznie niskim poziomie przynajmniej do końca br. Opublikowane w lipcu i sierpniu dane makroekonomiczne wskazujące na możliwe ożywienie gospodarcze w Polsce i streﬁe euro przyczyniły się do
przejściowego nasilenia się oczekiwań uczestników
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Źródło: Thomson Reuters.

�

rynku na zacieśnienie polityki pieniężnej w II kwartale 2014 r., co było odzwierciedlone w kwotowaniach
transakcji FRA (zob. wykres 2.5). W październiku
2013 r. oczekiwania te jednak osłabły, m.in. pod wpływem niekorzystnych danych dotyczących sytuacji na

2.2.2. Rynki krajowe

krajowym rynku pracy. Do utrwalenia wspomniane-

go spadku oczekiwań uczestników rynku przyczyniOd publikacji poprzedniej edycji Raportu krajowy ry- ła się także informacja po listopadowym posiedzeniu
nek pieniężny funkcjonował bez zakłóceń. Spread RPP, zgodnie z którą w ocenie RPP stopy procentowe
między stawką WIBOR 3M a kwotowaniami trans- NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym
akcji OIS 3M, odzwierciedlający poziom postrzega- poziomie co najmniej do końca I półrocza 2014 r.
nego ryzyka kredytowego na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych, ustabilizował się (zob. wykres 2.4). Średnie dzienne obroty
na tym rynku w okresie od czerwca do października 2013 r. wyniosły 5,5 mld zł (spadek o około 11%
względem okresu listopad 2012 r. -– maj 2013 r.), a
w ich strukturze terminowej dominowały transakcje
jednodniowe, które stanowiły około 90% wartości obrotów. Stawka POLONIA utrzymywała się w pobliżu
stopy referencyjnej NBP.

W okresie czerwiec -– wrzesień 2013 r. wyraźnie wzrosła zmienność cen krajowych obligacji skarbowych a
krzywa dochodowości istotnie przesunęła się w górę. Rentowność obligacji 10-letnich zwiększyła się o
ponad 120 pkt bazowych, a obligacji 2-letnich – o
około 50 pkt bazowych (zob. wykres 2.6). Wzrosły
również kwotowania transakcji CDS na euroobligacje skarbowe Polski (zob. wykres 2.3). Na obserwowane w czerwcu osłabienie się oczekiwań uczestni-

W czerwcu i lipcu 2013 r. RPP obniżyła stopy procen- ków rynku na obniżki stóp procentowych NBP nałotowe NBP, każdorazowo o 25 pkt bazowych. Po lip- żyły się niekorzystne tendencje na światowych ryncowym posiedzeniu RPP poinformowała, że kończy kach ﬁnansowych, co przyczyniło się do relatywnerozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl łagodzenia po- go zmniejszenia się atrakcyjności inwestycji na kralityki pieniężnej. Jednocześnie większość członków jowym rynku obligacji skarbowych oraz -– w konseRPP oceniła, że osiągnięty poziom stóp procento- kwencji –- spadku popytu na te instrumenty ze stro9 Zob.

„Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 lipca 2013 r.”, www.nbp.pl.
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ny inwestorów zagranicznych. W porównaniu z in- z przyczyn obniżenia perspektywy ratingu kredytonymi rynkami wschodzącymi wpływ wspomnianych wego Polski z pozytywnej do stabilnej przez agentendencji na rentowności krajowych obligacji skarbo- cję Fitch 23 sierpnia 2013 r. Ponadto zintensyﬁkowych był jednak nieco słabszy, co mogło być związane wano prace nad reformą systemu emerytalnego, któz dużą płynnością rynku wtórnego tych instrumen- ra zgodnie z założeniami miałaby być wprowadzona
tów (średnia dzienna wartość transakcji bezwarunko- na początku 2014 r. i spowodować istotne obniżenie
wych w okresie czerwiec – wrzesień 2013 r. wyniosła wartości zadłużenia Skarbu Państwa na skutek prze13,5 mld zł) oraz rynku nominowanych w złotych in- niesienia do ZUS i umorzenia obligacji skarbowych
strumentów pochodnych na stopy procentowe, a tak- znajdujących się w portfelu inwestycyjnym OFE.
że zdywersyﬁkowaną pod względem geograﬁcznym i
Wykres 2.5. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

podmiotowym strukturą inwestorów.
Wykres 2.4. Marże na rynku transakcji CIRS basis i fx swap
CIRS basis (EURIBOR/WIBOR) (lewa oś)
Spread 3M WIBOR / 3M OIS (lewa oś)
WIBOR 3M implikowany (prawa oś)
WIBOR 3M (prawa oś)
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Uwaga: w przypadku transakcji CIRS basis marżę zdeﬁniowano
jako premię płaconą ponad stawkę EURIBOR w zamian za stawkę WIBOR; implikowany WIBOR obliczono na podstawie kwotowań trzymiesięcznych transakcji fx swap EUR/PLN, przyjmując jako oprocentowanie lokaty w euro stawkę EURIBID 3M.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Thomson Reuters.

Wpływ na spadek cen obligacji skarbowych mogło
mieć również spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego Polski, przekładające się na spadek dochodów podatkowych budżetu państwa zagrażające realizacji ustawy budżetowej na 2013 r. W konsekwen-
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Źródło: Thomson Reuters.

Obserwowane we wrześniu 2013 r. zmniejszenie się
awersji do ryzyka na światowych rynkach ﬁnansowych przyczyniło się do spadku rentowności na
krajowym rynku skarbowych papierów dłużnych,
w dużym stopniu niwelującego ich uprzedni wzrost.
W efekcie od początku czerwca do końca października 2013 r. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Polski zwiększyła się o 54 pkt bazowe, a obligacji 2-letnich –- o 19 pkt bazowych.

cji konieczna była nowelizacja ustawy budżetowej i W analizowanym okresie zaangażowanie inwestorów
zwiększenie zakładanego deﬁcytu na ten rok do 51,6 zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbomld zł. Ponadto w związku z trudną sytuacją ﬁnan- wych spadło z 207,0 mld zł do 193,6 mld zł, tj. z 36,6%
sów publicznych zawieszono obowiązywanie progów do 33,7% wartości zadłużenia Skarbu Państwa z tyostrożnościowych odnoszących się do relacji kwoty tułu emisji tych instrumentów. Mniejsze zainteresopaństwowego długu publicznego do PKB, zapisanych wanie nierezydentów obligacjami skarbowymi Polw ustawie o ﬁnansach publicznych. Było to jedną ski obserwowane było zarówno na rynku pierwot-

32

Narodowy Bank Polski

Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

nym, jak i wtórnym. W czerwcu i w październiku nego i jej wpływu na zaangażowanie OFE na krajonastąpił najsilniejszy odpływ inwestorów zagranicz- wym rynku akcji. Fundusze te mają bowiem istotny
nych, jednak miał on stopniowy charakter. W okre- udział w kapitalizacji spółek krajowych notowanych
sie od czerwca do października 2013 r. zaangażowa- na rynkach GPW (21,1% na koniec września 2013 r.),
nie na krajowym rynku obligacji skarbowych zwięk- a głównym składnikiem ich portfela instrumentów
szyły przede wszystkim fundusze emerytalne (o 9,7 udziałowych są akcje spółek z indeksu WIG20.
mld zł do 126,5 mld zł) oraz banki krajowe (o 4,9 mld
zł do 110,7 mld zł). Największą grupą inwestorów na

Wykres 2.7. Struktura inwestorów na krajowym rynku obli-

tym rynku pozostawały zagraniczne niebankowe in- gacji skarbowych
stytucje ﬁnansowe – wartość ich portfela obligacji na

Banki krajowe

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze emerytalne
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koniec października 2013 r. wyniosła 157,7 mld zł,

Inne podmioty krajowe
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tj. o 8,5 mld zł mniej niż na koniec maja 2013 r. (zob.

Udział nierez. (prawa oś)

35%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
10-2013

7-2013

4-2013

1-2013

28%
10-2012

6,5%

36%

10-2011

Rentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 5-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 10-letnich (lewa oś)
Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)
465

37%

7-2012

Polski i Niemiec

38%

4-2012

oraz spread pomiędzy rentownością obligacji skarbowych

mld zł

Wykres 2.6. Rentowność krajowych obligacji skarbowych

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1-2012

wykres 2.7).

290

3,5%

255

3,0%

220

2,5%

185

okresy deprecjacji złotego i podwyższonej zmienno-

2,0%

150

ści jego kursu, obserwowane w czerwcu oraz na prze-

pkt bazowe

Źródło: Ministerstwo Finansów.

10-2013

7-2013

4,0%

4-2013

325

1-2013

4,5%

10-2012

360

7-2012

395

5,0%

4-2012

5,5%

1-2012

430

10-2011

6,0%

Uwaga: spread dla rentowności obligacji nominowanych w walutach krajowych.
Źródło: Thomson Reuters.

Indeksy krajowego rynku akcji podążały za tendencjami na rynkach światowych. W analizowanym
okresie indeks WIG20 wzrósł o 1,8%, a indeksy
sWIG80 i mWIG40, odpowiednio, o 29,6% i 24,0%. Zadecydował o tym m.in. duży napływ netto środków do
krajowych funduszy akcji małych i średnich spółek.
Relatywnie mniejsze zainteresowanie akcjami spółek
z indeksu WIG20 mogło wynikać z utrzymującej się
od końca czerwca do września 2013 r. niepewności co

Od czerwca do października 2013 r. kurs złotego
względem euro był stabilny a jego zmienność implikowana i historyczna istotnie spadła. Przejściowe

łomie sierpnia i września, wynikały przede wszystkim
ze wspomnianego nasilenia się oczekiwań na wcześniejsze niż zakładano ograniczenie skali programów
zasilania płynnościowego przez Fed (zob. wykres 2.8).
W warunkach podwyższonej zmienności kursu złotego 7 czerwca 2013 r. NBP sprzedał pewną ilość walut
obcych za złote. Spadek kursu USD/PLN do najniższego od ponad dwóch lat poziomu, który nastąpił
w październiku 2013 r., wynikał z osłabienia się dolara amerykańskiego względem euro, co było związane z trwającym w Stanach Zjednoczonych kryzysem
politycznym.

do ostatecznej propozycji reformy systemu emerytal- Obserwowane w analizowanym okresie ograniczanie
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zaangażowania inwestorów zagranicznych na krajo- 40 pkt bazowych.
wym rynku kapitałowym i stabilny kurs złotego skutkowały zmniejszeniem się ich popytu na ﬁnansowa-

Wykres 2.8. Kurs złotego i jego zmienność
Kurs EUR/PLN (lewa oś)
Kurs CHF/PLN (lewa oś)
Kurs USD/PLN (lewa oś)
Zmienność implikowana - opcje 1-miesięczne (prawa oś)
Zmienność implikowana - opcje 3-miesięczne (prawa oś)

nie w złotych za pomocą krótkoterminowych swapów walutowych. Przyczyniło się to do wzrostu różnicy między stawkami referencyjnymi WIBOR a im-

4,5

15%

4,2

12%

3,9

9%

3,6

6%

3,3

3%

3,0

0%

plikowanym oprocentowaniem złotego w transakcjach fx swap (zob. wykres 2.4). Pomimo przejściowych wahań koszty pozyskiwania walut obcych za
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Źródło: Thomson Reuters.

Ramka 3. CCP i stabilność systemu ﬁnansowego
Wykorzystanie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (ang. over
the counter, OTC) nie było wprawdzie bezpośrednią przyczyną ostatniego globalnego kryzysu ﬁnansowego, jednak
przyczyniło się do zaburzeń na rynkach ﬁnansowych, które obserwowano w latach 2008–2009. Silny wzrost aktywności na rynku instrumentów pochodnych OTC w ostatnich kilkunastu latach umożliwił bowiem zwiększenie
dźwigni ﬁnansowej oraz powstanie złożonego łańcucha wzajemnych ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, które nie zawsze były odpowiednio zabezpieczane. Utrudniało to określenie skali ryzyka podejmowanego przez
poszczególne podmioty i w efekcie –- po upadłości banku inwestycyjnego Lehman Brothers – przyczyniło się do
istotnego wzrostu awersji do ryzyka kredytowego kontrahenta oraz nagłego spadku płynności na światowym rynku
pieniężnym. Zagrożenie to nie zostało w porę zauważone przez regulatorów i organy nadzoru z powodu bardzo
małej przejrzystości rynku instrumentów pochodnych OTC, wynikającej głównie z jego zdecentralizowanego charakteru1 .
Mając to na uwadze, we wrześniu 2009 r. przywódcy państw grupy G-20 zadecydowali w Pittsburghu o konieczności reformy światowego rynku instrumentów pochodnych OTC. Jednym z jej najważniejszych elementów było
uzgodnienie, że transakcje wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC powinny być rozliczane przez
izby rozliczeniowe o statusie partnera (kontrahenta) centralnego (ang. central counterparty, CCP).
Zasady działania CCP
Partner centralny jest izbą rozliczeniową przejmującą prawa i obowiązki wynikające z zawartej transakcji i w stosunkach z jej bezpośrednimi uczestnikami staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego. Następuje to w wyniku zastosowania nowacji rozliczeniowej albo open oﬀer. W pierwszym przypadku pierwotna umowa między kupującym a sprzedającym wygasa i zostaje zastąpiona dwiema nowymi umowami –
między CCP a kupującym oraz między CCP a sprzedającym. W przypadku konstrukcji open oﬀer CCP automatycznie staje się stroną transakcji w momencie, gdy kupujący i sprzedający uzgodnią warunki transakcji (nie powstaje
więź umowna między kupującym a sprzedającym). CCP na bieżąco wycenia transakcje przyjęte do rozliczenia i
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oblicza należności i zobowiązania z tytułu zawartych transakcji wobec każdego uczestnika bezpośredniego. W celu
ograniczenia ryzyka kredytowego m.in. wyznacza co najmniej raz dziennie i gromadzi od członków rozliczających
depozyty zabezpieczające. CCP gwarantuje rozliczenie transakcji własnymi kapitałami.
W efekcie w fazie potransakcyjnej istotnie zmienia się struktura rynku instrumentów pochodnych OTC. Bilateralne
powiązania między pierwotnymi stronami transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które regulują dwustronne
umowy ramowe, zanikają, a CCP umiejscawia się w centrum jako strona każdej transakcji przekazanej do rozliczania w izbie. Pozwala to CCP rozliczać transakcje z zastosowaniem mechanizmu kompensacji wielostronnej (ang.
multilateral netting), która polega na obliczaniu wartości netto należności i zobowiązań wobec każdego członka
rozliczającego (bezpośredniego uczestnika izby rozliczeniowej) z tytułu wszystkich jego transakcji przekazanych
do rozliczania w CCP. Mechanizm ten umożliwia uczestnikom CCP istotne zmniejszenie, względem powiązań
bilateralnych, łącznej ekspozycji kredytowej z tytułu zawartych transakcji instrumentami pochodnymi OTC oraz
ogranicza zapotrzebowanie na instrumenty ﬁnansowe, które stanowią zabezpieczenie realizacji wynikających z
nich zobowiązań.
Ze względu na liczne, istotne rodzaje ryzyka, na które narażone są CCP, regulatorzy nakładają na te podmioty
obowiązek posiadania odpowiednio skonstruowanego systemu zabezpieczenia rozliczeń transakcji. System ten
ma chronić CCP przed skutkami materializacji ryzyka związanego z niewypłacalnością członków rozliczających,
która może wystąpić mimo, że stosuje się w odniesieniu do nich zaostrzone kryteria dostępu. Uczestnikami bezpośrednimi CCP są zazwyczaj duże instytucje ﬁnansowe, w tym zwłaszcza banki i ﬁrmy inwestycyjne, które spełniają
określone warunki dotyczące m.in. kapitałów własnych, norm ostrożnościowych, kwestii operacyjno-technicznych.
Podmioty, które uzyskały status uczestnika bezpośredniego CCP, zobowiązane są do wniesienia do systemu zabezpieczania rozliczeń transakcji depozytu wstępnego (ang. initial margin) i właściwego depozytu zabezpieczającego (ang. variation margin), a także składki do funduszu tworzonego na wypadek niewykonania zobowiązań
przez członka rozliczającego – funduszu rozliczeniowego (ang. default fund). Depozyt wstępny służy do pokrycia
przyszłej potencjalnej ekspozycji kredytowej CCP na bezpośredniego uczestnika, wynikającej ze zmiany wyceny
rozliczanych transakcji, do czasu kolejnej aktualizacji wartości właściwego depozytu zabezpieczającego. Właściwy
depozyt zabezpieczający, z kolei, jest pobierany w celu zabezpieczenia bieżących ekspozycji tego uczestnika, a jego
wartość jest codziennie aktualizowana przez CCP, aby uwzględniała bieżącą wartość transakcji. Depozyty te mogą
być ustanawiane w środkach pieniężnych oraz wysoce płynnych instrumentach ﬁnansowych. Poza wymienionymi powyżej depozytami oraz funduszem na wypadek niewykonania zobowiązań przez członka rozliczającego, na
system zabezpieczania rozliczeń transakcji składają się również środki własne izby rozliczeniowej CCP. Zgodnie
z międzynarodowymi standardami2 środki zgromadzone w tym systemie powinny być wystarczające do pokrycia
zobowiązań wynikających z upadłości dwóch największych członków rozliczających CCP.
Uruchomienie środków zgromadzonych w opisanym powyżej systemie zabezpieczania płynności rozliczeń
transakcji następuje z chwilą niewykonania zobowiązań przez jednego z uczestników bezpośrednich CCP. Środki
te wykorzystywane są przez izbę w odpowiedniej sekwencji, określanej jako kaskadowe pokrywanie strat (ang.
default waterfall). Na początku korzysta się ze środków uczestnika niewypłacalnego przekazanych w formie
depozytu zabezpieczającego, a następnie jego wpłaty do funduszu rozliczeniowego. W przypadku gdy zasoby te
okażą się niewystarczające do przeprowadzenia rozrachunku danej transakcji, wówczas uruchomiona zostaje z
góry określona część środków własnych CCP (ang. skin in the game, SIG). Jeżeli i te zasoby nie w pełni pokrywają
zobowiązania niewypłacalnego uczestnika z tytułu rozliczanych transakcji, to uruchamiane są pozostałe środki
funduszu (pochodzące z wpłat innych uczestników niż niewypłacalny członek rozliczający, co oznacza mutualizację strat) oraz pozostałe środki własne CCP. Dopuszcza się także możliwość wezwania bezpośrednich uczestników
CCP do dokonania dodatkowych, ale ograniczonych z góry, wpłat do funduszu rozliczeniowego.
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Ryzyko systemowe związane z funkcjonowaniem CCP w świetle regulacji EMIR
Następstwem wprowadzania wspomnianej reformy rynku instrumentów pochodnych OTC będzie zmiana rozkładu ryzyka w systemie ﬁnansowym i centralizacja ryzyka kredytowego kontrahenta, płynności i operacyjnego
w CCP. Rola tych podmiotów w systemie ﬁnansowym istotnie wzrośnie. Z tego względu CCP będą podlegały
normom ostrożnościowym, w tym dotyczącym minimalnych kapitałów własnych, oraz nadzorowi właściwych
organów. W UE zostały one ustanowione w rozporządzeniu EMIR3 oraz w regulacyjnych i wykonawczych
standardach technicznych wydanych przez KE na jego podstawie. Regulacje te koncentrują się przede wszystkim
na wymogach i standardach mikroostrożnościowych, których wypełnianie ma zapewniać bezpieczeństwo CCP,
niemniej taka zmiana w strukturze funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych OTC i koncentracja ryzyka
w CCP kreuje nowe zagrożenia o charakterze systemowym. Poniżej omówiono kilka najważniejszych problemów
związanych z działalnością CCP, które mogą spowodować, że podmioty te nie przyczynią się do oczekiwanego
wzmocnienia odporności systemu ﬁnansowego na zagrożenia wynikające z upadłości aktywnych uczestników
rynku instrumentów pochodnych OTC.
Procykliczność depozytów zabezpieczających oraz pomniejszenia wartości zabezpieczeń
Zgodnie z art. 41 EMIR CCP ustalają depozyty zabezpieczające, wzywają do ich wniesienia i pobierają je w celu
ograniczenia ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających. Ponadto art. 46 EMIR stanowi, że CCP
przyjmują wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i rynkowym do pokrycia ich pierwotnej i bieżącej ekspozycji wobec członków rozliczających. Zarówno wysokość depozytów zabezpieczających, jak i
skala stosowanej przez CCP redukcji wartości aktywów przyjmowanych jako zabezpieczenie (tzw. haircut) zależą
m.in. od uwarunkowań rynkowych (zmienności cen instrumentów ﬁnansowych). W efekcie może dojść do sytuacji, w której wzrost awersji uczestników rynku do ryzyka przyczyni się do wzrostu zmienności cen oraz istotnego
spadku płynności rynku instrumentów akceptowanych przez CCP, skłaniając te podmioty do wzywania członków
rozliczających do uzupełnienia zabezpieczeń. W konsekwencji członkowie rozliczający mogą być zmuszeni wyprzedawać inne aktywa (ang. ,ﬁre sales), pogłębiając tym samym ogólny spadek cen instrumentów ﬁnansowych i
wzrost ich zmienności4 . Ten procykliczny charakter mechanizmu funkcjonowania depozytów zabezpieczających
oraz pomniejszenia wartości zabezpieczeń akceptowanych przez CCP stanowi istotne źródło ryzyka dla stabilności
systemu ﬁnansowego.
Rozporządzenie EMIR identyﬁkuje ten rodzaj ryzyka, a wydane na jego podstawie rozporządzenie delegowane
KE nr 153/20135 (regulacyjny standard techniczny) określa, że CCP powinni przyjmować metody określania wysokości depozytów zabezpieczających uwzględniające prognozy przyszłych warunków rynkowych, które ograniczają
prawdopodobieństwo procyklicznych zmian wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, nie zmniejszając
jednocześnie bezpieczeństwa CCP. Zgodnie z art. 28 przywołanego standardu oznacza to m.in. unikanie, w miarę
możliwości, destabilizujących lub dużych zmian wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających oraz ustanawianie przejrzystych i przewidywalnych procedur korygowania tych wymogów w odpowiedzi na zmieniające się
warunki rynkowe. Realizując ten cel, CCP może m.in. zastosować bufor w postaci co najmniej 25% kwoty wyliczonych depozytów zabezpieczających, do którego przejściowego wyczerpania można dopuścić w okresach istotnego
wzrostu wysokości wyliczonych wymogów dotyczących wartości tych depozytów. Rozwiązania przewidziane w art.
41 wspomnianego standardu technicznego mają na celu uniknięcie znacznych i nieoczekiwanych korekt wartości
wymaganego zabezpieczenia. Zgodnie z nimi stosowany wskaźnik redukcji wartości przyjmowanych przez CCP
zabezpieczeń powinien uwzględniać ewentualną konieczność ich upłynnienia w skrajnych warunkach rynkowych
oraz wymagany do tego czas.
Wymogi dotyczące CCP, które przewidziano w EMIR, mogą ograniczać ryzyko związane z procyklicznymi zamianami cen instrumentów ﬁnansowych, o ile podmioty te będą stosowały odpowiednio konserwatywną metodę
wyznaczania depozytów zabezpieczających i korygowania wartości przyjmowanych zabezpieczeń. Ten aspekt
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powinien być uwzględniany przy regularnej i wnikliwej ocenie systemu zarządzania ryzykiem CCP dokonywanej
przez organ nadzoru.
Porozumienia interoperacyjne między CCP
Połączenia interoperacyjne umożliwiają członkom rozliczającym izb rozliczeniowych CCP, które nawiązały taką
formę współpracy, rozliczanie zawartych (zazwyczaj transgranicznie) transakcji w macierzystym CCP. Powiązania
takie mogą jednak narażać CCP na dodatkowe ryzyko, w tym ryzyko kredytowe, operacyjne i prawne. W szczególności ustanawianie połączeń interoperacyjnych może stać się kanałem przenoszenia ryzyka, w sytuacji gdy jeden z
interoperacyjnych CCP stosuje mniej restrykcyjne standardy dotyczące zarządzania ryzykiem. Może to generować
ryzyko systemowe wynikające z istotnego wpływu niewypłacalności jednego CCP na sytuację ﬁnansową podmiotów, z którymi zawarł on takie porozumienia. W związku z powyższym w rozporządzeniu EMIR zostały określone
wymogi ostrożnościowe wobec CCP zawierających uzgodnienia interoperacyjne. CCP zostali zobligowani m.in.
do identyﬁkowania, monitorowania i zarządzania ryzykiem wynikającym ze wspomnianych uzgodnień. Ponadto
zawarcie porozumień interoperacyjnych podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzoru.
Ze względu na złożoność porozumień interoperacyjnych dotyczących rozliczania transakcji instrumentami
pochodnymi OTC rozporządzenie EMIR obecnie ogranicza ich zakres wyłącznie do zbywalnych papierów
wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego. Do 30 września 2014 r. ESMA został jednak zobowiązany
do przedstawienia KE sprawozdania na temat ewentualnego rozszerzenia zakresu tych uzgodnień na transakcje
dotyczące innych klas instrumentów ﬁnansowych. Biorąc pod uwagę, że obowiązek rozliczania w CCP wystandaryzowanych instrumentów pochodnych OTC wejdzie w życie najwcześniej w III kwartale 2014 r., okres pozostający
ESMA na przygotowanie wspomnianego sprawozdania może okazać się zbyt krótki, aby w sposób kompleksowy
dokonać rzetelnej oceny włączenia w zakres porozumień interoperacyjnych instrumentów pochodnych OTC.
Właściwym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzenie takiej analizy dopiero po upływie co najmniej kilkunastu
miesięcy od momentu wprowadzenia wspomnianego obowiązku.
Środki własne CCP w ramach systemu kaskadowego pokrywania strat
Art. 45 rozporządzenia EMIR określa sposób kaskadowego pokrywania strat w przypadku niewykonania zobowiązania przez członków rozliczających CCP. W pierwszej kolejności wykorzystywane są depozyty zabezpieczające niewypłacalnego podmiotu oraz wniesione przez niego składki do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania.
Następnie – przed skorzystaniem ze środków pochodzących ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających – CCP są zobowiązani
do uruchomienia własnych zasobów celowych w określonej wysokości (SIG). Takie wykorzystanie części kapitałów CCP na pokrycie ewentualnych strat ma stanowić ekonomiczny bodziec do ostrożnego zarządzania ryzykiem
przez izby rozliczeniowe i ograniczać skłonności CCP do wzmacniania pozycji konkurencyjnej poprzez ustalanie
depozytów zabezpieczających na zbyt niskim poziomie6 .
Sposób wyznaczania kwoty środków własnych CCP do wykorzystania w ramach kaskadowego pokrywania strat w
przypadku niewykonania zobowiązania precyzuje przywołane rozporządzenie delegowane KE. Zgodnie z art. 35
tego regulacyjnego standardu technicznego CCP utrzymuje i wyodrębnia w bilansie kwotę SIG, która ma być nie
mniejsza niż 25% minimalnego kapitału regulacyjnego utrzymywanego zgodnie z art. 16 EMIR. Kapitał ten, z kolei, obejmujący zysk niepodzielony i rezerwy, powinien być proporcjonalny do ryzyka wynikającego z działalności
CCP i w każdym momencie wystarczający, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji ich działalności w odpowiednim czasie oraz aby zapewnić CCP odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem
kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały pokryte celowymi zasobami ﬁnansowymi, o których mowa w art. 41-44 EMIR7 . Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w regulacji
EMIR kapitał regulacyjny CCP nie może być wykorzystywany w kaskadowym systemie pokrywania strat z tytułu
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niewywiązania się uczestnika rozliczającego z jego zobowiązań. Dodatkowo jeżeli CCP ustanowił więcej niż jeden
fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, to łączna kwota SIG jest dzielona między każdy z tych funduszy,
proporcjonalnie do wielkości każdego z nich, a przypisane w ten sposób kwoty CCP wykazuje odrębnie w swoim bilansie i wykorzystuje w przypadkach niewykonania zobowiązań uczestnika z tytułu transakcji zawartych na rynku,
którego dotyczy konkretny fundusz rozliczeniowy.
Wydaje się, że określony w regulacji EMIR sposób wyznaczania kwoty SIG nie jest optymalny z punktu widzenia
ograniczania ryzyka systemowego. Wartość tych środków własnych nie jest bowiem bezpośrednio powiązana ze
skalą ponoszonego przez CCP ryzyka kredytowego kontrahenta. Na zasadność powiązania wysokości SIG ze skalą
działalności CCP zwracał uwagę m.in. EBA8 w ramach konsultacji dotyczących projektu regulacyjnych standardów
technicznych do EMIR. Jednak zgodnie z przyjętym rozwiązaniem kwota SIG utrzymywana przez bardzo dużą
izbę rozliczeniową, działającą w skali międzynarodowej, nie będzie proporcjonalnie większa od kwoty SIG utrzymywanej przez niewielką izbę rozliczającą transakcje o dużo mniejszej wartości zawierane przez banki działające
lokalnie, w stosunku do relacji wartości ekspozycji kredytowej tych izb na największych bezpośrednich uczestników. Podważa to podstawowy cel ustanawiania SIG, którym jest zachęcenie CCP do ostrożnego zarządzania ryzykiem rozliczeniowym. Jest to także kolejny czynnik przemawiający za zapewnieniem silnego nadzoru nad CCP
oraz aktywnej roli uczestników izby w ocenie stosowanego przez nią systemu zarządzania ryzykiem (np. przez
uczestnictwo w ustanowionej zgodnie z art. 28 rozporządzenia EMIR komisji ds. ryzyka).
Przepisy prawa upadłościowego i prawa spółek handlowych obowiązujące w niektórych krajach członkowskich
mogą nie zapewniać skutecznego wydzielenia poszczególnych części SIG w bilansie oraz przeznaczenia kapitału regulacyjnego jedynie na cele przewidziane w regulacji EMIR (ze względu na brak mechanizmów, które
pozwalałyby na wyłączenie części kapitałów własnych z odpowiedzialności CCP wobec członków rozliczających).
Problem ten powinien być uwzględniony przy tworzeniu regulacji unijnej dotyczącej działań naprawczych oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.
Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja CCP
Rozporządzenie EMIR wraz z uzupełniającymi aktami wykonawczymi szczegółowo regulują zasady wyznaczania
przez CCP depozytów zabezpieczających, zarządzania ryzykiem, wymogi kapitałowe i politykę inwestycyjną tych
podmiotów, oraz ustanawiają nad nimi nadzór właściwych organów. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia
skrajnych warunków rynkowych, które prowadziłyby do upadłości członków rozliczających CCP i w konsekwencji
jego niewypłacalności. Możliwość taką zakłada zarówno rozporządzenie EMIR, jak i pakiet regulacji CRDIV/CRR,
w którym transakcjom rozliczanym przez CCP przypisano 2% wagę na ryzyko kredytowe.
Ewentualna upadłość CCP pociągałaby za sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla bezpośrednich uczestników
tej izby rozliczeniowej, ale poprzez efekt zarażania także dla szerokiej grupy uczestników rynku i innych podmiotów tworzących infrastrukturę, z którymi CCP miałby połączenia interoperacyjne. Z tego względu, podobnie jak w
przypadku banków, powinny istnieć zasady dotyczące zachowania ciągłości działania CCP, planów przywracania
sprawności operacyjnej po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych oraz ich restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Część z nich została określona w regulacji EMIR (m.in. konieczność wydzielania w bilansie i utrzymywania
wspomnianego kapitału regulacyjnego, kaskadowy system pokrywania strat stanowiący de facto zestaw narzędzi
naprawczych). W regulacjach UE brak jest jednak kompleksowego podejścia do restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji CCP.
Obecnie trwają prace nad określeniem międzynarodowych standardów w tym zakresie. W październiku 2013 r.
zakończyły się publiczne konsultacje dokumentów opracowanych przez FSB – dotyczących stosowania „Key Attributes of Eﬀective Resolution Regimes for Financial Institutions” w odniesieniu do niebankowych instytucji ﬁnansowych oraz zasad wymiany informacji w sytuacji przeprowadzania uporządkowanej likwidacji9 , a także przez
CPSS-IOSCO – zawierających wytyczne dotyczące implementacji narzędzi naprawczych oraz restrukturyzacji pod-
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miotów infrastruktury ﬁnansowej, w tym CCP10 . Biorąc pod uwagę m.in. rekomendacje z tych opracowań, KE
rozpoczęła w październiku 2013 r. konsultacje zmierzające do uregulowania w UE kwestii prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP11 . Jednym z rozważanych narzędzi recovery jest
pozyskanie przez CCP dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań z tytułu upadłości uczestnika rozliczającego
poprzez redukcję wartości właściwych depozytów zabezpieczających pozostałych uczestników rozliczających – pomniejszanie wartości ich należności od CCP z tytułu dodatniej wyceny pozycji netto w określonych instrumentach
ﬁnansowych (ang. variation margin haircutting). Propozycja ta budzi wątpliwości w kontekście mechanizmu mutualizacji strat stosowanego przez CCP. Ponadto zdaje się pomijać fakt, że podmioty posiadające dodatnie pozycje
netto wynikające z transakcji instrumentami pochodnymi OTC mogą jednocześnie posiadać ujemne pozycje netto
wynikające z transakcji zawartych na rynku kasowym, nierozliczanych w CCP.
Prace nad unijną regulacją dotyczącą mechanizmu recovery and resolution powinny zostać jak najszybciej
sﬁnalizowane, tak aby istniał on już w momencie wprowadzenia w życie obowiązku rozliczania instrumentów
pochodnych OTC w CCP (obowiązek ten zostanie ustanowiony z chwilą przyjęcia przez KE rozporządzenia delegowanego, wskazującego klasy instrumentów pochodnych OTC kwaliﬁkujących się do centralnego rozliczania).
Wprowadzenie tego obowiązku spowoduje bowiem, że CCP staną się istotnymi podmiotami systemu ﬁnansowego,
a ich nieuporządkowana upadłość mogłaby doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu tego systemu.
Dostęp do płynności w banku centralnym
Jednym z narzędzi rozważanych w ramach mechanizmu naprawczego w odniesieniu do CCP jest dostęp do płynności w pieniądzu banku centralnego. Narzędzie to może być szczególnie przydatne w sytuacji niewypłacalności
dużego członka rozliczającego CCP i konieczności wykorzystania środków z systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji celem spłaty jego zobowiązań. W takim przypadku wsparcie płynnościowe banku centralnego
umożliwia szybkie pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do zamknięcia pozycji wynikających z transakcji
przekazanych do rozliczania przez ten niewypłacalny podmiot. Pozwala to ograniczyć negatywne konsekwencje,
które upadłość uczestnika może mieć dla izby, jej pozostałych uczestników i stabilności funkcjonowania rynku
ﬁnansowego (m.in. ze względu na brak konieczności nagłego i szybkiego spieniężenia papierów wartościowych
stanowiących przyjęte zabezpieczenie). Kwestia dostępu CCP do różnych źródeł płynności została zdeﬁniowana w
rozporządzeniu EMIR. Art. 44 ust. 1 tego rozporządzenia nakłada na CCP wymóg posiadania stałego dostępu do
odpowiedniej płynności, aby mogli oni świadczyć usługi i prowadzić działalność. Motyw 71 preambuły tej regulacji
wskazuje, że może to być zapewnione poprzez płynność z banku centralnego, płynność z banku komercyjnego o
odpowiedniej wiarygodności kredytowej lub płynność z obu tych podmiotów. Rozporządzenie EMIR nie przesądza
zatem o konieczności dostępu CCP do płynności w banku centralnym ani nie wskazuje, które z wyżej wymienionych
źródeł płynności jest lepsze.
Możliwość zasilenia CCP w płynność bezpośrednio w banku centralnym może napotykać na ograniczenia prawne,
szczególnie w państwach, w których CCP nie posiadają licencji bankowej. Zgodnie z przepisami ustawy o
Narodowym Banku Polskim bank centralny nie może udzielać wsparcia płynnościowego izbom rozliczeniowym.
Mając powyższe na uwadze, we wrześniu 2013 r. w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu
założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim bank centralny zgłosił m.in. propozycję
wprowadzenia rozwiązań umożliwiających NBP udostępnianie środków w ciągu dnia operacyjnego podmiotom
objętym nadzorem KNF uczestniczącym w systemach płatności prowadzonych przez NBP służących realizacji
zobowiązań związanych z tym uczestnictwem oraz udzielanie kredytów w celach stabilnościowych bankom i
innym instytucjom ﬁnansowym objętym nadzorem KNF. W przypadku Polski ograniczeniem prawnym w dostępie
CCP do płynności w banku centralnym innej niż udostępnianie środków w ciągu dnia operacyjnego (tzw. kredyt
śróddzienny)12 jest także art. 123 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zawiera zakaz
udzielania przez krajowe banki centralne pożyczek na pokrycie deﬁcytu lub jakichkolwiek innych kredytów m.in.
przedsiębiorstwom publicznym z państw członkowskich. Działająca w Polsce izba rozliczeniowa KDPW_CCP
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posiada status przedsiębiorstwa publicznego. Struktura własnościowa spółki KDPW – jej jedynego akcjonariusza –
zapewnia bowiem Skarbowi Państwa kontrolę nad dwiema trzecimi kapitału zakładowego tej spółki i tym samym
umożliwia wywieranie istotnego wpływu na skład osobowy jej organów.
CCP na krajowym rynku instrumentów pochodnych OTC
W Polsce funkcjonuje jedna izba rozliczeniowa o statusie partnera centralnego – KDPW_CCP. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami ﬁnansowymi13 , która weszła w życie 4 sierpnia 2012 r. i
wprowadziła do polskiego porządku prawnego konstrukcję nowacji rozliczeniowej. Pod koniec 2012 r. KDPW_CCP
wdrożył wspomniany mechanizm w odniesieniu do wszystkich transakcji objętych systemem gwarancji rozliczeń,
w tym przekazanych do rozliczania transakcji z rynku OTC. KDPW_CCP utworzył także osobny system gwarantowania rozliczeń dla transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, w tym fundusz rozliczeniowy OTC.
Sekwencja uruchamiania środków w tym systemie jest zgodna z wymogami EMIR, w tym m.in. KDPW_CCP jest
zobowiązany do wykorzystania części zasobów własnych (proporcjonalnej dla rynku OTC części 25% jego kapitału regulacyjnego) w momencie, gdy środki przekazane przez uczestnika niewypłacalnego w formie depozytu
zabezpieczającego oraz wpłat podstawowych do funduszu rozliczeniowego OTC okażą się niewystarczające do pokrycia zobowiązań tego uczestnika. Depozyty wstępne i właściwe depozyty zabezpieczające dla transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym mogą być ustanawiane w papierach wartościowych akceptowanych przez
KDPW_CCP (są to akcje spółek z indeksu WIG 20 oraz krajowe skarbowe papiery wartościowe) oraz w środkach
pieniężnych w złotych.
W grudniu 2012 r. KNF zatwierdziła opracowany przez KDPW_CCP regulamin rozliczeń transakcji dla obrotu
niezorganizowanego. W efekcie od 2 stycznia 2013 r. KDPW_CCP może prowadzić rozliczenia transakcji następującymi instrumentami pochodnymi OTC nominowanymi w złotych: FRA, IRS (basis swap), OIS, a także
transakcji repo zabezpieczonych obligacjami skarbowymi14 . Wspomniane usługi są obecnie świadczone na
podstawie polskich przepisów, gdyż KDPW_CCP korzysta z okresu przejściowego przewidzianego w art. 89 ust. 3
rozporządzenia EMIR. Jednocześnie KDPW_CCP podjął działania mające na celu spełnienie wszystkich wymogów
(kapitałowych, technicznych i organizacyjnych) zdeﬁniowanych wobec CCP w rozporządzeniu EMIR. Podmiot
ten ubiega się o autoryzację zgodnie z tym rozporządzeniem, co umożliwi mu dalsze prowadzenie działalności
jako CCP, w tym rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC, które będą podlegały obowiązkowi
centralnego rozliczania. Pod koniec czerwca 2013 r. KDPW_CCP złożył wniosek o autoryzację do KNF, która wyda
decyzję po zasięgnięciu opinii kolegium nadzorczego.
Wnioski
Na podstawie powyższych rozważań można sformułować następujące wnioski i propozycje działań w UE oraz na
rynku krajowym:
po wprowadzeniu obowiązku rozliczania transakcji wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC
w CCP nastąpi koncentracja ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego w tych podmiotach; w efekcie
istotnie wzrośnie rola CCP w systemie ﬁnansowym,
warto zbadać i poddać pod rozwagę KE, czy przyjęty w regulacjach unijnych sposób wyznaczania SIG jest
optymalny z punktu widzenia tworzenia bodźców ekonomicznych do ostrożnego zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w CCP, a w konsekwencji stabilności rynku ﬁnansowego,
należy zapewnić silny nadzór nad CCP, w tym wnikliwą i regularną ocenę systemu zarządzania ryzykiem w
tych podmiotach, ze szczególnym uwzględnianiem metodyki wyznaczania depozytów zabezpieczających i
korygowania wartości przyjmowanych zabezpieczeń i jej potencjalnych efektów procyklicznych; przyjmowane przez CCP rozwiązania mogą być potencjalnym źródłem ryzyka systemowego, wobec czego niezbędny
jest silny nadzór sprawowany nad tymi podmiotami,
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włączenie w zakres porozumień interoperacyjnych instrumentów pochodnych OTC powinno być poprzedzone rzetelną i kompleksową oceną potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z takim modelem infrastruktury rozliczeniowej; ocena ta powinna bazować na doświadczeniach wynikających z wprowadzenia
obowiązku rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych OTC w CCP,
konieczne jest zintensyﬁkowanie prac nad unijną regulacją dotyczącą mechanizmu recovery and resolution
dla CCP oraz zweryﬁkowanie, czy krajowe reżimy upadłościowe uwzględniają specyﬁkę działalności tych
instytucji i wymogi rozporządzenia EMIR,
wskazane jest wprowadzenie zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim, które będą umożliwiały bankowi centralnemu zasilanie w płynność CCP w sytuacji zagrożenia dla stabilności funkcjonowania krajowego
systemu ﬁnansowego,
wskazane jest przeprowadzenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa takich zmian właścicielskich w grupie
kapitałowej KDPW SA, aby izba rozliczeniowa KDPW_CCP nie miała statusu przedsiębiorstwa publicznego
i mogła w sytuacji zagrożenia dla stabilności funkcjonowania krajowego systemu ﬁnansowego ubiegać się o
inne niż kredyt śróddzienny wsparcie płynnościowe z NBP.
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obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L52 z 2013 r., s. 41).
6 CCP Loss Allocation at the End of the Waterfall, ISDA, August 2013, s. 16–17.
7 Art. 41–44 EMIR odnoszą się do depozytów zabezpieczających, funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania oraz
innych zasobów ﬁnansowych utrzymywanych na pokrycie ewentualnych strat z tytułu niewykonania zobowiązania przez
członków rozliczających CCP, a także zarządzania ryzykiem płynności.
8 List dyrektora wykonawczego EBA z 8 sierpnia 2012 r. skierowany do przewodniczącego ESMA, „Consultation of the EBA on
the Consultation Paper ESMA/2012/379”, http://www.esma.europa.eu/system/ﬁles/eba.pdf
9 „Application of the Key Attributes of Eﬀective Resolution Regimes to Non-Bank Financial Institutions. Consultative Document”, Financial Stability Board, 12 sierpnia 2013 r., dokument dostępny na stronie internetowej FSB:
http://www.ﬁnancialstabilityboard.org/publications/r_130812a.pdf
10 „Recovery of ﬁnancial market infrastructures. Consultative report”, Committee on Payment and Settlement Systems
oraz Board of the International Organization of Securities Commissions, sierpień 2013 r., dokument dostępny na stronie
internetowej BIS: http://www.bis.org/publ/cpss109.pdf
11 „Discussion Paper on ��� recovery and resolution”, non-paper of the Services of the Directorate-General Internal Market
and Services, Brussels, 10 października 2013 r.
12 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego deﬁnicje w celu zastosowania
zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu nie są traktowane jako udogodnienia kredytowe w rozumieniu art.
123 TFUE kredyty w ciągu dnia operacyjnego pod warunkiem, że faktycznie ograniczone są do jednego dnia i nie podlegają
przedłużeniu.
13 Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami ﬁnansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów ﬁnansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 836).
14 „Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)” obowiązuje od 2 stycznia 2013 r., dokument dostępny w
serwisie internetowym KDPW_CCP, http://kdpwccp.pl
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2.3.

na które uzyskano pozwolenie (zob. wykres 2.10).

Rynek nieruchomości

Do ożywienia popytu na rynku mieszkaniowym przy-

mieszkaniowych

czyniły się transakcje o charakterze inwestycyjnym,

dotyczące mieszkań o lepszej jakości (np. lepszej loW okresie analizowanym w Raporcie ceny mieszkań kalizacji). Popytowi ﬁnansowanemu kredytem sprzyna rynku pierwotnym i wtórnym w największych jał wzrost kredytowej dostępności mieszkań (zob. wymiastach nieznacznie wzrosły (zob. wykres 2.9).

kres 2.11), będący wynikiem obniżek stóp procentowych. Spadek kosztów obsługi kredytów i stabilny po-

Wykres 2.9. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwot-

nym i wtórnym

ziom czynszów rynkowych prowadziły do zwiększenia relatywnej opłacalności zakupu mieszkania w sto-

Rynek wtórny

Rynek pierwotny

sunku do najmu. Znajduje to odzwierciedlenie w danych o wartości kredytów – wprawdzie łączny przy-

7000

rost kredytu mieszkaniowego w okresie objętym Raportem był niższy niż w tym samym okresie poprzed-

6500

zł/m2

niego roku, jednak od marca 2013 r. miesięczne przy6000

rosty kredytu stopniowo zwiększają się (zob. rozdział
3.2).

5500

Wykres 2.10. Liczba mieszkań w nowo rozpoczynanych bu-

dowach oraz w budowach, na które uzyskano pozwolenie
6-2013

12-2012

6-2012

12-2011

6-2011

12-2010

6-2010

12-2009

6-2009

12-2008

5000

Uwaga: średnie ważone ceny 1 m2 mieszkań na największych rynkach mieszkaniowych (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań,
Warszawa i Wrocław).
Źródło: NBP.

Niewielki wzrost cen był wynikiem m.in. ożywienia popytu i zmniejszenia liczby mieszkań w ofercie
deweloperów, w tym mieszkań gotowych10 . Liczba
mieszkań w ofercie deweloperów zmniejsza się stopniowo od kilku kwartałów w wyniku wzrostu liczby
transakcji oraz spadku liczby mieszkań nowo wprowadzonych do sprzedaży11 , chociaż nadal przekracza
poziom uznawany za zrównoważony. W pierwszych
trzech kwartałach 2013 r. spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań w budowach,

w pierwszych trzech kwartałach lat 2010–2013
I-III kw. 2010

I-III kw. 2011

I-III kw. 2012

I-III kw. 2013

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0
Nowe budowy

Pozwolenia na budowę

Uwaga: dane obejmują budowy deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.
Źródło: GUS.

10 Szerszy

opis procesów zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych w kwartalnych opracowaniach: „Informacja o cenach
mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce” oraz „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.”, 2013 r., NBP.
11 Zob. raporty „Rynek mieszkaniowy w Polsce” ﬁrmy REAS z II i III kwartału 2013 r.
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Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

Wykres 2.11. Symulacja kredytowej dostępności mieszkań

na wybranych rynkach mieszkaniowych

metry kwadratowe

45

Wrocław

Łódź

Kraków

Gdańsk

Gdynia

Poznań

wysoki maksymalny limit powierzchni mieszkań kupowanych w ramach programu) będą powodować,
że część osób, które z niego skorzystają, zakupiłyby

Warszawa

mieszkanie również w sytuacji, gdyby nie było programu.

40

Jedną z wad programów takich jak „Rodzina na swo-

35

im” czy „Mieszkanie dla Młodych” jest koncentracja

30

na wspieraniu zakupów mieszkań własnościowych ﬁ-

25

nansowanych kredytami hipotecznymi, dostępnymi

20

tylko dla części gospodarstw domowych dysponujących odpowiednio wysokich dochodami. Tymczasem

15

w największych miastach zbyt mało jest mieszkań na
12-2012

12-2011

12-2010

12-2009

12-2008

12-2007

12-2006

12-2005

mieszkałych przez ich właścicieli (OOH, ang. owner

12-2004

Uwaga: symulacja przedstawia wielkość mieszkania (w metrach
kwadratowych), które byłaby w stanie kupić na rynku pierwotnym
(ceny ofertowe) 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.

12-2003

wynajem, dostępnych także dla mniej zamożnych go-

12-2002

09-2013

10

spodarstw domowych. Wysoki odsetek mieszkań zaoccupied housing) i słabo rozwinięty rynek najmu mają negatywny wpływ na rynek pracy na skutek ograniczenia mobilności pracowników.
Zwiększenie rynku mieszkań na wynajem byłoby też
korzystne z punktu widzenia równowagi na rynku
mieszkaniowym. W razie znacznego wzrostu popytu
na mieszkania OOH, mógłby on w części zostać zaspokojony przepływem zasobów z mieszkań na wy-

Perspektywy

najem.

W najbliższych kwartałach prawdopodobna jest sta- Do zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem
bilizacja lub niewielki wzrost cen mieszkań. Przyczy- powinno przyczynić się planowane uruchomienie
niać się będzie do tego ożywienie popytu, m.in. dzięki przez BGK Funduszu Mieszkań na Wynajem, w foruruchomieniu z początkiem 2014 r. rządowego pro- mie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktygramu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) oraz rela- wów Niepublicznych12 . Zgodnie z założeniami, funtywnie wysokiej kredytowej dostępności mieszkań. dusz będzie inwestować w budynki z lokalami mieszWpływ programu na ceny będą jednak ograniczać kalnymi gotowymi do wynajęcia, a następnie będzie
roczne limity łącznych kwot doﬁnansowania. Inne wynajmować je najemcom. Rozpoczęcie operacyjnej
cechy programu (brak kryteriów dochodowych do- działalności przez podmiot zarządzający Funduszem
tyczących beneﬁcjentów programu oraz relatywnie planowane jest na I kwartał 2014 r.

12 Więcej

informacji o Funduszu na stronie banku: http://bgk.com.pl/fundusz-mieszkan-na-wynajem/fundusz-mieszkan-na-wynajem
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Ewentualne wzrosty cen w związku z dodatkowym a sytuacja większości deweloperów stabilna. Deweloimpulsem popytowym będą prawdopodobnie ograni- perzy dysponują dużą liczbą gotowych terenów buczone m.in. z powodu dużej liczby mieszkań w ofer- dowlanych i pozwoleń na budowę, co będzie stymucie deweloperów (tj. mieszkań na różnych etapach lować wzrost podaży w razie pojawienia się dodatkobudowy). Produkcja mieszkań nadal jest rentowna, wego popytu.
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Sektor bankowy

W okresie analizowanym w Raporcie sytuacja sektora bankowego pozostawała dobra i nie stanowiła zagrożenia dla stabilności sektora ﬁnansowego. Wzrost akcji kredytowej utrzymał się na
stabilnym, choć niskim poziomie związanym z relatywnie niskim tempem wzrostu gospodarczego
i ograniczonym popytem. Widoczne były oznaki ożywienia na rynku kredytów konsumpcyjnych.
Banki osiągnęły wysokie wyniki ﬁnansowe, jednak następował powolny spadek wskaźników
zyskowności. Główną przyczyną była malejąca marża odsetkowa netto. Banki nadal silnie
konkurowały o depozyty sektora nieﬁnansowego, zmniejszając lukę ﬁnansowania. W rezultacie,
w warunkach spadku stóp procentowych koszty ﬁnansowania spadały wolniej niż dochodowość
aktywów.
Skalę spadku zyskowności ograniczyło zmniejszenie obciążenia wyników kosztami realizacji
ryzyka kredytowego. Nastąpiła nieznaczna poprawa jakości zarówno kredytów dla gospodarstw
domowych, jak i kredytów dla przedsiębiorstw.
Banki zwiększyły fundusze własne i poprawiły swą zdolność absorbowania strat. Bardzo dobrą
sytuację kapitałową banków potwierdzają wyniki testów warunków skrajnych, które wskazują,
że większość krajowych banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego. Banki powinny jednak zachować szczególną dbałość o utrzymanie wysokiego wyposażenia kapitałowego, aby móc rozwijać akcję kredytową wraz z poprawą koniunktury gospodarczej, nie zwiększając przy tym
istotnie dźwigni ﬁnansowej. Stosowanie metod statystycznych do obliczania wymogów kapitałowych nie powinno być wykorzystane przez banki do nadmiernego wzrostu dźwigni ﬁnansowej.
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Choć sytuacja całego sektora bankowego jest stabilna, poszczególne banki są istotnie zróżnicowane, a część z nich charakteryzuje się podwyższoną wrażliwością. Dotyczy to szczególnie niektórych mniejszych banków komercyjnych i części sektora bankowości spółdzielczej.

3.1.

Wyniki ﬁnansowe

W analizowanym okresie13 utrzymywał się spadek
średnich wskaźników zyskowności sektora bankowego (zob. tabela 3.1), przy czym w bankach spółdzielczych spadek ROA był wyraźniejszy niż w bankach komercyjnych (zob. wykres 3.2). Wynik ﬁnansowy sektora w II i III kwartale 2013 r. był wprawdzie nominalnie wyższy niż w okresie analizowanym w poprzedniej edycji Raportu14 , ale niższy niż w odpowiednim

wykres 3.1). Były one również niewielkie w porównaniu do skali działalności większości ponoszących je
banków (mediana ROA w tej grupie banków wyniosła -0,8%) i nie zagrażały istotnie ich pozycji kapitałowej (mediana ROE -4,6%). W pięciu małych bankach
spółdzielczych (o łącznym udziale 0,02% w aktywach
sektora bankowego) straty przekraczały jednak 10%
wartości ich funduszy podstawowych.
Wykres 3.1. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowego
Zyski

okresie rok wcześniej (zob. wykres 3.1).

5

Działalność dużych banków komercyjnych nadal była

4

przeciętnie bardziej zyskowna niż pozostałych insty-

3

tucji (zob. wykres 3.2, lewy panel).

(z 23 do 33), ale udział takich podmiotów w akty-

Wynik finansowy netto

2
mld zł

Zwiększyła się liczba banków, które poniosły straty

Straty

1
0

działów instytucji kredytowych i siedemnaście banków spółdzielczych (wobec odpowiednio pięciu, jedenastu i siedmiu instytucji w okresie analizowanym
w poprzednim Raporcie).

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

9-2009

wykazało sześć banków komercyjnych, dziesięć od-

12-2009

-2

6-2009

niec marca 2013 r.). Ujemne wskaźniki zyskowności

3-2009

-1

9-2008

niskim poziomie (7,3%, w porównaniu z 7,1% na ko-

12-2008

wach sektora bankowego pozostawał na podobnym,

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

Łączne straty poniesione przez sektor bankowy, W okresie ostatnich dwóch lat wskaźnik ROE banków
po sezonowym wzroście w IV kwartale 2012 r., po- krajowych spadł o około 3 pkt proc., do 11,9%. Z dezostawały w 2013 r. na bardzo niskim poziomie (zob. kompozycji jego zmian15 wynika (zob. wykres 3.3),
13 W

niniejszym rozdziale „analizowany okres” oznacza okres od 31 marca do 30 września 2013 r. Punktem odniesienia jest okres analizowany w poprzedniej edycji lub koniec marca br.
14 Można to częściowo uzasadnić sezonowością obserwowaną w rachunku zysków i strat banków.
15 Wzór dekompozycji ROE przedstawionej na wykresie 3.3:
zysk netto
zysk netto
zysk brutto
dzialalności bankowej
ROE
=
=
∗ wynik dzialalności
∗ wynik
∗
f undusze podstawowe brutto
zysk brutto
bankowej
aktywa ważone ryzykiem
aktywa ważone ryzykiem
aktywa
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Wykres 3.2. Zwrot z aktywów w bankach komercyjnych (lewy panel) i spółdzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy
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0,0%
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-0,5%

Uwagi: dane annualizowane.
Wykresy rozproszenia w rozdziale 3. dotyczą krajowych banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych, o ile nie zaznaczono
inaczej.
Źródło: NBP.

że spadek zyskowności wynikał m.in. z malejącej re- nia był na tyle duży, że pokrył z naddatkiem wzrost
lacji wyniku działalności bankowej do aktywów wa- obciążenia kosztami operacyjnymi (C/I).
żonych ryzykiem (głównie na skutek niższych stóp
procentowych i konkurencji o depozyty) oraz ze
zmniejszania się dźwigni ﬁnansowej. Analizy suge-

Wykres 3.3. Wskaźnik ROE krajowego sektora bankowego

i dekompozycja zmian
Aktywa do funduszy podstawowych brutto
Aktywa ważone ryzykiem do aktywów
Wynik działalności bankowej do aktywów ważonych ryzykiem
Udział zysku brutto w wyniku działalności bankowej
Udział zysku netto w zysku brutto
ROE (prawa oś)

rują, że spadek rynkowych stóp procentowych związany z prowadzoną polityką pieniężną wpływa na
spadek marży odsetkowej netto i wyników ﬁnansowych banków w stopniu niezagrażającym stabilno-

15%

15%

ści systemu bankowego16 . Spadek dźwigni był z kolei

10%

14%

wynikiem wzrostu funduszy własnych banków, głów-

5%

13%

0%

12%

-5%

11%

-10%

10%

ciętnego wskaźnika ROE krajowych banków był niewielki (około 0,3 pkt proc.). Stało się tak na skutek
znacznego zmniejszenia obciążenia wyniku działalności bankowej kosztami realizacji ryzyka kredyto-
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9-2012

6-2012

3-2012
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W okresie analizowanym w Raporcie spadek prze-

6-2011

pojawi się silniejszy popyt na kredyty.

3-2011

to mocne podstawy do rozwoju akcji kredytowej, gdy

12-2010

dla stabilności sektora bankowego i stwarza ponad-

9-2010

nie poprzez zatrzymanie zysków. Jest to korzystne

Uwagi: ROE – 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.

wego (szerzej na temat odpisów z tytułu utraty war- Na pogorszenie zyskowności banków najsilniejszy
tości kredytów w rozdziale 3.3). Spadek tego obciąże- wpływ miał spadek marży odsetkowej netto. Przyczy16 Szerzej

nt. symulacji wpływu spadku stóp procentowych na wyniki ﬁnansowe banków w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego.
Lipiec 2013 r.”, 2013 r., NBP, ramka 2, s 43.
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ny tego spadku pozostały takie same, jak w okresie ne nadal cechowały się zdecydowanie najwyższą szaanalizowanym w poprzedniej edycji Raportu. Wraż- cunkową zyskownością i dla prawie wszystkich banliwość oprocentowania depozytów na malejące ryn- ków były zyskownym produktem (zob. wykres 3.6).
kowe stopy procentowe była mniejsza niż oprocentowania kredytów. Wynikało to m.in. z utrzymują-

Wykres 3.4. Marża odsetkowa netto w bankach komercyj-

cej się konkurencji o źródła ﬁnansowania (zob. wy- nych i spółdzielczych

Odstęp międzykwartylowy - banki spółdzielcze
Odstęp międzykwartylowy - banki komercyjne
Mediana - banki spółdzielcze
Mediana - banki komercyjne
Średnia - banki spółdzielcze
Średnia - banki komercyjne

kresy 3.40 i 3.41 w rozdziale 3.4) oraz oprocentowania znacznej części środków na rachunkach bieżą-

rozdziały 3.4 i 3.5).
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zane ze wzrostem portfela obligacji skarbowych (zob.
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dek przeciętnej wagi ryzyka aktywów, co było zwią-
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wej. Na zmniejszenie ROE oddziaływał również spa-

2,5%

3-2012

ograniczał możliwości zwiększania marży kredyto-

3,0%

12-2011

wiązanego ustawowo ze stopą lombardową NBP)

3,5%

9-2011

dek górnego limitu oprocentowania kredytów (po-

4,0%

6-2011

wo słaby popyt na kredyty (zob. rozdział 3.2) oraz spa-

4,5%

3-2011

depozytowej banków. Jednocześnie nadal stosunko-

5,0%

12-2010

wych stóp procentowych sprzyjało spadkowi marży

5,5%

9-2010

cych na poziomie bliskim zeru, co przy spadku rynko-

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Marże odsetkowe netto w bankach spółdzielczych by- Marża nieodsetkowa banków również się zmniejszyły z reguły wyższe niż w bankach komercyjnych, ale ła (zob. wykres 3.9). Spadek ten nastąpił mimo podzmniejszały się w szybszym tempie (zob. wykres 3.4), niesienia przez część banków opłat związanych z proco znalazło odzwierciedlenie w ich wskaźnikach zy- wadzeniem kont i przeprowadzaniem usług rozliczeskowności.

niowych oraz sprzedażą przez część banków obliga-

Zyskowność kredytów mieszkaniowych i kredytów cji z portfela „dostępne do sprzedaży”, co pozwoliło
dla MSP17 zmniejszała się (zob. wykresy 3.5–3.8). Jed- im zrealizować zyski wynikające ze wzrostu wartości
nocześnie rósł udział banków o niskiej lub przeciętnej rynkowej tych papierów. W niektórych bankach wyzyskowności tych kredytów w sektorze bankowym. nik z tytułu prowizji i opłat zmniejszył się z powodu
Wzrosła natomiast szacowana zyskowność kredytów zalecanej przez nadzór ostrożności przy oferowaniu
dla dużych przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyj- klientom polisolokat18 oraz postulowanych zmian w
nych, głównie na skutek spadku obciążenia kosztami sposobie wykazywania przychodów z tytułu sprzedarealizacji ryzyka kredytowego. Kredyty konsumpcyj- ży produktów bancassurance19 .

17

Jeśli nie zaznaczono inaczej, w rozdziale 3 duże przedsiębiorstwa są zdeﬁniowane jako zatrudniające co najmniej 250 osób, a MSP –
mniej niż 250 osób.
18 Zdaniem KNF banki powinny przeanalizować oferowane przez siebie produkty pod kątem ryzyka prawnego i ryzyka braku zgodności, aby nie angażować się w sprzedaż produktów, które mają na celu obchodzenie powszechnie obowiązujących przepisów. Zob. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, styczeń 2013 r., KNF;
http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_6_2013_tcm6-33572.pdf
19 Według UNKF przychody z tego tytułu powinny być w znacznej części rozliczane w czasie przez cały czas trwania umowy lub
nawet, jeżeli są integralnie powiązane z kredytem, zaliczone do efektywnej stopy procentowej. Zob. „Stanowisko UKNF z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji ubezpieczeniowych”, dostępne w serwisie
http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/stanowiska/stanowiska_uknf_sektor_bankowy.html
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Tabela 3.1. Wybrane wskaźniki operacyjne i pozycje rachunku wyników sektora bankowego

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

2,85
1,79
4,64
2,38
0,59
1,59
1,26

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

61,4
38,6
100,0
51,2
12,8
34,3
27,2

Wynik finansowy brutto4
Wynik finansowy netto(ROE)4

18,6
14,7

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

9,0
5,7
14,7
7,5
1,8
5,4
4,3

2012
2013
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
Procent aktywów1
2,81
2,76
2,68
2,59
2,50
1,79
1,75
1,76
1,73
1,69
4,59
4,51
4,45
4,32
4,20
2,34
2,32
2,30
2,26
2,23
0,62
0,64
0,63
0,61
0,56
1,54
1,52
1,45
1,41
1,42
1,22
1,20
1,17
1,14
1,15
Procent wyniku z działalności bankowej1
61,1
61,3
60,3
60,0
59,7
38,9
38,7
39,7
40,0
40,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
51,0
51,4
51,6
52,3
53,0
13,5
14,3
14,1
14,2
13,3
33,6
33,6
32,7
32,7
33,7
26,6
26,6
26,3
26,4
27,3
Procent funduszy podstawowych1,3
17,4
16,6
15,8
15,2
15,3
13,8
13,2
12,7
12,3
12,4
Kwoty5 (w mld zł)
17,8
26,8
35,4
8,2
16,3
11,9
17,4
23,3
5,5
11,5
29,7
44,2
58,7
13,7
27,8
15,0
22,5
30,3
7,3
14,9
4,2
6,3
8,3
1,7
3,5
10,1
15,0
19,2
5,1
10,1
8,1
12,1
15,4
4,1
8,2
II kw.

III kw.
2,43
1,63
4,06
2,20
0,54
1,35
1,10
59,8
40,2
100,0
54,1
13,3
33,4
27,1
14,7
11,9
24,8
16,6
41,4
22,4
5,4
14,5
11,8

1
2

Dane annualizowane.
Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
Fundusze podstawowe bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych.
4 Pominięto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
5 Dane narastająco od początku roku.
Źródło: NBP.
3
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Rozdział 3.

Wykres 3.5. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytów mieszkaniowych (prawy panel)
Efekt zamknięcia pozycji walutowej
Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa na kredytach

Efektywne oprocentowanie kredytów

Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów

Skorygowana marża odsetkowa na kredytach
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-12%
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-1%
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1%

9-2011
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6-2011

4%

3%

3-2011

8%

12-2010

% kredytów mieszkaniowych

% kredytów konsumpcyjnych

16%

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

Wykres 3.6. 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 3.5.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.7. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytów dla małych i średnich

przedsiębiorstw (prawy panel)
Efektywne oprocentowanie kredytów
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.5.
Źródło: NBP.

Wykres 3.8. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system bankowy kredy-

tach dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.5.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.9. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

bankowej
Pozostałe zyski i straty
oraz podatek
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Zmiana Rekomendacji T z początku tego roku
może przyczynić się do ożywienia w segmencie kredytów konsumpcyjnych, charakteryzujących się wysokimi marżami, co może złagodzić

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

spadek marży odsetkowej netto.

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

Spadek marży nieodsetkowej. Wynik z prowi-

Koszty operacyjne

zji i opłat z tytułu rozliczeń w warunkach wol-

Pozostałe składniki
wyniku działalności
bankowej
Wynik z tytułu opłat i
prowizji

nego wzrostu gospodarczego powinien być re-

Wynik z tytułu odsetek

istotnego wzrostu pobieranych przez banki pro-

-2
-4

kredyty, szczególnie ze strony przedsiębiorstw.

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.

Perspektywy
W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności działalności bankowej
mierzonej wskaźnikami ROA i ROE. Wpływ na to będą miały przede wszystkim następujące czynniki:

latywnie stabilny. Z powodu stosunkowo słabego popytu na kredyty nie należy się spodziewać
wizji i opłat z tego tytułu.
Przychody banków obniży ustawowe zmniejszenie opłaty interchange, z około 1,25% obecnie20 do 0,5% wartości transakcji od lipca
2014 r.21
Dodatkowo, pod wpływem zaleceń nadzoru,
żeby rozliczać przychody z działalności bancassurance w czasie trwania umowy, banki księgujące dotąd te przychody „z góry” mogą również

Spadek marży odsetkowej netto. Z notowań

wykazać niższe przychody z prowizji z tego ty-

kontraktów FRA wynika, że uczestnicy rynków

tułu. Na spadek przychodów może też wpłynąć

ﬁnansowych nie oczekują istotnego wzrostu

zapowiadana przez KNF rekomendacja w za-

stóp WIBOR w ciągu najbliższych kilku kwar-

kresie bancassurance22 .

tałów (zob. wykres 2.5 w rozdziale 2.2). Rekor-

Nadal wysokie ceny polskich obligacji skarbo-

dowo niski poziom nominalnych stóp procen-

wych mogą skłonić część banków do realiza-

towych wynikający z decyzji w zakresie polity-

cji zysków na posiadanym portfelu instrumen-

ki pieniężnej, będzie w dalszym ciągu oddziały-

tów dostępnych do sprzedaży w celu jednorazo-

wać w kierunku spadku marży odsetkowej net-

wego podniesienia wyników ﬁnansowych (po-

to, jednak w skali niezagrażającej stabilności

przez przychody nieodsetkowe).

systemu ﬁnansowego.
Możliwość skompensowania tego spadku przez
podniesienie marży kredytowej będzie ograniczona z powodu relatywnie słabego popytu na

Ograniczone możliwości poprawy efektywności kosztowej w krótkim okresie.
Wzrost opłat wnoszonych przez banki na rzecz

20 Zob.

„Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku”, październik 2013 r., NBP.
wchodzi w życie od stycznia 2014 r., ale od tego momentu organizacje płatnicze będą miały pół roku na obniżenie prowizji
do wymaganego poziomu. Zob. ustawa z dnia z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1271.
22 Zgodnie z komunikatem KNF z dnia 15 października 2013 r. projekt rekomendacji zostanie przekazany do publicznych konsultacji do
końca 2013 r., zob. http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/195_posiedzenie_KNF.html
21 Ustawa
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BFG wynikający z wprowadzenia opłaty ostroż- przy silnym spowolnieniu aktywności gospodarczej w
nościowej23 oraz z projektu wprowadzenia fun24

duszu uporządkowanej likwidacji . Te zmiany

kilku poprzednich kwartałach. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych by-

w długim okresie będą korzystne dla stabilności ło stabilne, natomiast w obszarze kredytów konsumpsektora bankowego.

cyjnych nastąpiło niewielkie przyspieszenie. Stosunkowo słabe nastroje gospodarstw domowych mogły

Spadek zyskowności może być nadal ograniczany pozostawać czynnikiem hamującym popyt na kre26
przez malejące obciążenie wyników odpisami z tytu- dyt . Nie obserwujemy negatywnych skutków delełu utraty wartości kredytów. Sprzyjać takiemu scena- warowania banków-matek na akcję kredytową ban27
riuszowi będzie oczekiwana poprawa sytuacji gospo- ków działających w Polsce .
darczej.

Od 2011 r. stabilizuje się struktura portfela kredyto-

Przewidywana skala spadku zyskowności nie powin- wego, po wcześniejszym kilkuletnim spadku udziana mieć istotnego negatywnego wpływu na perspek- łu kredytów dla przedsiębiorstw (zob. wykres 3.10).
tywy stabilności ﬁnansowej. Sektor bankowy jako ca- Jednocześnie maleje udział walutowych kredytów
łość i większość instytucji bankowych (w tym banków mieszkaniowych i rośnie kredytów złotowych. Zmiao największym znaczeniu dla sektora) w dalszym cią- ny te należy ocenić pozytywnie.
gu będzie zyskowna. Zarządzający bankami powinni ostrożnie podchodzić do projektów poprawy (lub

Wykres 3.10. Struktura kredytów dla sektora nieﬁnansowego
Pozostałe
Dla MSP
Mieszkaniowe w złotych

ograniczenia spadku) wyników przez angażowanie
się w bardziej ryzykowne lub mniej transparentne
produkty ﬁnansowe.

Dla dużych przedsiębiorstw
Konsumpcyjne
Mieszkaniowe walutowe
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90%
80%
70%

3.2. Akcja kredytowa

60%
50%
40%

Od marca 2013 r. tempo wzrostu kredytów dla sek-

30%

tora nieﬁnansowego nie zmieniło się istotnie i na ko-

20%

niec września br. wyniosło 2,3% r/r25 . Niskie tempo

10%

przedsiębiorstw przemawia za tym jedynie niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej banków dla MSP,

2013
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2009

2008

2007

2006

2005

2004

z czynników popytowych. W obszarze kredytów dla

0%
2003

akcji kredytowej wynikało w przeważającej mierze

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

23 Zob. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1012.
24 Zob. projekt z dnia 23 kwietnia 2013 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie

niektórych innych ustaw dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
25 Przytaczane w rozdziale 3.2 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
26 Wskaźniki ufności konsumenckiej poprawiły się lekko w II połowie bieżącego roku, ale pozostają niskie w porównaniu do poprzednich

lat, a zwłaszcza okresu 2007–2008. Zob. „Koniunktura konsumencka”, wrzesień 2013 r., GUS.
27 Więcej na ten temat w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, NBP, ramka 5 pt. „Wpływ ograniczenia ﬁnansowania

zagranicznego na akcją kredytową banków”, s. 74.
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Wykres 3.11. Zmiany (m/m) wartości i tempo wzrostu (r/r) kredytów dla przedsiębiorstw (lewy panel), kredytów konsump-

cyjnych (środkowy panel) i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (prawy panel)
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Źródło: NBP.
Wykres 3.12. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospodarstw domowych

(lewy panel) i kredyty dla przedsiębiorstw (prawy panel)
Duże przedsiębiorstwa, kredyty krótkoterminowe
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Kredyty konsumpcyjne

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

Kredyty dla gospodarstw domowych
Roczna dynamika kredytów konsumpcyjnych od prawie trzech lat jest ujemna i – po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych28 – można ją szacować
na -1,2% r/r na koniec września br.29 Należy jednak
zauważyć, że od marca miesięczne zmiany wartości

kredytów konsumpcyjnych były dodatnie (zob. wykres 3.11, środkowy panel). Dane te wskazują na odwrócenie tendencji spadkowej, na co wpływ miało
złagodzenie wymogów Rekomendacji T dotyczącej
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Zmiana rekomen-

28 Wysoka

kwota przyrostu kredytów konsumpcyjnych we wrześniu (2,6 mld zł) wynikała głównie z włączenia w struktury jednego z
banków należącej do niego ﬁrmy pożyczkowej. Roczna dynamika kredytów konsumpcyjnych po tej transakcji wzrosła do 0,4%.
29 Na dynamikę wpływają sprzedaże kredytów konsumpcyjnych o stwierdzonej utracie wartości. Można szacować, że po uwzględnieniu
kwot transakcji sprzedaży kredytów konsumpcyjnych zawartych w II i III kwartale br. dynamika byłaby wyższa o około 1 pkt proc.
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dacji została uchwalona w lutym br. i przełożyła się ko mniejszej możliwości odzyskania wartości kredytu
na istotne poluzowanie kryteriów udzielania kredy- z zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności dłużtów konsumpcyjnych30 (zob. wykres 3.12, lewy pa-

nika oraz ryzyko braku odnowienia ﬁnansowania lub

nel), m.in. w segmencie niskokwotowych kredytów zawarcia transakcji zabezpieczających.
dla klientów współpracujących z danym bankiem we
wcześniejszych okresach.
Kwoty miesięcznych przyrostów kredytów mieszka-

Wykres 3.13. Struktura walutowa nowoudzielonych kredy-

tów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych

niowych stopniowo zwiększają się od marca br.

PLN

(zob. wykres 3.11, prawy panel), ale wzrost wartości
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kredytów od początku roku był niższy o około jedną
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czwartą niż w analogicznym okresie 2012 r. Tempo
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wzrostu kredytów mieszkaniowych w ujęciu rocznym
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obniżyło się nieznacznie do 4,2% we wrześniu br.
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(spadek o 0,4 pkt proc.).
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Miesięczne przyrosty stanu kredytów mieszkanio-
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wych nie dają pełnego obrazu akcji kredytowej z
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kredytów mieszkaniowych kapitał kredytów udzielonych w przeszłości spłacany jest coraz szybciej, czemu sprzyja dominujący udział kredytów spłacanych
metodą równej raty i o zmiennym oprocentowaniu
indeksowanym do stawek rynkowych. Po uwzględnieniu szacowanych spłat kredytów mieszkaniowych,
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względu na efekt rosnącego średniego wieku portfela
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3-2007

uwagi na spłaty kapitału istniejących kredytów. Ze

Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportujących do NBP
informacje nt. stóp procentowych i wartości nowych umów, tj.
wszystkich umów zawartych w danym okresie oraz umów renegocjowanych i aneksowanych, dla których zmieniono warunki cenowe lub wartość umowy. Na koniec września 2013 r. udział tych
banków w całości portfela złotowych kredytów mieszkaniowych
sektora bankowego wynosił około 74%, a walutowych kredytów
mieszkaniowych – około 72%. Od czerwca 2010 r. statystyka stóp
procentowych nie uwzględnia kredytów udzielonych w USD.
Źródło: NBP.

wartość nowych kredytów udzielonych w trzech
kwartałach 2013 r. była niższa o około 7% w porów- Kredyty dla przedsiębiorstw
naniu do analogicznego okresu w 2012 r.

Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw

W strukturze walutowej nowoudzielonych kredytów spadło poniżej zera (-0,5%) na koniec września 2013 r.
mieszkaniowych utrzymała się dominacja kredytów (zob. wykres 3.11, lewy panel). Wśród przyczyn tego
złotowych, co jest korzystne z punktu widzenia sta- spadku należy wymienić niski popyt na kredyty towabilności systemu ﬁnansowego (zob. wykres 3.13). Na- rzyszący spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz
tomiast w strukturze portfela nadal przeważały kre- utrzymanie zaostrzonych kryteriów polityki kredytodyty w walutach obcych (około 52,3%, z tego więk- wej banków (zob. wykres 3.12, prawy panel). Głębszość nominowana we franku szwajcarskim), choć ich szy spadek dynamiki kredytów dla MSP niż dla duudział systematycznie się obniża. Kredyty te narażają żych przedsiębiorstw może być związany zarówno z
banki na: ryzyko kredytowe wynikające z wrażliwości cyklicznym osłabieniem popytu na kredyt, jak i relagospodarstw domowych na deprecjację złotego, ryzy- tywnie silniejszym zaostrzeniem polityki kredytowej
30 Szerzej

na temat zmian polityki kredytowej banków, w szczególności wpływu Rekomendacji T na polityką kredytową banków w:
„Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, edycje za III i IV kwartał 2013 r.,
NBP.
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przez banki w tym segmencie rynku.
Tempo akcji kredytowej dla MSP zmniejszyło się w

Perspektywy

porównaniu z marcem br., mimo wejścia w życie Prognozy gospodarcze na lata 2014–2015 wskazuPortfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Do koń- ją, że perspektywy wzrostu kredytów poprawiły się
ca września br. banki udzieliły około 7,2 mld zł kredy- od momentu publikacji poprzedniej edycji Raportu.
tów obrotowych z gwarancją de minimis31 (ponad 8% W najbliższych kwartałach można spodziewać się stawartości kredytów obrotowych z marca br.). W tym bilizacji lub niewielkiego przyśpieszenia tempa akcji
czasie jednak zadłużenie sektora MSP z tytułu kredy- kredytowej. Bardziej zdecydowane odbicie kredytów
tów obrotowych zmniejszyło się (-4,6% r/r we wrze- dla przedsiębiorstw może nastąpić po kilku kwartaśniu br.). Zadłużenie mikroprzedsiębiorstw wzrosło, łach wyższego tempa wzrostu gospodarczego34 . Proniemniej jednak w mniejszym stopniu niż w poprzed- jekcja makroekonomiczna NBP35 przewiduje tempo
nich kwartałach (11,9% r/r we wrześniu br.).
Brak odzwierciedlenia nowoudzielonych kredytów
we wzroście dynamiki kredytów wskazuje, że część
przedsiębiorstw mogła wykorzystać kredyty z gwarancją de minimis do odnowienia wcześniej zacią-

wzrostu gospodarczego w latach 2014–2015 na poziomie około 3%. Wydaje się więc, że nieco większego
przyśpieszenia tempa wzrostu kredytów dla sektora
przedsiębiorstw można się spodziewać w II połowie
2014 r.

gniętych zobowiązań w bankach. Na odnawianie kre- Perspektywy wzrostu kredytów konsumpcyjnych podytów mogą wskazywać pośrednio wyniki ankiety prawiły się na skutek złagodzenia wymogów Rekoprzeprowadzonej przez BGK wśród przedsiębiorstw mendacji T, w szczególności wprowadzenia możlibeneﬁcjentów programu, według których około 1/3 wości udzielania kredytów z wykorzystaniem uproszrespondentów ocenia, że nie otrzymałaby kredytu, czonych zasad oceny zdolności kredytowej klienta.
gdyby nie zabezpieczenie w postaci gwarancji de mi-

Dotychczas jednak tylko kilkanaście banków odnoto-

nimis32 .

wało wzrost kredytów konsumpcyjnych36 , w tym nie

Niektóre banki kredytowały sektor przedsiębiorstw
również pośrednio, zapewniając ﬁnansowanie spół-

wszystkie banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych.

kom leasingowym, w tym należącym do własnej gru- Pewna wstrzemięźliwość części banków w stosowapy kapitałowej. Należności banków od spółek leasin- niu złagodzonych kryteriów udzielania kredytów mogowych zwiększają się stopniowo od połowy 2011 r., że wynikać ze strat poniesionych na kredytach kona na koniec sierpnia 2013 r. ich roczna dynamika wy- sumpcyjnych udzielonych w latach 2007–2009, tj. w
niosła około 6%33 . Nadal jednak w porównaniu z kwo- okresie wzmożonej konkurencji o ten segment ryntą kredytów udzielonych przedsiębiorstwom pozosta- ku i łagodnej polityki kredytowej. Istotne ograniczewały niewielkie (odpowiednio 30 mld zł i 251 mld zł nie odsetka banków odnotowujących straty na portna koniec sierpnia br.).
31 Zob.

felach kredytów konsumpcyjnych widać dopiero od

„Gwarancje de minimis – 7 miesięcy sukcesu”, 2.10.2013 r., http://www.deminimis.gov.pl/banki/wazne-informacje/

32 jw.
33 Szacunki

na podstawie statystyki tzw. dużych zaangażowań banków.
wskazują, że od 2004 r. wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na ﬁnansowanie za pomocą kredytu bankowego następuje
średnio po czterech kwartałach od poprawy koniunktury. Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, 2013 r.,
NBP, s. 51.
35 Zob. „Raport o inﬂacji”, listopad 2013 r., NBP.
36 Banki o łącznym udziale w kredytach konsumpcyjnych wynoszącym około 50%.
34 Dane
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końca 2011 r. (zob. wykres 3.6, lewy panel).
Popyt na kredyty mieszkaniowe wydaje się stabilny. Miesięczne przyrosty wartości portfeli banków
zwiększają się, mimo rosnących wartości spłat kredytów. Wzrost dostępności kredytowej mieszkań i
względna stabilizacja cen nieruchomości mogą przyczynić się do ustabilizowania dynamiki kredytów
mieszkaniowych przy wyższych wartościach nowoudzielonych kredytów.

mendowanej 25 lat), udzielania kredytu w walucie,
w której klient uzyskuje dochody40 , maksymalnego
poziomu wskaźnika LtV nowoudzielanych kredytów
mieszkaniowych (95% – w 2014 r., docelowo 80% –
od 2017 r.; jednocześnie dla kredytów, których część
przekraczająca 80% jest odpowiednio zabezpieczona,
maksymalny poziom LtV od 2016 r. powinien wynosić 90%).
Wyżej wymienione zmiany w średnim okresie mogą

Dodatkowym wsparciem dla kredytów mieszkanio- w pewnym stopniu ograniczać możliwości udzielania
wych może być rządowy program wspierania wybra- kredytów mieszkaniowych, choć jednocześnie możnych grup kredytobiorców w zakupie mieszkania – na oczekiwać ich korzystnego wpływu na jakość no„Mieszkanie dla Młodych” (MdM), którego wejście wego portfela. Struktura nowych kredytów wskazuw życie zaplanowane jest na 2014 r.37 Można sza-

je, że wiążącym ograniczeniem wpływającym na po-

cować, że przy obecnych cenach rynkowych miesz- ziom akcji kredytowej może być maksymalny pokań i zakładanych limitach w programie MdM, oko- ziom LtV. Z danych ZBP wynika bowiem, że spośród
ło 10–15% transakcji zawartych w największych mia- udzielonych w II kwartale 2013 r. kredytów mieszkastach zmieściłoby się w limitach38 . Nie można jednak niowych 46% charakteryzowało się wskaźnikiem LtV
41
wykluczyć, że wprowadzenie subwencji przewidzia- wyższym niż 80% . Jednocześnie 1,5% miało zapadalnych programem MdM może przyczynić się do wzro- ność dłuższą niż 35 lat (60% w przedziale 25–35 lat),

stu cen mieszkań i ograniczenia ich dostępności kre- a niecałe 1% było nominowanych w walutach obcych.
dytowej39 . Ryzyko to jest jednym z czynników, dla Niewykluczone, że stosunkowo wysokie kwoty nowoktórych wprowadzenie MdM nie wydaje się korzyst- udzielonych kredytów mieszkaniowych w II połowie
2013 r. wynikały częściowo ze zbliżającego się termine.
Nowelizacja Rekomendacji S dotyczącej dobrych prak-

nu wprowadzenia maksymalnego wskaźnika LtV.

tyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi Wzrost kredytów obrotowych dla mikro–, małych
zabezpieczonymi hipotecznie z czerwca br. zaostrza od

i średnich przedsiębiorstw będzie wspierany przez

stycznia 2014 r. nadzorcze wymagania dotyczące nie- kredyty z gwarancją de minimis. Zainteresowanie
których warunków kredytów mieszkaniowych, m.in.: banków współpracą z BGK – dysponentem środmaksymalnej zapadalności kredytu (35 lat, przy reko- ków gwarancyjnych – jest bardzo duże. Umowę z
37 Program

zakłada dopłaty z budżetu do kredytów na zakup pierwszego mieszkania zaciąganych przez osoby poniżej 35 lat.
Dopłaty do kredytu będą stosunkowo wysokie: 10% wartości odtworzeniowej mieszkania, gdy kredytobiorcą jest osoba stanu wolnego lub rodzina bezdzietna oraz 15% dla rodziny z dzieckiem, dodatkowo 5% po narodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Zob. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1421_u.htm
38 Szacunek wykonano przy założeniu geograﬁcznej struktury transakcji identycznej jak w okresie II kwartał 2012 r.–II kwartał 2013 r.
Obliczenia na podstawie: „Raport AMRON–SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2013”, sierpień 2013 r., ZBP”.
39 „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.,
wrzesień 2013 r., NBP, s. 5.
40 Ten zapis będzie obowiązywał od 1 lipca 2014 r.
41 Można zatem przypuszczać, że, zakładając niezmienioną strukturę nabywców, Rekomendacja S mogłaby spowodować, że część kredytobiorców zaciągnie kredyty o niższej wartości.
42 Pełna lista banków znajduje się na stronie: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/lista-bankow/
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BGK podpisało 20 banków42 , w tym banki zrzeszają- spodarczego.
ce SGB–Bank i BPS (kredyty z gwarancją mogą być
udzielane również przez zrzeszone w nich banki spółdzielcze). Łączny udział tych banków w rynku kredy-

3.3.

Ryzyko kredytowe

tów obrotowych wynosi ponad 70% – w przypadku
kredytów dla MSP i ponad 90% – w przypadku kre- W okresie objętym Raportem jakość kredytów dla sekdytów dla przedsiębiorców indywidualnych. Dotych- tora nieﬁnansowego nieznacznie się poprawiła (zob.
czas nie wszystkie z tych banków, zwiększyły akcję wykresy 3.15 i 3.23). Na koniec września 2013 r.
kredytową w zakresie kredytów obrotowych, istnieją wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora nieﬁnanwięc pewne rezerwy, które mogą być uruchamiane sowego wynosił 8,5% wobec 8,9% na koniec marca
wraz ze wzrostem zapotrzebowania przedsiębiorstw 2013 r.
na kapitał. Również zainteresowanie przedsiębiorstw W tym czasie obniżyła się wartość kredytów ze stwiermożna oceniać jako duże – do września kredyty zacią- dzoną utratą wartości (zob. wykres 3.14), jak również
gnęło blisko 20 tys. mikro–, małych i średnich przed- wartość kosztów realizacji ryzyka kredytowego (odpisiębiorstw.
sów netto z tytułu utraty wartości kredytów) w ujęciu

Wykres 3.14. Kredyty z utratą wartości dla poszczególnych

od początku 2014 r.43 Utrzymująca się nadal niepew- sektorów
Mieszkaniowe dla gosp. dom.
ność odnośnie do perspektyw koniunktury, mimo
oznak ożywienia gospodarczego, powoduje, że wśród
80

żają podmioty wstrzymujące się z rozpoczynaniem

70

nowych inwestycji. W III kwartale 2013 r. odsetek

60

ﬁrm zapowiadających rozpoczęcie inwestycji w ko-

50

lejnym kwartale zwiększył się lekko, ale na tle histo-

40

należy ocenić szczególnie pozytywnie jako czynnik
antycykliczny, korzystny dla perspektyw wzrostu go-

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

3-2012

12-2011

9-2011

0
6-2011

W tym kontekście rozszerzenie gwarancji de minimis

10
3-2011

pozostaje ujemna w badanych przedsiębiorstwach44 .

20

12-2010

oceniają MSP. Dynamika inwestycji, mimo poprawy,

30

9-2010

gorzej możliwości realizacji planów inwestycyjnych

mld zł

ankietowanych przez NBP przedsiębiorstw przewa-

rycznym pozostaje wciąż na niskim poziomie. Naj-

Konsumpcyjne
Duże przedsiebiorstwa
Instytucje niekomercyjne

Inne kredyty dla gosp. dom.
MSP
Pozostałe sektory

9-2012

niu gwarancji de minimis na kredyty inwestycyjne

zannualizowanym (zob. tabela 3.1).

6-2012

W październiku br. rząd podjął decyzję o rozszerze-

Uwaga: „pozostałe sektory” obejmują sektor ﬁnansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Źródło: NBP.

43 Opis

zmian w rządowym programie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” zawiera informacja z dnia 21 października 2013 r. dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002285/20131021_zmiana_programu_BGK.pdf
44 Szczegółowe informacje nt. koniunktury w przedsiębiorstwach, w tym planów inwestycyjnych i zmiany zadłużenia w bankach w wynikach badania ankietowego NBP: „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2013 r. oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2013 r.”, 2013 r., NBP, s. 23.
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Wykres 3.15. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych (lewy panel) i w bankach

spółdzielczych (prawy panel)

9-2013

6-2013

12-2012

6-2012

3-2013

Średnia

Mediana

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

9-2010

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2010

9-2012

0%

6-2012

0%
3-2012

5%

12-2011

5%

9-2011

10%

6-2011

10%

3-2011

15%

12-2010

15%

3-2011

Odstęp międzykwartylowy
20%

9-2012

Średnia

Mediana

12-2010

Odstęp międzykwartylowy
20%

Źródło: NBP.

3.3.1. Ryzyko kredytowe portfela
kredytów dla przedsiębiorstw

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw
Od końca marca 2013 r. jakość kredytów dla przedsię-

nich przedsiębiorstw wzrosła w analizowanym okresie, natomiast w klasie przedsiębiorstw dużych – spadła (zob. wykres 3.18).
Wykres 3.16. Dekompozycja zmiany (kw/kw) wskaźnika kre-

dytów zagrożonych dla przedsiębiorstw
Wpływ zmiany wartości kredytów z utratą wartości
Wpływ zmiany wartości kredytów ogółem
Zmiana wskaźnika kredytów zagrożonych

biorstw nieznacznie się poprawiła. Przeciętny wskaźnik kredytów zagrożonych w sektorze bankowym wy-

1,0%

niósł 11,5% na koniec września 2013 r., w porównaniu do 11,8% na koniec marca. W bankach spółdziel-

0,5%

czych jakość tego portfela była lepsza niż w bankach
komercyjnych (wskaźnik wyniósł odpowiednio 10,2%

0,0%

i 11,5% – zob. wykres 3.15).
Spadek wartości kredytów ze stwierdzoną utratą

-0,5%

wartości45 był w analizowanym okresie niewielki

obniżyła się po raz pierwszy od I kwartału 2011 r.
W analizowanym okresie pogłębiła się różnica pomiędzy jakością kredytów dla dużych przedsiębiorstw
i MSP (zob. wykres 3.17). Wartość kredytów z utratą wartości w portfelu należności od małych i śred-

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

kwartale 2013 r. wartość kredytów z utratą wartości

-1,0%
9-2010

(zob. wykres 3.16). Należy jednak zauważyć, że w III

Uwaga: dekompozycja z wykorzystaniem rachunku pochodnych:
względem danej zmiennej wchodzącej w skład wskaźnika kredytów zagrożonych (kredytów ze stwierdzoną utratą wartości
lub kredytów ogółem) obliczono pochodną cząstkową wskaźnika
w punkcie i pomnożono przez wielkość zmiany zmiennej w kwartale. Suma iloczynów pochodnych cząstkowych i zmian wartości
zmiennych jest równa w przybliżeniu zmianie wskaźnika kredytów zagrożonych.
Źródło: NBP.

45 Przytaczane

w rozdziale 3.3 zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po wyeliminowaniu
wpływu zmian kursów walutowych.
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Wykres 3.17. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw według ich wielkości w bankach komercyjnych (lewy

panel) i w bankach spółdzielczych (prawy panel)

12-2010

12-2011

12-2012

3-2013

9-2013

12-2010

18%

12-2011

12-2012

3-2013

9-2013

18%

15%

150,3 mld zł

12%

15%

12%

16,1 mld zł

114,4 mld zł
9%

9%

6%

6%

3%

3%

0%

0,3 mld zł

0%

Duże przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

MSP

MSP

Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami oznaczają wartość wszystkich należności w danej grupie banków od danej kategorii przedsiębiorstw na koniec września 2013 r.
Źródło: NBP.

Wykres 3.18. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla przedsię-

biorstw ze stwierdzoną utratą wartości

mld zł

Duże przedsiębiorstwa

mercyjne, co do pewnego stopnia może być związane
z lepszą znajomością lokalnych rynków. W analizowanym okresie jakość kredytów dla MSP w bankach

MSP

Razem

3,0

spółdzielczych pogorszyła się jednak bardziej niż w

2,5

bankach komercyjnych.

2,0

Pomimo niewielkich zmian wartości kredytów z utra-

1,5

tą wartości, wartość odpisów na te kredyty była wyż-

1,0

sza w porównaniu do okresu analizowanego w po-

0,5

przednim Raporcie (zob. wykres 3.19). Większość od-

0,0

pisów stanowiły odpisy na kredyty dla sektora MSP,

-0,5

co wynikało zarówno z wyższej wartości kredytów dla

-1,0

tego sektora, jak i wyższej – w III kwartale – relacji od9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

-1,5

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

pisów do wartości portfela. Przez okres dwóch lat do
II kwartału 2013 r. odpisy aktualizacyjne na kredyty
dla dużych przedsiębiorstw były wyższe w relacji do
wartości portfela kredytowego niż odpisy na kredyty
dla MSP. Było to związane między innymi z wysoki-

Banki spółdzielcze – pomimo tego, że ich portfel kre- mi odpisami na ekspozycje wobec kilku dużych ﬁrm
dytów dla przedsiębiorstw tworzą niemal wyłącznie z sektora budowlanego. Tendencje w zakresie jakokredyty dla MSP – charakteryzują się lepszą jakością ści kredytów i wysokości odpisów zaobserwowane w
portfela należności od przedsiębiorstw niż banki ko- III kwartale wskazują, że obecnie należności dla MSP
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charakteryzują się wyższym ryzykiem kredytowym.

lonych przedsiębiorstwom z danej branży. W okresie analizowanym w Raporcie banki kontynuowały

Wykres 3.19. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty wartości

kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do wartości
kredytów netto

1,6

Odpisy netto: duże przedsiębiorstwa
Odpisy netto: MSP
Relacja odpisy/kredyty: duże przedsiębiorstwa (zannualizowana)
Relacja odpisy/kredyty: MSP (zannualizowana)
2,0%

1,2

1,5%

0,8

1,0%

0,4

0,5%

0,0

0,0%

-0,4

-0,5%

zmniejszanie udziału należności od podmiotów z sekcji „budownictwo” i „obsługa nieruchomości” w swoich portfelach (zob. tabela 3.2). Banki oceniają ryzyko kredytowania podmiotów z tych sekcji gospodarki jako podwyższone47 . Należności od podmiotów z
tych sekcji charakteryzują się wyższym od średniej
wskaźnikiem kredytów zagrożonych, a jednocześnie

mld zł

stanowią one istotną część portfela banków. Wzrosły
natomiast należności od sekcji „przetwórstwo przemysłowe”, która stanowi największą część portfela,

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

jak również sekcji „wytwarzanie i zaopatrywanie w

Źródło: NBP.

Banki ﬁnansują działalność przedsiębiorstw i podejmują związane z tym ryzyko kredytowe również pośrednio, poprzez kredytowanie ﬁrm leasingowych z
własnej grupy kapitałowej. Ekspozycje wobec ﬁrm leasingowych są skoncentrowane w kilku bankach46 ,
jednak stanowią one niewielką część (3–6%) ich aktywów. Ponadto jakość tych ekspozycji jest bardzo dobra (wskaźnik kredytów zagrożonych 1,1%), a same
należności ﬁrm leasingowych od przedsiębiorstw są

energię, gaz i wodę”. Należności od przedsiębiorstw z
obu tych sekcji charakteryzują się dobrą jakością.
Wśród sekcji gospodarki o największym zadłużeniu
wobec banków najsłabszą jakością kredytów charakteryzuje się sekcja „budownictwo”. Wartość odpisów
na kredyty udzielone ﬁrmom z tej sekcji maleje od
początku 2013 r. (zob. wykres 3.20), a wskaźnik kredytów zagrożonych nie zmienił się istotnie. Sugeruje to, że istotna część kosztów ryzyka kredytowego
związanych z problemami przedsiębiorstw z tej sekcji
została już uwzględniona przez banki w ich wynikach
ﬁnansowych.

najczęściej w pełni zabezpieczone środkami trwałymi oddanymi w leasing. Ryzyko związane z tymi na- Dane o sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstw wskazują jednak na możliwość poprawy sytuacji przedsięleżnościami jest więc ograniczone.
biorstw budowlanych i ograniczenia negatywnego
Jakość kredytów według sekcji gospodarki narodowej

wpływu ich sytuacji na wyniki banków w nadchodzących kwartałach. W I półroczu 2013 r. poprawiła
się (w ujęciu r/r) rentowność sprzedaży w tej sekcji,

Zmiany zaangażowania banków wobec sekcji gospo- co wynikało z silniejszego spadku kosztów, w szczedarki o największym udziale w portfelu kredytowym gólności kosztów zatrudnienia, niż przychodów ze
wskazują na różnicowanie polityki kredytowej ban- sprzedaży. W sekcji tej zachodzą zmiany strukturalków w zależności od jakości portfela kredytów udzie- ne. Część ﬁrm w najgorszej sytuacji ﬁnansowej prze46 Pięć

banków odpowiada za ponad trzy czwarte należności całego sektora.
które zaostrzyły politykę kredytową w III kwartale 2013 r. uzasadniały to m.in. ryzykiem poszczególnych sekcji. Do sekcji najbardziej ryzykownych banki zaliczyły m.in. sekcję „budownictwo” i „obsługa nieruchomości”. Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym.
Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał 2013 r.”, listopad 2013 r., NBP.

47 Banki,
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Tabela 3.2. Jakość dużych zaangażowań według sekcji gospodarki na koniec sierpnia 2013 r. (w %)

Sekcje
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
Kwota ogółem (w mld zł)

Struktura
należności
ogółem
1,6 (1,5)
1,3 (1,3)
21,9 (21,6)
3,8 (3,7)
2,4 (2,3)
1,4 (1,4)
1,6 (1,6)
2,0 (2,0)
5,2 (5,0)
1,1 (1,1)
10,9 (11,2)
15,8 (16,0)
2,3 (2,3)
1,8 (1,8)
3,0 (2,7)
6,8 (7,6)
9,4 (9,5)
2,5 (2,5)
2,6 (2,5)
11,8 (11,6)
0,3 (0,3)
1,0 (1,0)
0,3 (0,3)
0,2 (0,2)
544,5 (534,9)

Struktura należności
o stwierdzonej
utracie wartości
1,6 (1,7)
1,7 (1,5)
21,5 (20,4)
4,0 (4,1)
0,1 (0,1)
1,4 (1,4)
2,1 (1,8)
3,1 (2,2)
0,4 (0,5)
0,3 (0,3)
25,3 (26,3)
16,0 (15,4)
2,5 (2,6)
4,4 (4,7)
0,6 (0,6)
1,3 (1,1)
15,9 (15,8)
5,4 (5,8)
0,6 (0,6)
0,7 (1,2)
0,2 (0,3)
0,8 (0,7)
0,3 (0,3)
0,4 (0,3)
–

Wskaźnik
kredytów
zagrożonych
7,9 (8,6)
9,7 (8,7)
7,8 (7,3)
8,4 (8,5)
0,4 (0,5)
7,6 (7,5)
10,4 (8,5)
12,7 (8,6)
0,7 (0,8)
2,4 (2,1)
18,3 (18,2)
8,0 (7,5)
8,6 (8,8)
19,6 (20,5)
1,6 (1,8)
1,5 (1,1)
13,3 (12,9)
17,2 (18,1)
2,0 (2,0)
0,5 (0,8)
5,8 (8,2)
6,0 (5,7)
7,2 (8,8)
12,5 (11,6)
43,0 (41,6)

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec marca 2013 r.
Należności obejmują kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, czeki i weksle, zrealizowane gwarancje, inne 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 oznacza
zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.
Wartości przytaczane w sekcji K nie uwzględniają należności banków od NBP, od banków komercyjnych i spółdzielczych oraz od oddziałów instytucji kredytowych.
W sekcji C „przetwórstwo przemysłowe” zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach o największym udziale w należnościach ogółem.
Źródło: NBP.
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stała prowadzić działalność48 . Poprawa wyniku ﬁnansowego całej sekcji może świadczyć o kończeniu działalności przez ﬁrmy mniej efektywne. W dłuższej per-

Wykres 3.21. Wartość i jakość kredytów przedsiębiorstw

na nieruchomości

spektywie procesy te mogą zmniejszyć ryzyko związane z kredytowaniem przedsiębiorstw kontynuujących działalność.

Wykres 3.20. Wskaźnik kredytów zagrożonych oraz zmiany

stanu rezerw dla należności od podmiotów z sekcji „budownictwo”
Zmiany stanu rezerw (kw/kw)

8%

Od publikacji ostatniego Raportu prognozy wzrostu

0,0

6%

gospodarczego dla Polski oraz głównych partnerów

-0,1

4%

handlowych poprawiły się. Prognozowane przyspie-

8-2013

0,1

6-2013

10%

3-2013

0,2

12-2012

12%

9-2012

0,3

6-2012

14%

3-2012

0,4

12-2011

16%

9-2011

0,5

6-2011

18%

3-2011

0,6

12-2010

20%

9-2010

mld zł

Wskaźnik kredytów zagrożonych
0,7

Uwaga: obliczenia dla tzw. dużych zaangażowań.
Źródło: NBP.

Uwaga: dane bez BGK.
Źródło: NBP.

Perspektywy

szenie wzrostu gospodarczego powinno mieć korzystny, choć stopniowy, wpływ na jakość portfela kredytowego. Oznaki poprawy koniunktury dostrzec można również w wynikach badań ankietowych przedsię-

W okresie analizowanym w Raporcie ustabilizował

biorstw50 , które wskazują na poprawę popytu na swo-

się wskaźnik kredytów zagrożonych portfela kredy- je produkty i usługi. Nadal jednak wskaźniki prognoz
tów mieszkaniowych zaciągniętych przez przedsię- popytu utrzymują się na poziomach niższych niż dłubiorstwa (głównie przez deweloperów) na poziomie gookresowe średnie. Można zatem oczekiwać, że pookoło 30%49 (zob. wykres 3.21). Niska jakość portfe- prawa sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstw, skutkująla kredytów mieszkaniowych dla przedsiębiorstw nie ca istotnie niższymi kosztami realizacji ryzyka kredystanowi zagrożenia dla stabilności sektora bankowe- towego, będzie stopniowa.
go, bowiem wartość portfela kredytów mieszkanio- W dłuższym okresie, ograniczaniu ryzyka kredytowych przedsiębiorstw w skali całego sektora jest nie- wego może sprzyjać przebudowa struktury portfela
duża i systematycznie się zmniejsza.

zaangażowań banków. Redukcja ekspozycji banków

48 Od

zeszłego roku utrzymuje się wysoka liczba upadłości (zob. „Raport Coface nt. upadłości ﬁrm w Polsce w I półroczu 2013 roku”,
Coface). Ponadto od końca 2012 r. około 36% tych przedsiębiorstw budowlanych, które w 2012 r. poniosły straty, przestało przesyłać
sprawozdania statystyczne F01 do GUS, co może świadczyć o zaprzestaniu działalności przez część z nich.
49 Wartość wskaźnika bez uwzględniania Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będący bankiem państwowym, nie został uwzględniony ze względu na specyﬁkę działalności polegającą m.in. na udzielaniu preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe
w ramach funduszy państwowych.
50 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2013 oraz prognoz
koniunktury na IV kw. 2013 roku”, 2013 r., NBP.
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Wykres 3.22. Jakość dużych zaangażowań wobec wybranych sekcji gospodarki na koniec sierpnia 2013 r.
Należności bez utraty wartości

Należności o stwierdzonej utracie wartości

sekcje gospodarki

A

B

A - Rolnictwo

C

B - Górnictwo

D

C - Przetwórstwo przemysłowe

F

D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

G

F - Budownictwo

K

G - Handel i naprawy

L

K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

M

L - Obsługa nieruchomości

N

M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O

N - Administrowanie

Pozostałe

O - Administracja publiczna
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Uwaga: duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego
oznacza zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego –
zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.; wartości przytaczane w sekcji K nie uwzględniają należności banków
od NBP, banków komercyjnych i spółdzielczych.
Źródło: NBP.

wobec przedsiębiorstw z sekcji o podwyższonym ry- 4,9% i 7,5%). Wartość odpisów netto z tytułu utraty
zyku powinna znaleźć odzwierciedlenie w niższych wartości kredytów dla gospodarstw domowych w II i
kosztach odpisów z tytułu ryzyka kredytowego.

III kwartale 2013 r. była zbliżona do tej z okresu objętego poprzednią edycją Raportu (zob. wykres 3.24).

3.3.2. Ryzyko kredytowe portfela

W bankach spółdzielczych jakość kredytów dla go-

kredytów dla gospodarstw

spodarstw domowych jest lepsza niż w bankach ko-

domowych
Od marca 2013 r. wskaźnik kredytów zagrożonych dla
gospodarstw domowych spadł nieznacznie i na koniec września 2013 r. wyniósł 7,3% w bankach komer-

mercyjnych. Uwagę zwraca przy tym znaczne zróżnicowanie jakości portfeli kredytowych w bankach
spółdzielczych: w mniejszych i średnich bankach jest
ona istotnie lepsza niż w dużych (zob. wykres 3.23,
prawy panel).

cyjnych i 4,8% w bankach spółdzielczych (zob. wy- Wśród przyczyn różnic w jakości kredytów dla gospokres 3.23), a średnio w sektorze bankowym – 7,1% darstw domowych w bankach komercyjnych i spół(w marcu wskaźniki te wyniosły odpowiednio 7,7%, dzielczych należy wymienić:
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Wykres 3.23. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych w bankach komercyjnych (lewy panel) i w

bankach spółdzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

Odstęp międzykwartylowy

14%
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0%
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0%
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2%
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Źródło: NBP.

odmienną strukturę portfeli kredytowych,
a zwłaszcza wysoki udział kredytów dla rolników indywidualnych w portfelach kredyto-

Wykres 3.24. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty wartości

kredytów dla gospodarstw domowych
Mieszkaniowe

wych banków spółdzielczych. Około 60% tego

Konsumpcyjne

Inne

2,5

portfela stanowią kredyty preferencyjne. Kre2,0

dyty dla rolników charakteryzują się najlepszą
jakością spośród kredytów dla wszystkich pod-

1,5

domowych, w szczególności dotyczy to kredytów preferencyjnych (wskaźnik kredytów zagrożonych w bankach spółdzielczych na koniec

mld zł

sektorów wchodzących w skład gospodarstw

1,0

0,5

września wynosił 0,8%),

stopniu uczestniczyły w dynamicznym wzro-

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

sumpcyjnych; banki spółdzielcze w mniejszym

9-2010

0,0

znacznie lepszą jakość portfela kredytów kon-

Źródło: NBP.

ście tych kredytów w latach 2006–2008, mającym miejsce w warunkach luźnej polityki kredytowej, po którym jakość portfeli kredytów Lepsza jakość portfeli powoduje, że w bankach spółkonsumpcyjnych banków komercyjnych znacz- dzielczych niższa jest relacja odpisów netto z tytułu
nie się pogorszyła,

utraty wartości kredytów do wartości kredytów (zob.

lepszą znajomość lokalnego rynku, co powo-

wykres 3.25). Różnice między bankami spółdzielczy-

duje, że jakość kredytów dla rolników i kredy- mi a komercyjnymi zmniejszyły się jednak znacztów dla przedsiębiorców indywidualnych jest w

nie w ostatnich kilku kwartałach, głównie na skutek

bankach spółdzielczych lepsza niż w bankach mniejszych strat kredytowych banków komercyjnych
komercyjnych.
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Wykres 3.25. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

gospodarstw domowych do wartości netto tych kredytów
Banki spółdzielcze

Banki komercyjne

we na ryzyko związane z wyceną, utratą wartości oraz
skutecznością egzekucji zabezpieczeń (zob. wykres
3.26). Dotyczy to szczególnie dużych banków spółdzielczych wykazujących niższe pokrycie kredytów z

3,0%

utratą wartości odpisami niż małe i średnie banki.

2,5%

W bankach zrzeszających jakość kredytów dla gospodarstw domowych jest gorsza niż w bankach

2,0%

spółdzielczych i w pozostałych bankach komercyj-

1,5%

nych, zarówno w przypadku całego agregatu, jak i
1,0%

głównych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych. Odzwierciedleniem tego jest wyższy poziom

0,5%

odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów, przy
9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

0,0%

jednocześnie niższym pokryciu kredytów z utratą
wartości odpisami.

Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.

Kredyty mieszkaniowe
Wykres 3.26. Średni stopień pokrycia kredytów z utratą war-

tości dla gospodarstw domowych odpisami

nia się na tle jakości pozostałych kategorii kredy-

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne

Jakość kredytów mieszkaniowych korzystnie wyróżtów dla gospodarstw domowych (zob. wykres 3.27).

Banki spółdzielcze (nomin.)

W okresie analizowanym w Raporcie tempo pogar-

80%

szania się jakości kredytów mieszkaniowych zmniej-

70%

szyło się (zob. wykres 3.28).

60%
50%

Wykres 3.27. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla głównych

40%

rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych

30%
12-2010
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22%
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9-2011

6-2011

3-2011

18%

12-2010

20%

0%
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10%

Uwaga: linia ciągła – wskaźnik oparty na wartości bilansowej brutto kredytów, linia przerywana – wskaźnik oparty na wartości nominalnej. W przypadku banków stosujących PSR (banki spółdzielcze) wskaźnik oparty na wartości nominalnej jest bardziej porównywalny ze wskaźnikiem dla banków stosujących MSR (większość
banków komercyjnych) z uwagi na zawyżenie wartości brutto kredytu odsetkami zastrzeżonymi.
Źródło: NBP.

12,1 mld zł

112,7 mld zł

16%
14%
12%

94,1 mld zł

10%
8%
6%
4%

333,5 mld zł

2%

Banki spółdzielcze mają natomiast niższy stopień pokrycia kredytów z utratą wartości skumulowanymi
odpisami, przy jednocześnie wyższych wartościach
zabezpieczeń. Sprawia to, że są one bardziej wrażli-
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konsumpcyjne

Mieszkaniowe

Inne

Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami oznaczają wartości
każdego z rodzajów kredytów na koniec września 2013 r.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.28. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla gospo-

darstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości
Mieszkaniowe

Konsumpcyjne

Inne

relatywnie mało wrażliwa na zmiany sytuacji gospodarczej i warunków rynkowych, a pozostawała głównie pod wpływem starzenia się portfela.

Razem

3,0

Wykres 3.30. Wartość kredytów mieszkaniowych opóźnio-

2,5

nych w spłacie w poszczególnych przedziałach opóźnień
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Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych. Kategoria Inne obejmuje m.in. kredyty dla przedsiębiorców
i rolników indywidualnych inne niż mieszkaniowe.
Źródło: NBP.
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Źródło: NBP.
Wykres 3.29. Liczba kredytów mieszkaniowych opóźnionych

w spłacie o więcej niż 90 dni w relacji do łącznej liczby kredytów udzielonych w danym roczniku
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kwoty odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w II i III kwartale 2013 r. były wyższe niż w
okresie objętym poprzednią edycją Raportu (zob. wykres 3.24). Wzrost ten wynikał jednak w dużym stop-

2,5%

niu z tzw. efektu bazy związanego z niskimi odpisami
w IV kwartale 2012 r. na skutek czynników jednora-

2,0%

zowych51 . Jednocześnie odpisy były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co wpłynęło

1,5%

na spadek (annualizowanej) relacji odpisów do kredytów (zob. wykres 3.31).

1,0%

Zróżnicowanie wysokości strat kredytowych w ban0,5%

kach było niewielkie (zob. wykres 3.31). Istotnie większą od średniej wielkość strat kredytowych odnoto-
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

91

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

wało głównie kilka banków komercyjnych, które w
przeszłości dynamicznie zwiększały akcję kredytową
w tym segmencie rynku (w tempie znacznie prze-

Od dwóch lat napływ kredytów do przedziałów wyższającym wzrost rynku) oraz niektóre banki spółopóźnień do roku włącznie jest względnie stabilny dzielcze.
(zob. wykres 3.30). Może to wskazywać, że dotych- Utrzymywanie się kursu złotego na poziomie niżczas jakość portfela kredytów mieszkaniowych była szym niż w okresie udzielenia większości kredytów
51 Zob.

przypis 32 w poprzedniej edycji Raportu.
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stawie przeprowadzonych w NBP symulacji można
jednak oceniać, że wzrost rat kredytów nominowanych we franku szwajcarskim w stosunku do mo-

Wykres 3.32. Relacja raty kredytu do raty w momencie udzie-

lenia na tle aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim
Aktualne zadłużenie (dla kohorty miesięcznej)
Relacja - stała rata kapitałowa
Relacja - stała rata łączna

mentu udzielenia kredytu jest umiarkowany, do cze-

3

29% (zob. wykres 3.32). Czynnikiem wpływającym

60%

0

korzystnie na zdolność kredytobiorców (którzy utrzymali się na rynku pracy) do obsługi kredytów nominowanych we franku szwajcarskim jest też wzrost
średnich płac, jaki miał miejsce od okresu, w którym
udzielono większości tych kredytów. Średni wzrost
płac nominalnych52 od okresu 2005–200853 do II kwartału 2013 r. wyniósł około 37%.

Wykres 3.31. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

kredytów mieszkaniowych do wartości netto tych kredytów
Odstęp międzykwartylowy

Miesiąc udzielenia kredytu

Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach łącznych lub
równych ratach kapitałowych, aktualna rata obliczona na podstawie kursu franka szwajcarskiego i stawki LIBOR 3M z 30.09.2013 r.
oraz średniej marży dla kredytów nominowanych we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu. Punkty na osi poziomej
oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają bieżącą wartość w złotych kredytów
mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim, które
zostały zaciągnięte w danym miesiącu wskazanym na osi poziomej.
Źródło: NBP, BIK.

Nadal znaczną część portfeli kredytowych banków
stanowią kredyty z wysokimi wskaźnikami LtV. Do-
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nie niższy niż w momencie udzielenia większości kre-
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centowych we franku szwajcarskim. Jest on znacz-
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140%

go przyczynił się niski poziom rynkowych stóp pro-

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

walutowych zwiększa koszty ich obsługi. Na pod-

tyczy to głównie kredytów nominowanych we fran-

0,6%

ku szwajcarskim, a zwłaszcza udzielonych w latach
0,5%

2007–2008, w związku z wysokimi cenami nieruchomości i wysokim kursem złotego w tym okresie (zob.

0,4%

wykres 3.33). Stopniowy spadek zadłużenia z tytu-

0,3%

łu tych kredytów, spowodowany spłatą rat kapitało0,2%

wych, prowadzi jednak do zmniejszania się średnich
wskaźników LtV i udziału kredytów o wysokim LtV w

0,1%

portfelu kredytowym.

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
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0,0%

Szczególnie podwyższone ryzyko kredytowe dotyczy
kredytów charakteryzujących się wysokim LtV oraz,
równocześnie, wysokim wskaźnikiem DtI kredyto-

52 Średni

wzrost wynagrodzeń w gospodarce według danych GUS.
90% portfela kredytów nominowanych we franku szwajcarskim zostało udzielonych w latach 2005–2008.
54 Zob. m.in. D.Georgarakos, A.Lojschova and M.Ward–Warmedinger, „Mortgage indebtedness and household ﬁnancial distress”, Working Paper Series No 1156, February 2010, ECB.
53 Około
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Tabela 3.3. Udziały kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach wartości wskaźnika DtI nowo udzielonych

kredytów mieszkaniowych w 2011 r. i 2012 r. dla poszczególnych przedziałów wartości wskaźnika LtV kredytu (w %)
LtV

(0-10%>

(10-20%>

(0-30%>
(30-50%>
(50-80%>
(80-100%>
Powyżej 100%

0,2%
0,4%
0,7%
0,2%
0,0%

1,5%
1,6%
2,4%
1,5%
0,5%

(0-30%>
(30-50%>
(50-80%>
(80-100%>
Powyżej 100%

0,3%
0,2%
0,5%
0,3%
0,2%

0,9%
1,4%
2,2%
1,9%
0,9%

DtI
(20-30%>
(30-40%>
2011
2,1%
2,3%
3,1%
3,1%
5,3%
8,6%
5,1%
9,9%
1,0%
1,9%
2012
1,6%
1,4%
2,8%
3,0%
5,4%
8,4%
4,9%
9,3%
1,4%
1,9%

(40-50%>

(50-65%>

(65-100%>

1,7%
3,1%
11,7%
10,8%
2,6%

0,7%
1,5%
5,3%
7,8%
2,0%

0,1%
0,1%
0,6%
0,4%
0,1%

1,5%
4,2%
13,5%
11,6%
1,2%

0,7%
1,3%
7,4%
8,9%
0,3%

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

Źródło: NBP, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w bankach mających łącznie około 50% udział w kredytach mieszkaniowych.

biorcy. Wysokie obciążenie dochodów spłatami kredytu jest bowiem czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo niewypłacalności kredytobiorcy54 .

Wykres 3.33. Średnie LtV kredytów mieszkaniowych nomi-

nowanych w CHF udzielonych w danym kwartale
W kwartale udzielenia kredytu

Wyniki ankiety NBP wskazują, że spośród kredytów

110%

mieszkaniowych udzielonych w latach 2011–2012

100%

część charakteryzująca się jednocześnie wysokimi

90%

wynosi 26–27% (zob. tabela 3.3).
Uwagę zwraca również stosunkowo wysoki udział
kredytów o wskaźnikach DtI przekraczających 40%
wśród kredytów udzielonych w 2011 r. i 2012 r. (odpowiednio około 51% i 55%). Dokładna ocena wpływu
wysokości DtI na prawdopodobieństwo niewypłacalności dłużnika (PD) jest trudna ze względu na barierę
dostępności danych. Niemniej duży udział kredytów
o wysokich wskaźnikach DtI sprawia, że nowo udzielone kredyty mogą być wrażliwe na zmiany sytuacji
na rynku pracy.
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wskaźnikami LtV (powyżej 80%) i DtI (powyżej 40%)

Obecnie

Kwartały udzielenia kredytu

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
30.09.2013 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.
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Nieznacznie wzrósł przeciętny stopień pokrycia kre- ich portfeli kredytowych, przede wszystkim rozkład
dytów mieszkaniowych z utratą wartości odpisami w wartości wskaźnika LtV. Wartość zabezpieczenia jest
sektorze bankowym i wyniósł 50% na koniec września bowiem jednym z najważniejszych czynników wpły2013 r. Poziom ten można określić jako relatywnie wających na szacowaną wielkość odzysku z kredytu.
wysoki, biorąc pod uwagę średni wskaźnik LtV port- Ocenę stopnia zabezpieczenia kredytów z utratą warfeli kredytów mieszkaniowych55 . Przy ocenie stopnia

tości odpisami w poszczególnych bankach przedsta-

pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami w po- wia ramka 4.
szczególnych bankach należy uwzględnić specyﬁkę

Ramka 4. Ocena stopnia pokrycia kredytów mieszkaniowych z utratą wartości odpisami w poszczególnych bankach na podstawie rozkładu wskaźnika LtV
Oceny stopnia pokrycia kredytów mieszkaniowych odpisami w poszczególnych bankach dokonano na podstawie
wyników ankiety przeprowadzonej przez UKNF w 2013 r. wśród 29 banków o łącznym udziale w rynku kredytów
mieszkaniowych równym 97%. Banki podawały m.in. dane o rozkładzie wskaźnika LtV w całym portfelu kredytów
mieszkaniowych według stanu na koniec 2012 r.
Wymagany odpis dla portfela kredytów mieszkaniowych z utratą wartości oszacowano przy założeniu, że rozkład
wskaźnika LtV dla kredytów mieszkaniowych z utratą wartości jest taki sam, jak podawany przez banki w ankiecie
rozkład dla całego portfela oraz, że z kredytu uda się odzyskać jedynie kwotę ze sprzedaży nieruchomości (będącej
jego zabezpieczeniem) w trybie postępowania egzekucyjnego po cenie równej 2/3 wartości rynkowej, przy 15%
kosztach egzekucji i dodatkowym 10% dyskoncie1 . Założenie, że jedyny odzysk pochodzi ze sprzedaży nieruchomości jest konserwatywne, w niektórych przypadkach (np. w razie niewielkich opóźnień w spłacie kredytu, czy też
zawarcia ugody z kredytobiorcą) można bowiem oczekiwać spłaty przynajmniej części kredytu.
Oszacowane przy powyższych założeniach wymagane średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami w badanej próbie wyniosło 43%. Faktyczny średni poziom pokrycia kredytów mieszkaniowych z utratą wartości odpisami na koniec 2012 r. był wyższy (49%). W większości banków pokrycie było wyższe lub zbliżone do oszacowanego
według powyższego algorytmu. Natomiast w kilku bankach było ono istotnie niższe, co może świadczyć o mniej
konserwatywnym sposobie szacowania przez nie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów. Jednak we wszystkich
przypadkach różnica pomiędzy faktycznym poziomem utworzonych odpisów, a oszacowanym według powyższego
algorytmu, była nieznaczna w relacji do funduszy własnych banku (maksymalnie 1,8%). Utworzenie dodatkowych
odpisów do poziomu określonego ww. algorytmem nie wpłynęłoby więc w sposób istotny na wskaźniki adekwatności kapitałowej żadnego z ankietowanych banków. W całej próbie łączna kwota brakujących odpisów była równa
0,2% funduszy własnych.

1

Szerszy opis przyjętych założeń w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2012 r.”, NBP, ramka 3 na s. 57 oraz
„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, NBP, ramka 3 na s. 58.

55 Uzasadnienie
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Wykres 3.35. Odsetek kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

Kredyty konsumpcyjne

nych w spłacie o ponad 30 dni po 6 miesiącach od udzie-

Wartość kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości lenia kredytu według miesiąca udzielenia kredytu
i wskaźnik kredytów zagrożonych obniżyły się w ana-

6%

lizowanym okresie (zob. wykresy 3.28 i 3.27). Wpłynęły na to wprawdzie duże transakcje sprzedaży wierzytelności, jednak jednocześnie niskie były także odpisy

5%

4%

netto z tytułu utraty wartości tych kredytów (zob. wykres 3.24). Stosunkowo wysokie straty kredytowe w
relacji do wartości kredytów konsumpcyjnych zano-

3%

2%

towało jedynie kilka małych banków komercyjnych i
1%

spółdzielczych.

Odstęp międzykwartylowy
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.
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Wykres 3.34. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości
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Wykres 3.36. Liczba kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

5%

nych w spłacie o więcej niż 90 dni w relacji do łącznej liczby
kredytów udzielonych w danym roczniku
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Źródło: NBP.
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Na niski poziom odpisów w II i III kwartale 2013 r.,
oprócz poprawy koniunktury gospodarczej, wpłynęło przede wszystkim silne zaostrzenie polityki kredytowej banków w latach 2008–2010, dzięki czemu jakość kredytów udzielonych po tym okresie jest relatywnie wysoka (zob. wykresy 3.35 i 3.36). Natomiast

2,0%
0,0%
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Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolejnych latach
na koniec kolejnych miesięcy od udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.

straty banków z tytułu kredytów udzielonych w okre- Nadal utrzymuje się znaczna różnica w jakości kredysie łagodnej polityki kredytowej w znacznym stopniu tów konsumpcyjnych w bankach specjalizujących się
zrealizowały się we wcześniejszych okresach.

w kredytach dla gospodarstw domowych i w pozosta-

56 Banki

specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych zdeﬁniowano jako krajowe banki komercyjne i oddziały instytucji
kredytowych z ponad 80% udziałem kredytów dla gospodarstw domowych w portfelu kredytów dla sektora nieﬁnansowego. Ta grupa
banków obejmuje głównie niektóre małe i średnie banki. Pozostałe banki to głównie duże banki uniwersalne.
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łych bankach56 (zob. wykres 3.37).

wzrost dynamiki PKB oraz stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy począwszy od II połowy 2014 r.

Wykres 3.37. Wskaźniki kredytów konsumpcyjnych zagrożo-

nych według typów banków

W najbliższych kwartałach nie należy oczekiwać

Banki specjalizujące się w kredytach dla gosp.dom.

istotnych spadków strat kredytowych ze względu na

Pozostałe banki komercyjne i oddziały

tzw. efekt bazy (stosunkowo niskie straty kredyto-

Banki spółdzielcze
30%

we w okresie objętym dwoma poprzednimi edycjami

25%

Raportu) oraz wolniejszą niż w przypadku kredytów
dla przedsiębiorstw zmianę wysokości strat kredyto-

20%

wych w reakcji na zmiany koniunktury gospodar15%

czej. W szczególności w przypadku kredytów miesz-
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ograniczony wpływ na jakość portfela.
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kaniowych dotychczasowe doświadczenia wskazują,

9-2010

10%

Źródło: NBP.

Dodatkowo dłuższe może być też opóźnienie w
reakcji wskaźników jakości kredytów mieszkanio-

Średnie pokrycie kredytów konsumpcyjnych z utratą wych na ożywienie gospodarcze. Gospodarstwa dowartości odpisami spadło nieznacznie do 76% na ko- mowe przypisują wysoki priorytet obsłudze kredytów
niec września 2013 r. Poziom ten wydaje się bezpiecz- mieszkaniowych w razie wystąpienia problemów ﬁny, biorąc pod uwagę ceny uzyskiwane przez banki nansowych i mogą wykorzystywać inne niż bieżące
w transakcjach sprzedaży wierzytelności. Stosunko- dochody źródła ich spłaty (np. oszczędności). W rezulwo niskie pokrycie kredytów z utratą wartości odpi- tacie pogorszenie sytuacji na rynku pracy w 2012 r. i
sami miało kilka małych i średnich banków komer- na początku 2013 r. może wciąż w pewnym stopniu
cyjnych oraz część banków spółdzielczych. Na koniec oddziaływać na jakość portfela kredytów mieszkaniowrześnia 2013 r. udział banków o współczynniku po- wych w nadchodzących kwartałach.
krycia kredytów z utratą wartości odpisami poniżej
60% i 50% w kredytach konsumpcyjnych sektora wyniósł odpowiednio 9% i 3%.

Korzystny wpływ na zdolność gospodarstw domowych do obsługi złotowych kredytów mieszkaniowych powinno mieć natomiast zmniejszenie się obciążenia spłatami kredytów wynikające ze spadku

Perspektywy

stóp procentowych. Z uwagi na to, że obniżki stóp

Prognozowany rozwój sytuacji makroekonomicznej procentowych miały miejsce także w okresie objętym
w horyzoncie projekcji NBP57 powinien być względ-

Raportem oraz na opóźnienie zmian wysokości opro-

nie korzystny z punktu widzenia ryzyka kredytowe- centowania kredytów w stosunku do zmian stóp progo z tytułu ekspozycji banków wobec sektora gospo- centowych, koszty obsługi kredytów złotowych w najdarstw domowych. W okresie tym przewidywany jest bliższych kwartałach powinny być niższe niż obecnie.

57 Zob.
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Począwszy od 2015 r. dodatkowym czynnikiem, który du na istotne bufory dochodowe kredytobiorców
może wpływać na jakość złotowych kredytów miesz- wpływ tego czynnika na jakość portfela powinien być
kaniowych będzie stopniowe wygasanie dopłat wyni- jednak ograniczony (zob. ramka 5).
kających z programu „Rodzina na swoim”. Ze wzglę-

Ramka 5. Analiza ryzyka związanego z kredytami udzielonymi w ramach programu „Rodzina na
swoim”
Program „Rodzina na swoim”1 , obowiązujący w latach 2007–2012, miał na celu wspieranie rodzin w zakupie własnego mieszkania poprzez dopłaty zmniejszające koszt obsługi kredytu. W ramach programu udzielono ponad 192 tys.
kredytów, o łącznej wartości blisko 35 mld zł2 . Program obejmował jedynie kredyty w złotych. Wartość kredytów
udzielonych w ramach programu stanowiła około 14% wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych
w trakcie jego obowiązywania.
W ramach programu kredytobiorcy korzystają z dopłat do zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, które obejmują połowę odsetek od kredytu. Dopłaty są wypłacane bezpośrednio instytucji kredytującej, pomniejszając wysokość
raty płaconej przez kredytobiorcę. Ponieważ dopłaty są stosowane maksymalnie przez okres 8 lat, po zakończeniu
tego okresu kredytobiorca jest zobowiązany do pokrycia całości raty kapitałowo-odsetkowej, co oznacza wzrost
kosztów obsługi kredytu. Jeśli w tym momencie dochody kredytobiorców nie wystarczyłyby na pokrycie zarówno
kosztów utrzymania, jak i zwiększonych kosztów obsługi kredytu, wówczas zakończenie dopłat mogłoby powodować wzrost odsetka niespłacanych kredytów mieszkaniowych.
Aby ocenić ryzyko dla jakości portfela kredytów mieszkaniowych związane z wymienionymi powyżej cechami
programu, przeprowadzono analizę bazującą na danych za 2012 r. z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych
(BGD) prowadzonego przez GUS. Do analizy wybrano grupę gospodarstw domowych, które spełniają wszystkie
wymienione niżej warunki:
Gospodarstwo domowe spłaca złotowy kredyt mieszkaniowy,
Gospodarstwo domowe nabyło zamieszkiwany dom lub mieszkanie w latach 2007–2012,
Wiek głowy rodziny w momencie zakupu mieszkania nie przekraczał 35 lat (maksymalny wiek kredytobiorcy
w ramach programu),
Bufor dochodowy gospodarstwa domowego był w 2012 r. dodatni (analiza obejmuje kredytobiorców, którzy
obecnie nie mają problemów ze spłatą kredytów).
Przeﬁltrowanie danych z BGD z wykorzystaniem powyższych warunków pozwala wyodrębnić grupę kredytobiorców, którzy mogli brać udział w programie. Sytuacja ﬁnansowa wyodrębnionych w ten sposób gospodarstw domowych jest zasadniczo dobra – średnie obciążenie dochodów spłatą kredytu mieszkaniowego wynosi 20%, a bufor
dochodowy (odsetek dochodu pozostały po pokryciu podstawowych kosztów utrzymania3 i kosztów obsługi kredytu) wynosi średnio 45%. Sugeruje to, że większość kredytobiorców byłaby w stanie zaabsorbować wzrost kosztów
obsługi kredytu po zakończeniu dopłat.
Dla zbadania wpływu zakończenia dopłat na sytuację ﬁnansową kredytobiorców oszacowano, jaki będzie wzrost
wysokości raty w momencie zakończenia dopłat. Założono, że kredyt jest zaciągnięty na 25 lat i spłacany metodą
równej raty, oprocentowanie kredytu ustalone jest jako stawka WIBOR 3M powiększona o marżę w wysokości 2
pkt proc., a w momencie zakończenia dopłat stawka WIBOR 3M ukształtuje się na poziomie wynikającym z oczekiwań rynkowych odzwierciedlonych w kwotowaniach kontraktów FRA i IRS na dzień 31 października 2013 r. Przy
tych założeniach, wzrost wysokości raty płaconej przez kredytobiorcę w momencie zakończenia dopłat wyniósłby
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(w porównaniu do raty płaconej w czerwcu 2012 r.), w zależności od momentu zaciągnięcia kredytu, od 38% do
58%.
Czynnikiem ograniczającym wpływ wzrostu kosztów obsługi kredytu na ryzyko niespłacenia kredytu jest, oprócz
istniejącego bufora dochodowego, możliwy wzrost dochodów kredytobiorcy w okresie pozostającym do zakończenia dopłat. Dla każdego z badanych gospodarstw domowych obliczono, jakie tempo zmiany płac w okresie od
2012 r. do momentu zakończenia dopłat zapewniłoby kredytobiorcy pokrycie podstawowych kosztów utrzymania
i wyższej raty kredytu w momencie zakończenia dopłat. Założono, że koszty utrzymania będą rosły w tempie 2,5%
rocznie, a więc odpowiadającym celowi inﬂacyjnemu NBP. Jako dodatkowy scenariusz pesymistyczny przyjęto, że
koszty utrzymania rosną dodatkowo o 20% ponad inﬂację.
Wykres 1. Rozkład liczby kredytobiorców względem tempa zmiany płac wystarczającego do obsługi zobowiązań po
zakończeniu dopłat
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Źródło: szacunki NBP.

Wyniki analizy przedstawia wykres 1. Przy przedstawionych wyżej założeniach blisko 90% kredytobiorców dysponowałoby wystarczającymi dochodami nawet bez wzrostu płac przez cały okres do momentu zakończenia dopłat.
Jedynie 2,6% kredytobiorców musi zwiększać swoje dochody w tempie wyższym niż 3% rocznie w ujęciu nominalnym, aby dysponować wystarczającymi środkami na pokrycie wyższych kosztów obsługi kredytu po zakończeniu
dopłat. Nawet przy dodatkowym wzroście kosztów utrzymania o 20% odsetek ten nie przekracza 7%.
Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że ryzyko związane ze wzrostem kosztów obsługi kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim” po zakończeniu okresu dopłat jest niskie. Jakość tego portfela
będzie więc determinowana głównie przez czynniki wspólne dla całego portfela kredytowego, takie jak tendencje
na rynku pracy.

1

Szczegółowe warunki dotyczące uczestnictwa w programie i wysokości dopłat zawarte są w ustawie z dnia 8 września 2006 r.
o ﬁnansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania., Dz.U. nr 183, poz. 1354.
2 Źródło: dane publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, http://www.bgk.com.pl/program-rodzina-na-swoim/.
3 Podstawowe koszty utrzymania oszacowano na podstawie wysokości szacowanego przez GUS tzw. progu ubóstwa relatywnego (50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych).
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Na jakość nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych wpływ może mieć ostatnia nowelizacja Re-

Wykres 3.38. Luka ﬁnansowania

komendacji T. W związku z wysoką rentownością
tych kredytów, część banków może złagodzić kryteria

100%

ich udzielania w stopniu powodującym wzrost przy-

80%

szłych strat kredytowych. Jednak podejmując decyzję

60%

o zmianach w polityce kredytowej banki będą brały

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

Średnia (stały kurs)

40%

pod uwagę wysokie straty kredytowe, jakie poniosły

towych. Wysoka zyskowność kredytów konsumpcyjnych (zob. wykresy 3.5) powoduje jednak, że umiarkowany wzrost kredytów udzielonych przy mniej restrykcyjnej polityce kredytowej nie stwarza zagrożenia dla wyników ﬁnansowych sektora bankowego.

3.4. Ryzyko płynności

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

który skutkowałby znacznym wzrostem strat kredy-

9-2012

dzić do rozluźnienia polityki kredytowej w stopniu,

6-2012

-40%
3-2012

mogów tej rekomendacji nie musi obecnie doprowa-

12-2011

-20%

9-2011

Dlatego w przypadku części banków złagodzenie wy-

6-2011

0%

9-2010

udzielonych w okresie luźnej polityki kredytowej.

3-2011

20%

12-2010

w latach 2009–2011 na kredytach konsumpcyjnych

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 2010 r.
Źródło: NBP.

Wykres 3.39. Tempo wzrostu (r/r) depozytów sektora nieﬁ-

nansowego, rządowego i samorządowego
Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa
Razem
Sektor rządowy i samorządowy (prawa oś)

18%

70%

15%

60%

13%

50%

10%

40%

średniej luki ﬁnansowania w sektorze bankowym. Lu-

8%

30%

ka obniżyła się nieznacznie w większości banków ko-

5%

20%

3%

10%

0%

0%

W analizowanym okresie kontynuowany był spadek

mercyjnych (zob. wykres 3.38). Relatywnie niską lu-

ło -40%.
Spadek luki ﬁnansowania był wynikiem stabilnego

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

kredytami, a średnia luka w tym sektorze wynosi oko-

3-2012

-30%
12-2011

ki spółdzielcze utrzymują nadwyżkę depozytów nad

9-2011

-20%

-8%
6-2011

na średnią dla całego sektora. Prawie wszystkie ban-

3-2011

-10%

-5%
12-2010

-3%

9-2010

ką cechują się głównie największe banki wpływając

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

wzrostu depozytów sektora nieﬁnansowego (zob. wy- Spadek lokat terminowych był szczególnie widoczny
kres 3.39) przy dalszym niewielkim spadku dynamiki

w przypadku gospodarstw domowych, gdzie od mar-

akcji kredytowej (zob. rozdział 3.2). Jednocześnie w ca 2013 r. spadały one miesięcznie średnio o około
depozytach sektora nieﬁnansowego spadł udział lo- 3 mld zł. Było to spowodowane głównie niskim poziokat terminowych na rzecz depozytów bieżących58 .

mem stóp procentowych. Z jednej strony klienci byli

58 W

ramach sprawozdawczości bankowej kategoria „depozyty bieżące” zawiera wszystkie depozyty, w ramach których środki są wypłacane na żądanie, a zatem zarówno rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe, jak i konta oszczędnościowe.
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Wykres 3.40. Spread między średnią stawką WIBOR a oprocentowaniem nowych terminowych depozytów złotowych (lewy

panel) i oprocentowaniem stanu depozytów bieżących (prawy panel)
Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe
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50

0
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pkt bazowe

Gospodarstwa domowe
100

Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych; spread oznacza różnicę między
stawką WIBOR a odpowiednim oprocentowaniem depozytów; dla nowych depozytów terminowych średniomiesięczną stawkę WIBOR
obliczono jako miesięczną średnią ze stawek WIBOR o terminach 1M, 3M, 6M, 1Y ważoną za pomocą udziałów depozytów o odpowiednich terminach zapadalności w całości nowych depozytów w danym miesiącu; dla depozytów bieżących użyto średniomiesięcznej
stawki WIBOR O/N.
Źródło: NBP.

mniej zainteresowani lokatami z powodu ich niskie- fela depozytów bieżących kontynuowany był dalszy
go (nominalnego) oprocentowania, a z drugiej stro- spadek spreadu wobec stawek rynkowych osiąganeny w okresie obniżek stóp procentowych banki były go przez banki (zob. wykres 3.40, prawy panel).
mniej skłonne do zawierania terminowych umów na
lokaty o stałym oprocentowaniu.

Podobnie jak w przypadku kosztu pozyskiwania nowych złotowych depozytów sektora realnego, koszt

Wysokość oprocentowania oferowanego przez ban- ﬁnansowania całego portfela zobowiązań (złotowych
ki wskazuje na utrzymywanie się wzmożonej kon- i walutowych) banków spadł wolniej niż stawki rynkurencji o depozyty. Spadek rynkowych stóp pro- ku międzybankowego (zob. wykres 3.41)59 . Utrzymucentowych nie przełożył się dotychczas na równie je się istotne zróżnicowanie efektywnego oprocentogłęboki spadek oprocentowania depozytów. Wpraw- wania zobowiązań, jednak jego zmiany były podobdzie średnia dodatnia różnica między stawkami WI- ne w większości banków60 . Szczególnie wysokie koszBOR a oprocentowaniem nowych depozytów termi- ty ﬁnansowania występują w bankach zrzeszających
nowych nieznacznie wzrosła w analizowanym okre- ze względu na relatywnie wysokie oprocentowanie
sie (zob. wykres 3.40, lewy panel), ale miało to ogra-

lokat przyjętych od banków zrzeszonych (zob. ram-

niczony wpływ na koszty ﬁnansowania banków ze ka 6). Efektywne oprocentowanie zobowiązań banwzględu na wyraźny spadek wartości nowych depo- ków spółdzielczych jest z kolei zbliżone do efektywzytów terminowych. Z kolei w przypadku całego port- nego oprocentowania banków komercyjnych.

59 Może być to w pewnym stopniu związane z konstrukcją wskaźnika - ze względu na annualizację efektywne oprocentowanie obejmuje

koszty odsetkowe z czterech ostatnich kwartałów. Jednak porównanie średnich stawek rynkowych z efektywnym oprocentowaniem
obliczonym tylko dla danego kwartału wskazuje, że spread między nimi obniżył się i jest historycznie niski.
60 Należy podkreślić, że zróżnicowanie to, szczególnie w przypadku banków komercyjnych, może wynikać z różnej struktury walutowej
zobowiązań.
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związany z odpływem ﬁnansowania zagranicznego

Wykres 3.41. Efektywne oprocentowanie zobowiązań
Odstęp międzykwartylowy

stanowiłby poważne ryzyko dla ich stabilnego funk-

Mediana

rednia

cjonowania ze względu na brak wystarczających bu-

redniokwartalny WIBOR 3M

5,5%

forów płynnych aktywów (zob. rozdział. 3.8.2). Oznacza to dalszą poprawę odporności banków na szoki

5,0%

płynnościowe.

4,5%
4,0%
3,5%

Wykres 3.42. Kwartalna zmiana zobowiązań wobec banków

3,0%

i oddziałów instytucji kredytowych
Rezydent

2,5%

Nierezydent

15
2,0%
10
9-2013

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

W analizowanym okresie zahamowany został trwa-

5

mld zł

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

1,5%

0
-5

-10
-15

jący od połowy 2011 r. stopniowy spadek ﬁnansowa-

go w II kwartale 2013 r. dotyczył niewielkiej grupy
banków, w szczególności niektórych oddziałów instytucji kredytowych dynamicznie rozwijających swoją
działalność lub inwestujących w znacznym stopniu
na rynku polskich obligacji skarbowych. Jednocześnie dla znacznej grupy banków ﬁnansowanie zagraniczne dalej obniżało się wraz ze spadkiem wartości
walutowych kredytów mieszkaniowych.

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

(zob. wykres 3.42). Wzrost ﬁnansowania zagraniczne-

-20
9-2010

nia zagranicznego w skali całego sektora bankowego

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych; dane obejmują przyjęte depozyty i zaciągnięte kredyty.
Źródło: NBP.

Sytuacja banków w zakresie płynności krótkoterminowej nie zmieniła się istotnie i była korzystna. Zahamowany został szybki wzrost krótkoterminowej nadpłynności sektora bankowego (wcześniej związany
głownie z wymianą środków walutowych z UE na złote w NBP), co znalazło odzwierciedlenie w stabili-

Pomimo redukcji ﬁnansowania zagranicznego przez zacji udziału bonów pieniężnych NBP w bilansach
większość krajowych banków, wciąż istnieje grupa banków. Banki zwiększyły przy tym portfel obligabanków istotnie zależna od tej formy ﬁnansowania. cji skarbowych, co można częściowo wiązać ze wzroW celu oszacowania potencjalnego ryzyka związane- stem rentowności tych instrumentów. Jednocześnie
go z ﬁnansowaniem zagranicznym przeprowadzono jednak powiększyło się, już wcześniej znaczne, zróżsymulację w ramach analiz szokowych. Scenariusz nicowanie banków pod względem portfela papierów
szokowy tej symulacji zakłada m.in. odpływ części zo- skarbowych (zob. wykres 3.43). Duże portfele oblibowiązań zagranicznych, deprecjację złotego i spa- gacji skarbowych utrzymują najczęściej największe
dek wartości bufora płynnych aktywów. Wyniki tej banki i to głównie one w analizowanym okresie nabyrestrykcyjnej w swoich założeniach symulacji wyka- wały te instrumenty. Portfel aktywów płynnych dla
zały, że dla niespełna 11% banków szok płynnościowy ponad 95% banków komercyjnych w całości pokry-
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wał skorygowaną lukę płynności krótkoterminowej.

Wykres 3.44. Współczynnik płynności M2 w bankach komer-

cyjnych

Nadzorcze normy płynności, które muszą wypełniać
banki krajowe61 także wskazują, że sytuacja banków

Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

3,0

w zakresie ryzyka płynności była dobra.
2,5

Wykres 3.43. Udział skarbowych papierów wartościowych
2,0

w aktywach banków
Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

18%
1,5
16%
14%
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12-2011

9-2011

Źródło: NBP.
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0%

Źródło: NBP.

nie stanowi istotnego ryzyka dla stabilności krajowego sektora bankowego. Poszczególne banki są wprawdzie mocno zróżnicowane, jednak można oceniać, że

sytuacja tych o relatywnie najwyższym proﬁlu ryzyka
W przypadku płynności krótkoterminowej, banki ko- płynności poprawiła się nieznacznie w ostatnim okremercyjne zobowiązane są do przestrzegania limitów sie.
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, a średni wskaźnik
dla sektora banków komercyjnych nie zmienił się
istotnie (zob. wykres 3.44).

Zwiększanie udziału bazy depozytowej w warunkach niskich stóp procentowych wpłynęło na spadek zyskowności banków, jednak przyczynia się do
zwiększenia stabilności źródeł ﬁnansowania banków.
Wzrost depozytów sektora nieﬁnansowego wraz ze
stopniowym spadkiem ﬁnansowania zagranicznego
w większości banków ogranicza bowiem ryzyko kon-

Wszystkie banki komercyjne spełniały też wymóg dotyczący wskaźnika płynności długoterminowej M4.
W analizowanym okresie średni wskaźnik dla ban-

centracji źródeł ﬁnansowania, a także zmniejsza
wrażliwość krajowych banków na sytuację na rynkach zagranicznych, w tym kondycję banków matek.

ków komercyjnych istotnie się zwiększył. Udział ban- Sytuacja banków matek pozostaje głównym czynników o najniższych wskaźnikach nie zmienił się przy kiem ryzyka dla sytuacji płynnościowej polskich bantym istotnie.

ków. Ewentualne jej pogorszenie mogłoby negatyw-

61 Szerzej

na temat nadzorczych norm płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP,
ramka 2.
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nie oddziaływać na polskie banki zarówno poprzez na z tytułu ryzyka walutowego jest obliczana przy zabezpośredni kanał ﬁnansowania, jak i poprzez spa- łożeniu płynności rynku instrumentów zabezpieczadek zaufania na krajowym rynku międzybankowym. jących i pełnej możliwości odnowienia transakcji zaRyzyko płynności banków jest silnie związane z ryzykiem walutowym. Deprecjacja złotego wpływa na
wzrost wartości płynnych środków złotowych potrzebnych do odnowienia transakcji zabezpieczających pozycję walutową lub uzupełnienia depozytów
zabezpieczających.

bezpieczającej. Szacunek ten nie obejmuje zatem innych aspektów ryzyka, na które banki są w praktyce
narażone: wzrostu kosztu transakcji, braku możliwości odnowienia transakcji oraz niewypłacalności kontrahenta.
Wykres 3.45. Otwarta pozycja walutowa do funduszy wła-

Doświadczenia poprzednich lat oraz testy warunków snych
Odstęp międzykwartylowy

skrajnych wskazują jednak, że nawet w przypadku
materializacji scenariusza poważnego kryzysu w sek-

Średnia

Mediana

1,5%

torze bankowym strefy euro, stabilność polskiego
sektora bankowego nie powinna być zagrożona.

1,0%

3.5. Ryzyko rynkowe

0,5%

W analizowanym okresie zmniejszyła się długa wa-

0,0%

lutowa pozycja bilansowa w sektorze bankowym.

dział 3.4). Jednak sytuacja w tym zakresie charakteryzowała się dość dużym zróżnicowaniem. Podczas
gdy duża część banków dalej kontynuowała obniżanie tych zobowiązań to wzrosły one w bankach, które
wcześniej korzystały z ﬁnansowania zagranicznego w
relatywnie niewielkim stopniu. Do obniżenia długiej
pozycji walutowej przyczynił się też spadek portfela
walutowych kredytów mieszkaniowych.

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

walutowych zobowiązań zagranicznych (zob. roz-

-0,5%
9-2010

Spadek tej pozycji wiązał się głównie ze wzrostem

Źródło: NBP.

Potencjalny wzrost premii na transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym może stanowić zagrożenie dla zyskowności portfela aktywów walutowych. Wynik z tytułu transakcji swapowych może bowiem nie pokryć różnicy między oprocentowaniem udzielanych przez bank kredytów walutowych
a oprocentowaniem przyjmowanych przez niego de-

Otwarta pozycja walutowa nie przekraczała 1% fun- pozytów złotowych i kosztów materializacji ryzyka
duszy własnych banków. Otwarta bilansowa pozy- kredytowego. Ryzyko to jest szczególnie istotne dla
cja walutowa jest zabezpieczana przy użyciu instru- niektórych banków, które w okresie największej konmentów pochodnych, jak fx swap i CIRS, zawiera- kurencji na rynku udzielały walutowych kredytów
nych najczęściej z zagranicznymi bankami. W konse- mieszkaniowych przy bardzo niskich marżach (rzędu
kwencji ryzyko powstania znacznych strat w wyniku 100–150 punktów bazowych), jednocześnie aktywnie
zmian wyceny pozycji walutowej pozostaje ograni- konkurując o pozyskiwanie depozytów. Na koniec
czone. Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowe- września 2013 r. dla około 25% banków szacowana
go nie przekracza 0,1% funduszy własnych banków zyskowność portfela kredytów mieszkaniowych była
komercyjnych (zob. wykres 3.46). Wartość zagrożo-
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Tabela 3.4. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków według emitenta (mld zł)
Emitent
Banki centralne (bony pieniężne)
Instytucje rządowe szczebla centralnego
-bony skarbowe
-obligacje skarbowe
Instytucje samorządowe
Instytucje sektora finansowego
Instytucje sektora niefinansowego
Razem

9-2012
104,3
124,1
5,0
119,1
13,3
6,9
12,7
261,3

Rezydent
3-2013
123,0
137,0
7,8
129,1
13,9
7,4
12,4
293,6

9-2013
114,8
147,4
2,4
145,1
14,6
7,7
13,7
298,2

9-2012
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,9
0,1
1,6

Nierezydent
3-2013
9-2013
0,0
0,0
0,7
1,3
0,0
0,0
0,7
1,3
0,0
0,0
0,6
0,6
0,2
0,1
1,5
2,1

Źródło: NBP.

Wykres 3.46. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka waluto-

wego i stopy procentowej

lacji wskazują, że dla niektórych banków (o około
17% udziale w aktywach sektora) wartość środków
złotowych potrzebnych do odnowienia kontraktów

Łączne z tytułu ryzyka walutowego i stopy procentowej

zabezpieczających przewyższałaby ich bufor płynno-

Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy i handlowy)
Ryzyko walutowe

ści w postaci skarbowych papierów wartościowych

Ryzyko stopy procentowej (portfel handlowy)

i bonów pieniężnych NBP. Dotyczy to w szczegól-

2,0%

ności banków, które w przeszłości na znaczną skalę
1,5%

udzielały kredytów walutowych nominowanych we
franku szwajcarskim i euro przy jednocześnie nie-

1,0%

wielkiej skali ﬁnansowania bilansowego w tych walutach.

0,5%

Ryzyko stopy procentowej w krajowym sektorze ban6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

(około 88%) tego portfela stanowią krajowe skarbo-

3-2011

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

12-2010

kowym dotyczy głównie portfela stałokuponowych

9-2010

9-2013

0,0%

Źródłem ryzyka związanego z zabezpieczaniem bilansowej pozycji walutowej jest też możliwość znacz-

papierów wartościowych. Zdecydowaną większość
we papiery wartościowe oraz bony pieniężne NBP
(zob. tabela 3.4). Ekspozycje z tytułu instrumentów
dłużnych wyemitowanych przez nierezydentów nie
przekraczają 0,2% aktywów krajowych banków.

nej deprecjacji złotego. Deprecjacja wpływa bowiem W analizowanym okresie banki istotnie zwiększyna wzrost wartości środków w złotych potrzebnych ły portfele obligacji skarbowych, czemu towarzyszył
do odnowienia kontraktów zabezpieczających pozy- spadek zaangażowania nierezydentów na polskim
cje walutowe w bilansach banków. Deprecjacja mo- rynku obligacji skarbowych. Ryzyko kredytowe zwiąże również pociągać za sobą konieczność zaanga- zane z portfelem obligacji skarbowych można uznać
żowania płynnych środków do uzupełnienia depo- za niskie. W ostatnich latach w ocenie inwestorów
zytów zabezpieczających związanych z transakcjami wyraźnie poprawiła się wiarygodność kredytowa Poldomykającymi pozycję walutową. Ryzyko to zostało ski.
uwzględnione w scenariuszu szokowym testów wa- Około 92% papierów skarbowych jest utrzymywane
runków skrajnych (zob. rozdział 3.7.2). Wyniki symu- przez banki w portfelach, które wyceniane są według
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cen rynkowych. Jednocześnie dla większości z nich akcji zabezpieczających oraz ryzyka stopy procentozmiany wyceny ujmowane są w kapitałach, a nie w wej w portfelu bankowym. Ryzyko w portfelu hanwyniku ﬁnansowym (zob. tabela 3.5). Ryzyko zmian

dlowym banków jest bardzo ograniczone.

ich cen jest w większości zabezpieczane przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Średnie duration portfela obligacji jest przy tym relatywnie niskie

3.6. Rynkowa ocena polskich

i wynosi około 2 lat. Szacunkowa miara wartości za-

banków

grożonej dla ryzyka stopy procentowej w portfelach
handlowych banków nie przekracza 0,2% ich funduszy własnych (zob. wykres 3.46).

Od czasu publikacji poprzedniej edycji Raportu notowania giełdowe polskich banków, podobnie jak

Ryzyko stopy procentowej związane z bonami pie- notowania ich spółek-matek, znacznie się poprawiły
niężnymi jest pomijalne ze względu na ich krótki ter- (zob. wykres 3.47).
min zapadalności (7 lub mniej dni).
Banki mogą być narażone na ryzyko związane

Wykres 3.47. Kursy indeksów polskich i europejskich banków
WIG Banki

z wahaniami spreadu między rentownością obligacji a oprocentowaniem zabezpieczających je swapów.
Ryzyko to nie jest brane pod uwagę w szacunkach

120

wartości zagrożonej, zostało natomiast uwzględnio-

100

ne w scenariuszu szokowym makroekonomicznych

80

analiz szokowych (zob. rozdział 3.7.2). Wyniki tych

Euro Stoxx Banks

140

60

symulacji wskazują, że ryzyko to nie jest duże, co

Typ portfela

Udział

Dostępne do sprzedaży

78,5%

Przeznaczone do obrotu

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

Tabela 3.5. Skarbowe instrumenty dłużne w aktywach ban-

ków

12-2011

9-2011

polskich banków. (zob. tabela 3.5).

6-2011

20

9-2010

feli skarbowych dłużnych papierów wartościowych

3-2011

40

12-2010

w znacznym stopniu wynika z niskiego duration port-

Uwaga: kursy indeksów przeskalowane na 100 na początek września 2009 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

10,6%

Wartość wskaźnika „cena do wartości księgowej” dla

Utrzymywane do wymagalności

5,9%

większości polskich banków wzrosła, co świadczy o

Kredyty i inne należności

2,5%

tym, że inwestorzy pozytywnie oceniają polskie ban-

Wyceniane przez rachunek zysków i strat

2,4%

Uwaga: stan na koniec września 2013 r. Dane dotyczą instrumentów emitowanych przez rezydenta i nierezydentów
Źródło: NBP.

ki (zob. wykres 3.48). W analizowanym okresie podniosły się także oczekiwania analityków rynkowych,
co do spodziewanych wyników ﬁnansowych polskich
banków w 2014 r. (zob. wykres 3.49).

***

W połowie br. rentowności obligacji dużych polskich
banków ulegały silnym wahaniom, co było związa-

Poziom ryzyka rynkowego, na które wystawione są ne ze zmianą oczekiwań co do możliwego ogranipolskie banki należy ocenić jako niski. Ryzyko to do- czenia tempa skupu aktywów przez Fed. Jednak po
tyczy przede wszystkim wrażliwości na koszty trans- tym okresie, zawężeniu uległ spread między rentow-
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Tabela 3.6. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P
Moody’s
PKO BP
Pekao
Bank Zachodni WBK
BRE Bank
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Bank Handlowy
BGŻ
BPH
Credit Agricole

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

S&P
PKO BP
Pekao

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

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

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

a- (a-)
bbb (bbb)
bbb- (bbb-)
bbb+ (bbb+)
bb (bb)
bbb- (bbb-)
bb (-)
bb (bb)
brak (brak)
brak (brak)

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

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

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

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

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

Viability
rating

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

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

Perspektywa
STA (STA)
STA (STA)

Uwagi: w nawiasie stan na koniec września 2013 r. Deﬁnicje ratingów w Słowniczku. Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów. Tabela nie obejmuje ratingów agencji Standard and Poors nadanych jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych. SACP
- stand-alone credit proﬁle.
Źródło: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com, www.standardandpoors.com
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nościami obligacji dużych polskich banków emitują- szy rating Alior Bankowi. Natomiast agencja Moody’s
cych obligacje w euro a oprocentowaniem swapów podniosła perspektywę ratingu z negatywnej na staprocentowych w tych walutach.

bilną dla całego polskiego sektora bankowego argumentując swoją decyzję m.in. przewidywanym wyż-

Wykres 3.48. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indek-

szym wzrostem gospodarczym i spodziewaną popra-

sów polskich i europejskich banków

wą zyskowności banków.

Euro Stoxx Banks

WIG Banki

3

3.7. Pozycja kapitałowa banków
2

W analizowanym okresie fundusze własne62 krajowego sektora bankowego wzrosły o 3,1%. Wzrost nastąpił głównie dzięki zasileniu funduszy częścią zy-

1

sku wypracowanego w 2012 r. i podwyższeniu kapitału akcyjnego. Struktura funduszy własnych była
korzystna z punktu widzenia możliwości absorbowa-

9-2013

6-2013

9-2012

12-2012
3-2013

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

9-2010
12-2010
3-2011

6-2010

9-2009

12-2009
3-2010

6-2009

9-2008
12-2008
3-2009

6-2008

3-2008

0

nia ewentualnych strat, gdyż składały się one w większości z funduszy podstawowych (zob. wykres 3.50).

Źródło: Thomson Reuters.

Banki zrzeszające charakteryzowały się istotnie wyżWykres 3.49. Historyczny i prognozowany wynik na akcję

szym od średniej udziałem funduszy uzupełniających

wybranych banków

w funduszach własnych.

PKO

Pekao

BRE

BZWBK

Wykres 3.50. Wybrane pozycje funduszy własnych i współ-

200

czynnik wypłacalności banków krajowych
Zobowiązania podporzadkowane
Fundusze podstawowe
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności (fundusze podstawowe)

150

W omawianym okresie nie doszło do zmian ocen ra-

2%

0

0%
9-2013
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6-2013

4%

3-2013

6%

40

9-2012

60

12-2012

8%

6-2012

10%

80

3-2012

100

9-2011

12%

12-2011

14%

120

6-2011

140

3-2011

Uwaga: prognozowany wynik ﬁnansowy na akcję w latach
2013–2014 obliczany jako mediana z wszystkich prognoz rynkowych dla danego banku, znormalizowany na początek 2008 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.
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100

Źródło: NBP.

tingowych wystawianych polskim bankom. We wrze- Średni współczynnik wypłacalności krajowego sektośniu br. agencja ratingowa Fitch nadała po raz pierw- ra bankowego wzrósł do 15,8% (zob. wykres 3.50).
62 Fundusze

własne uwzględniane do wyliczania współczynnika wypłacalności banków.
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Większość banków miała wysokie współczynniki wy- Przyrost ten wynika ze wzrostu wartości portfela krepłacalności. Banki reprezentujące 95% aktywów kra- dytowego. Czynnikiem ograniczającym wartość wyjowych banków komercyjnych oraz 67% aktywów mogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego jest
banków spółdzielczych posiadały współczynniki wy- przechodzenie przez niektóre banki – za zgodą KNF
płacalności wyższe niż 12% (zob. wykres 3.52).

– na stosowanie metod statystycznych do obliczania
wymogów kapitałowych. Pomiar ryzyka kredytowe-

Wykres 3.51. Zmiany (r/r) wybranych pozycji funduszy wła-

snych banków krajowych
Zobowiązania podporządkowane

Kapitał akcyjny i premia emisyjna

mld zł

Zysk zatrzymany

go metodą wewnętrznych ratingów oraz ryzyka operacyjnego metodą zaawansowaną pozwala wyznaczyć znacznie niższe wymogi kapitałowe niż przy wy-

18

korzystaniu metod standardowych. Obniżenie warto-

16

ści wymogów kapitałowych dzięki zastosowaniu me-

14

tod statystycznych nie oznacza jednak, że zmniejsza

12

się ryzyko podejmowane przez banki. Dla utrzyma-

10

nia obecnej – w przypadku większości banków dobrej

8

– zdolności do absorbowania strat byłoby pożądane,

6
4

aby zmiany metody obliczania wymogów kapitało-

2

wych nie prowadziły do zwiększania dźwigni przez

0

banki. Wzrost współczynników wypłacalności w wy-

-2
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2007

2008

2009

2010
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2013

Uwagi: dane nie uwzględniają: w 2009 r. – dokapitalizowania państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego przez właściciela kwotą 3,9 mld zł, w 2011 r. – Polbanku (wzrostu kapitałów w wyniku
przekształcenia oddziału w bank krajowy), w 2012 r. – efektów połączeń banków. Dane za 2013 r. dotyczą pierwszych trzech kwartałów roku.
Źródło: NBP.

niku zastosowania metod statystycznych do wyznaczania wymogów kapitałowych nie powinien być wykorzystywany do wypłaty dywidendy z kapitału przez
banki.
Uzupełniającym wskaźnikiem obrazującym wyposa-

Zmiany regulacyjne będą wyzwaniem dla adekwat- żenie kapitałowe banków, nieskorygowanym o wagi
ności kapitałowej banków spółdzielczych. Zmiany de- ryzyka aktywów, jest dźwignia ﬁnansowa. W analiﬁnicji funduszy własnych wraz z wejściem w życie w zowanym okresie średni wskaźnik dźwigni ﬁnanso2014 r. pakietu CRD IV/CRR spowodują, że niektóre wej w sektorze banków krajowych ustabilizował się
pozycje funduszy –- między innymi fundusz udziało- na poziomie 10,6. Banki komercyjne stosowały niewy i środki uzyskane z obligacji, zaliczanych za zgodą znacznie wyższą dźwignię ﬁnansową (10,8) (zob. wyKNF do funduszy własnych będą stopniowo –- maksy- kres 3.54), niż banki spółdzielcze (10,4). Wskaźniki
malnie do końca 2021 r. -– wyłączane z funduszy wła- dźwigni w bankach zrzeszających należały do najwyżsnych. Pozycje te stanowią około 9% funduszy wła- szych w sektorze banków krajowych.
snych banków spółdzielczych.

Współczynnik wypłacalności na bazie funduszy Tier 1

Nieznacznie wzrosła wartość wymogów kapitało- w polskim sektorze bankowym znajduje się na powych (zob. wykres 3.53), na co w największym stop- równywalnym poziomie jak średnia dla banków w
niu wpłynął wzrost wymogu z tytułu ryzyka kre- UE (odpowiednio 13,7% wobec 13,3%)63 . Jednoczedytowego, będącego ich podstawowym składnikiem. śnie jednak wskaźnik dźwigni polskich banków jest
63 Obliczenia

przedstawione w niniejszym akapicie zostały wykonane na podstawie danych ze sprawozdań skonsolidowanych banków,
publikowanych przez EBC. Dane na koniec czerwca 2013 r., średnie wartości dla UE wyznaczone jako średnie dla krajów ważone
wielkością aktywów sektorów bankowych.
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niemal dwukrotnie niższy w porównaniu do średniej w Polsce są bardziej konserwatywne. Można zatem
w UE (9,6 wobec 18,8), a relacja aktywów ważonych oceniać, że sytuacja sektora bankowego w Polsce pod
ryzykiem do aktywów – wyższa (66,9% wobec 37, 4%), względem wyposażenia w kapitał jest istotnie lepsza
co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez banki niż średnio w UE.

Wykres 3.52. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
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Źródło: NBP.

Wykres 3.53. Wymogi kapitałowe na wybrane rodzaje ryzyka

Wykres 3.54. Wskaźnik dźwigni ﬁnansowej w krajowych ban-

w bankach krajowych

kach komercyjnych
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3.8.

Odporność systemu

kach posiadających 5,7% aktywów wszystkich ban-

bankowego na szoki

2013 r.

ków spółdzielczych, w porównaniu z 7,5% w marcu

Symulacja II miała na celu wyznaczenie poziomu

3.8.1. Symulacje zdolności absorbowania współczynnika wypłacalności w sytuacji gwałtownestrat kredytowych
go pogorszenia się jakości kredytów o stwierdzonej
W celu określenia, czy kapitały banków wystarczają do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu
materializacji ryzyka kredytowego, przeprowadzono
cztery symulacje64 . Oddzielna symulacja miała na celu analizę ryzyka wystąpienia efektu domina związa-

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.

nego z wzajemnymi ekspozycjami banków na rynku Wyniki symulacji dla krajowych banków komercyjniezabezpieczonych lokat międzybankowych65 .
nych wskazują, że w analizowanym okresie znaczeWyniki symulacji I (zob. wykres 3.55) odpowiada- nie portfela kredytów o stwierdzonej utracie wartoją na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości kredy- ści dla wypłacalności banków nieznacznie zmniejszytów obecnie obsługiwanych terminowo mogą zaab- ło się (zob. wykres 3.56 – lewy panel). Banki, które
sorbować poszczególne banki bez naruszenia norm w symulacji notują spadek współczynnika wypłacaladekwatności kapitałowej. Wyniki symulacji pozwa- ności poniżej 8% można uznać za cechujące się relalają uszeregować banki według odporności na pogor- tywnie wysoką – w stosunku do kapitałów i bieżącego
szenie jakości ich portfela kredytowego. Jako miarę wyniku ﬁnansowego – wartością kredytów ze stwierwrażliwości sektora bankowego analizuje się w niej dzoną utratą wartości. Udział tej grupy banków koudział w aktywach sektora banków, które byłyby mercyjnych w aktywach krajowych banków komerw stanie zaabsorbować jedynie niewielkie (5%) po- cyjnych wynosi około 7,5% (zob. wykres 3.57), w po66
gorszenie jakości portfela kredytów. Symulacja prze- równaniu do 8,6% na koniec I kwartału 2013 r. W
prowadzona na danych z września 2013 r. wskazuje przypadku banków spółdzielczych wrażliwość na po-

na niewielki spadek wrażliwości sektora bankowego.
W przypadku krajowych banków komercyjnych pogorszenie jakości 5% kredytów spowodowałoby naruszenie norm adekwatności kapitałowej w bankach
posiadających 1,6% aktywów sektora bankowego.
W marcu 2013 r. identyczny szok spowodowałby naruszenie tych norm w bankach posiadających 1,9%

gorszenie się jakości kredytów o stwierdzonej utracie
jakości nieznacznie się zwiększyła. Realizacja scenariusza opisanego w symulacji obniżyłaby współczynnik wypłacalności do poziomu poniżej 8% w bankach
posiadających około 18% aktywów wszystkich banków spółdzielczych, w porównaniu z 16% w marcu
2013 r.

aktywów sektora bankowego. Natomiast dla banków Symulacja III miała na celu zbadanie znaczenia ryspółdzielczych założony szok spowodowałby obni- zyka koncentracji ekspozycji kredytowych w sektorze
żenie wskaźnika wypłacalności poniżej 8% w ban- bankowym. W symulacji zbadano, jaki wpływ na ban64 Symulacje zostały przeprowadzone na danych krajowych banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Nie zostały w nich uwzględ-

nione oddziały instytucji kredytowych.
wpływ upadłości pierwotnej krajowych banków komercyjnych na krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze. Z analizy
wyłączono wzajemne ekspozycje banków komercyjnych z jednej grupy kapitałowej
66 Wartości cytowane w tekście odnoszą się do najbardziej pesymistycznego wariantu symulacji – scenariusza 4.
65 Badano
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Wykres 3.55. Symulacja I: aktywa krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)

uszeregowane według odsetka kredytów bez stwierdzonej utraty wartości, których pogorszenie jakości spowodowałoby
naruszenie norm adekwatności kapitałowej
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Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw
bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%. 4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Wykres 3.56. Symulacja II: przeciętny współczynnik wypłacalności krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i ban-

ków spółdzielczych (prawy panel) w scenariuszach pogorszenia się jakości należności o stwierdzonej utracie wartości
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Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
Scenariusz 4 - spadek wartości zabezpieczeń o 100%

12-2009

Dane rzeczywiste
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
Scenariusz 4 - spadek wartości zabezpieczeń o 100%

Założenia symulacji:
1. We wszystkich scenariuszach banki ponoszą koszty ryzyka kredytowego (pomniejszające najpierw bieżący wynik ﬁnansowy banku
niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku) równe wartości niezabezpieczonej części należności
ze zidentyﬁkowaną utratą wartości. 2. Portfel kredytów bez stwierdzonej utraty wartości pozostaje bez zmian. 3. W przypadku scenariuszy 2., 3. i 4. odpisy na utratę wartości są powiększane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości zabezpieczeń w scenariuszu
2., 50% w scenariuszu 3. i 100% w scenariuszu 4.).
Źródło: NBP.
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Wykres 3.57. Symulacja II: rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel) w scenariuszach pogorszenia się jakości należności o stwierdzonej utracie wartości (według danych na wrzesień
2013 r.)

Uwaga: scenariusze zdeﬁniowane w objaśnieniach pod wykresem 3.56.
Źródło: NBP.

Tabela 3.7. Symulacje III i IV: wpływ hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców sektora bankowego
i trzech największych kredytobiorców każdego banku (według danych na sierpień 2013)

Liczba banków kredytujących podmioty objęte symulacją
Udział tych banków w aktywach sektora bankowego
Wartość strat kredytowych (mld zł)
Udział1 banków o współczynniku wypłacalności
poniżej 8% lub mających fundusze własne niższe
niż kapitał wewnętrzny

Wartość strat kredytowych (mld zł)
Udział1 banków o współczynniku wypłacalności
poniżej 8% lub mających fundusze własne niższe
niż kapitał wewnętrzny

Kredytobiorcy
z sektora
niefinansowego
26
67,3%
9,3

Kredytobiorcy
z sektora
finansowego
6
28,5%
2,1

1,0%

0,0%

Trzech największych kredytobiorców
danego banku
26,2
5,4%
a

1

Udział w aktywach krajowego sektora bankowego.
Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych,
a w dalszej kolejności fundusze własne banku.
Źródło: NBP.
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ki wywarłaby jednoczesna upadłość trzech najwięk- wych pomiędzy bankami. Większość banków posiada
szych nieﬁnansowych kredytobiorców (w skali całe- wystarczające kapitały, aby zaabsorbować ewentugo sektora). Należności od tych przedsiębiorstw znaj- alne dalsze pogorszenie jakości portfela, a ich oddują się w portfelach 26 banków. W symulacji przy- porność zwiększyła się. Istnieje jednak grupa kilku
jęto, że w przypadku wszystkich należności od tych średnich i małych banków, które posiadają mniejﬁrm zostaje stwierdzona 100% utrata wartości oraz szą odporność na potencjalne szoki i powinny dążyć
że koszty utworzonych odpisów pomniejszają naj- do wzrostu funduszy własnych.
pierw bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony
do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundu- Symulacja V wykazała, ze efekt domina skutkujący
sze własne banków. W analogiczny sposób zbadano upadkami wtórnymi banków byłby wywołany przez
skutki hipotetycznej upadłości trzech największych upadek pierwotny 4 z 42 działających na koniec
kredytobiorców z sektora ﬁnansowego (innych niż września 2013 r. krajowych banków komercyjnych.
banki). W symulacji nie brano pod uwagę ekspozy- Upadek wtórny dotyczyłby tylko dwóch małych bancji wobec krajowych podmiotów zależnych i powią- ków komercyjnych o aktywach nieprzekraczających
zanych.
W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozycji kredytowych w poszczególnych bankach komercyjnych
poprzez oszacowanie wpływu hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców każdego banku. Wyniki symulacji III i IV wskazują, że kwota
potencjalnych strat z powodu upadłości trzech największych kredytobiorców (w skali własnego portfe-

0,2% aktywów krajowego sektora bankowego. Hipotetyczny upadek banków zrzeszających mógłby natomiast wywołać upadek wtórny znacznej grupy banków spółdzielczych o 4% udziale w aktywach krajowego sektora bankowego i 66% udziale w aktywach
banków spółdzielczych. Podobne wyniki wykazała symulacja przeprowadzona w poprzedniej edycji Raportu.

la kredytowego lub całego sektora bankowego) wzro- Niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina w seksła w porównaniu z marcem 2013 r. Jednocześnie torze krajowych banków komercyjnych wynika z madla większości banków potencjalne straty nie byłyby łej skali transakcji pomiędzy krajowymi bankami i nina tyle wysokie, aby zagrozić ich wypłacalności. Po- skiej wartości poszczególnych lokat w relacji do funnadto, łączny niedobór funduszy własnych, przy tak duszy własnych banków. Relatywnie wysoka ekspozyrestrykcyjnych założeniach symulacji, byłby relatyw- cja banków spółdzielczych wobec banków zrzeszająnie niewielki i wynosiłby około 1% wartości funduszy cych wynika natomiast ze specyﬁki ich działalności, w
własnych całego sektora.
tym przeprowadzania rozrachunków pieniężnych za
Wyniki opisanych powyżej symulacji wskazują pośrednictwem banków zrzeszających i lokowania w
na utrzymujące się zróżnicowanie buforów kapitało- nich nadwyżek płynnościowych.
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3.8.2. Testy warunków skrajnych

scenariuszach wyznaczono przy założeniu, że banki
muszą dysponować funduszami regulacyjnymi w wy-

Do oceny odporności banków67 na zewnętrzne ne- sokości zapewniającej utrzymanie współczynnika wygatywne szoki zastosowano testy warunków skraj- płacalności na poziomie 12%, a współczynnika wynych obejmujące szok makroekonomiczny, rynkowy płacalności obliczanego na bazie funduszy podstawoi płynności. Jako scenariusz referencyjny wykorzysta- wych na poziomie 9%, oraz że fundusze własne muno centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej szą być wyższe niż wymogi kapitałowe szacowane
NBP z „Raportu o inﬂacji – Listopad 2013 r.”, sporzą- wewnętrznie przez banki w ramach procesu ICAAP.
dzoną przy założeniu stałych stóp procentowych. Ce- Przyjęte kryterium dla wartości współczynnika wylem analizy była kwantyﬁkacja skutków hipotetycz- płacalności jest bardziej restrykcyjne niż obowiązunych szoków dla banków w okresie od IV kwartału jące obecnie regulacje ustawowe. Jest ono natomiast
2013 r. do końca 2015 r. Wyniku symulacji dla sce- zgodne ze standardem wyznaczonym przez stressnariusza referencyjnego ani innych symulacji zawar- testy EBA, a także odpowiada warunkom wymieniatych w tym rozdziale nie należy traktować jako pro- nym przez Komisję Nadzoru Finansowego w zalecegnozy sytuacji sektora bankowego.

niach w zakresie polityki dywidendowej banków68 .

Analiza została przeprowadzona w trzech etapach. W testach warunków skrajnych przyjęto, że banki
W pierwszym zbadany został wpływ dwóch scenariu- spełniające wyżej wymienione założone kryteria wyszy makroekonomicznych (referencyjnego i szokowe- płacalności na koniec danego kwartału w kolejnym
go) na koszty realizacji ryzyka kredytowego i na wy- kwartale zwiększały portfele kredytów i papierów
niki odsetkowe banków oraz na ich adekwatność ka- wartościowych oraz pozostałe aktywa w tempie kwar69
pitałową. Dzięki zastosowaniu wielorównaniowego talnego wzrostu nominalnego PKB . Na wartość bimodelu makroekonomicznego zakładany scenariusz lansową portfela kredytów wpływały również odpiszokowy w możliwie kompletnym stopniu uwzględ- sy tworzone z tytułu utraty wartości kredytów, a
nia łączny wpływ poszczególnych szoków na sytuację na wartość portfela dłużnych papierów wartościoekonomiczną. W przeciwieństwie do symulacji jed- wych – szok rynkowy. Dla niemodelowanych pozycji
noczynnikowych (zob. rozdział 3.8.1), które obrazu- rachunku zysków i strat przyjęto założenie stałej reją wrażliwość banków na pojedyncze, wyizolowane lacji do aktywów. Dopuszczono również możliwość
szoki, testy warunków skrajnych pozwalają na moż- wypłaty przez banki spełniające minima adekwatnoliwie kompletne oszacowanie wpływu wielu współ- ści kapitałowej dywidendy z zysku wypracowanego
oddziałujących szoków na sytuację ﬁnansową ban- w okresie symulacji. Stopa dywidendy zależała od wyków. W drugim etapie do analizy szoku makroekono- sokości nadwyżki współczynników wypłacalności pomicznego dołączono wpływ dodatkowego negatyw- nad założone minima. Zmiany aktywów banków były
nego szoku rynkowego na pozycję kapitałową ban- bilansowane przez zmiany zobowiązań wycenianych
ków. W trzecim etapie analizowano wpływ szoku ryn- według zamortyzowanego kosztu, m.in. depozytów.
kowego na sytuację płynnościową banków.

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków w obu przyjęto następujące założenia:
67 Symulacja

dotyczy krajowych banków komercyjnych. Z symulacji wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego.
„Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji ﬁnansowych”, 28 listopada 2012 r., KNF.
69 O ile tempo wzrostu PKB było dodatnie; w przeciwnym przypadku związek aktywów banków z PKB był wyłączany. Dodatkowo stopy
wzrostu dla poszczególnych banków były ograniczane nadwyżką ich wskaźników adekwatności kapitałowej ponad założone kryteria.
68 Zob.
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Ożywienie obserwowane w gospodarce strefy pierów wartościowych oraz w deprecjacji złotego. Taeuro zostanie zahamowane przez niepewną sy- ka sytuacja wymusiłaby dalsze dostosowanie ﬁskaltuację sektora ﬁnansowego (m. in. w odnie-

ne mające na celu uniknięcie przekroczenia progów

sieniu do potrzeb kapitałowych po asset quali-

ostrożnościowych i odzyskanie wiarygodności kre-

ty review) i jego otoczenia regulacyjnego. Ne- dytowej polskiego rządu. Deprecjacja złotego wpłygatywny wpływ na gospodarkę strefy euro bę-

nęłaby również na wzrost wymogów kapitałowych

dzie miało również dalsze spowolnienie wzro-

i pogorszenie jakości portfela kredytowego banków

stu popytu w dużych gospodarkach wschodzą-

na skutek wzrostu wartości kredytów nominowanych

cych (przede wszystkim w Chinach i w Indiach)

w walutach obcych i związanego z nim wzrostu ob-

z powodu konieczności ograniczenia nierówno-

ciążenia kredytobiorców spłatami kredytów. W sy-

wag makroekonomicznych i ﬁnansowych.

mulacji założono wzrost rentowności obligacji o 300

Sytuacja gospodarcza USA pogorszy się pod
wpływem paraliżu politycznego dotyczącego
polityki ﬁskalnej i wpływu tej sytuacji na
nastroje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Dodatkowo możliwości prowadzenia

pkt bazowych oraz deprecjację złotego wobec euro
o 30%70 .
Tabela 3.8. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

nych scenariuszach makroekonomicznych (w %)
2013

2014

2015

Tempo wzrostu PKB r/r

przez Fed polityki quantitative easing zostaną

scenariusz referencyjny

1,3

2,9

3,3

ograniczone z powodu wystąpienia stagﬂacji.

scenariusz szokowy

1,2

1,6

-0,1

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

Ceny surowców energetycznych wzrosną na

scenariusz referencyjny

10,5

10,5

9,9

skutek zakłócenia wydobycia u niektórych pro-

scenariusz szokowy

10,5

10,7

11,5

scenariusz referencyjny

1,0

1,7

1,9

scenariusz szokowy

1,0

2,5

0,9

scenariusz referencyjny

3,0

2,7

2,7

scenariusz szokowy

3,0

2,9

2,0

ducentów.
Przy takich założeniach w Polsce nastąpiłoby znaczne
obniżenie tempa wzrostu gospodarczego (zob. tabela 3.8). Prawdopodobieństwo wystąpienia tak głębokiego i długiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, jak to wynikające ze scenariusza
szokowego, można oceniać jako niewielkie (zob. wykres 3.58).

Inflacja CPI r/r

WIBOR3M

Źródło: NBP.

Oddzielnie przeanalizowano wpływ szoku płynnościowego. Celem symulacji było sprawdzenie, czy
banki posiadają adekwatny bufor płynnych aktywów

W celu oceny wpływu potencjalnego spadku zaufa- na wypadek wystąpienia założonej w scenariuszu szonia inwestorów zagranicznych do polskiej gospodar- kowym deprecjacji złotego, wzrostu rentowności polki (skutkującego odpływem kapitału z Polski) na po- skich obligacji skarbowych oraz dodatkowo odpływu
zycję kapitałową banków do makroekonomicznego części ﬁnansowania zagranicznego i spadku zaufania
scenariusza szokowego dołączono szok rynkowy. Od- zarówno ze strony innych krajowych instytucji ﬁnanpływ kapitału znalazłby odzwierciedlenie we wzro- sowych, jak i podmiotów sfery realnej skutkującego
ście rentowności polskich skarbowych dłużnych pa- wycofaniem części ich depozytów71 .
70 W

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca września 2013 r.
m.in. wycofanie 100% depozytów, 10% kredytów i 25% pozostałych zobowiązań wobec zagranicznych instytucji ﬁnansowych oraz odpływ niestabilnej części (niezaliczonej do tzw. osadu) depozytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów
sektora rządowego i samorządowego oraz dodatkowo odpowiednio 5%,10% i 10% ich pozostałych depozytów.

71 Założono
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Wykres 3.58. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inﬂacji – Listopad 2013 r.”

niec okresu symulacji wyniosłaby 2,5 mld zł i byłaby
około 6 razy wyższa niż w przypadku scenariusza referencyjnego (zob. tabela 3.9). Straty z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym nie spowodowały-

7

by zwiększenia potrzeb kapitałowych banków. Udział

6

banków, które musiałyby podnieść fundusze regulacyjne, aby spełnić kryteria przyjęte do analizy, w ak-

9-2015

12-2015

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

szokowego grupa banków o około 11% udziale w ak-

3-2014

-1
9-2013

ku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza
12-2013

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypad-

0

6-2013

1

3-2013

riusza referencyjnego 2,3%72 .

9-2012

2

12-2012

scenariusza szokowego 20,9%, a w przypadku scena-

6-2012

tywach sektora bankowego wyniósłby w przypadku

3

3-2012

4

12-2011

PKB (r/r) %

5

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

tywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich
buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagraniczne-

go, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów
Ostatnim elementem symulacji była analiza wpływu (zob. wykres 3.60). Większość z tych banków ﬁnansupotencjalnego upadku banku w obu scenariuszach je się w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też
makroekonomicznych na sytuację pozostałych ban- ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie
ków poprzez tzw. efekt domina.
niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłWiększość banków zarówno w przypadku realizacji

by około 25 mld zł.

scenariusza referencyjnego, jak i szokowego, zacho- W porównaniu z wynikami symulacji przeprowawałaby nadwyżkę funduszy regulacyjnych pozwala- dzonej w poprzedniej edycji Raportu udział banków
jącą na spełnienie przyjętych kryteriów adekwatno- o niewystarczających buforach płynnościowych nie
ści kapitałowej oraz rozwój działalności. Szacowa- zmienił się. Jednocześnie jednak spadła skala niedona wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy re- boru środków płynnych w tych bankach (o około
gulacyjnych przez banki, które byłoby wymagane 5 mld zł), co może świadczyć o wzroście odporności
w przypadku realizacji scenariusza szokowego, na ko- najbardziej wrażliwych instytucji.

72 Mimo, że na koniec września 2013 r. wszystkie banki spełniały ustawowe normy kapitałowe (współczynnik wypłacalności na poziomie

8%), to udział banków, które nie spełniały zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyjętych do ww. analizy (tj. współczynnik wypłacalności na poziomie 12% i współczynnik wypłacalności obliczony na bazie funduszy podstawowych na poziomie 9%) wynosił 4,3%.
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Tabela 3.9. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne
za okres
IV kw. 2012 – III kw. 2013

Wyniki symulacji za okres
IV kw. 2013 – IV kw. 2015
scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

-0,7
2,0
1,0

-1,0
1,9
0,5

0,4
–

2,5
–

n/d
n/d

-0,9
-7,0

n/d

-2,3

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

-0,7
2,1
1,1

Potrzeby kapitałowe3 (w mld zł)
Szok makroekonomiczny i rynkowy
0,3
Efekt domina
n/d
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w wyniku finansowym
n/d
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach
n/d
Wpływ deprecjacji złotego (odpisy na kredyty walutowe
dla gospodarstw domowych) uwzględniony w wyniku finansowym

n/d

1
2

Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inﬂacji – Listopad 2013 r.”.
Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych
od dłużnych papierów wartościowych.
3 Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania współczynników wypłacalności powyżej 12%, współczynników wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9% oraz utrzymania funduszy własnych w wartości nie niższej niż wewnętrzna ocena potrzeb kapitałowych na koniec okresu symulacji.
Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych bez BGK.
Wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.

Wykres 3.59. Skumulowane zmiany współczynnika wypłacalności w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważonych ry-

zykiem)
20%
18%

16%

14%

12%
czynniki wpływające na zmianę współczynnika wypłacalności w
okresie symulacji

10%
8%

współczynnik
wypłacalności 9-2013

wynik finansowy
przed odpisami

odpisy z tytułu
utraty wartości
kredytów

wypłacona
dywidenda

inne zmiany
zmiana aktywów
funduszy własnych
ważonych
ryzykiem

współczynnik
wypłacalności 12-2015

Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych bez BGK.
Niebieskie słupki oznaczają wysokość współczynnika wypłacalności analizowanych banków na początku i na końcu okresu symulacji
w scenariuszu szokowym. Zielonymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego współczynnika wypłacalności w okresie symulacji, a czerwonymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników przedstawiono w punktach
procentowych.
„Wynik ﬁnansowy przed odpisami” to wynik działalności bankowej pomniejszony m. in. o koszty operacyjne.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej (tj. współczynnik wypłacalności powyżej 12%, współczynnik wypłacalności obliczony na bazie funduszy podstawowych powyżej 9% oraz fundusze własne nie niższe
niż wewnętrznie oszacowane potrzeby kapitałowe) wypłacają dywidendę, której stopa zależy od wysokości nadwyżki współczynników
wypłacalności nad przyjętymi kryteriami.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.60. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych aktywów w scenariuszu szokowym

Jednocześnie występuje zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami, a kilka z nich cechuje się relatywnie niską odpornością. Banki te powinny dążyć do zwiększenia buforów kapitałowych w ce-

25%

Ponadto, banki spełniające szczególnie istotną rolę
w systemie ﬁnansowym powinny mieć – zgodnie z za-

15%

leceniami Financial Stability Board (FSB) – podwyższoną zdolność do absorpcji potencjalnych strat.

10%

Z punktu widzenia stabilności systemu ﬁnansowego

5%

istotne jest też, aby banki o wystarczających buforach

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Powyżej 200%

175 - 200%

150 - 175%

125 - 150%

100- 125%

75 - 100%

50 - 75%

25 - 50%

0%
0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

lu zmniejszenia wrażliwości na potencjalne szoki.
20%

Źródło: NBP.

kapitałowych nie zmniejszały ich w nadchodzących
okresach. W szczególności wzrost dynamiki akcji kredytowej w warunkach stopniowego ożywienia gospodarczego nie powinien prowadzić do nadmiernego
wzrostu dźwigni ﬁnansowej. Prowadzenie ostrożnej

***

polityki dywidendowej przez banki umożliwi im bezpieczny i zrównoważony rozwój swojej działalności.

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdol- Wyniki symulacji szoku płynności wskazały na nieności absorbowania strat wskazują, że odporność znaczny wzrost odporności banków, jednak równobanków na szoki jest relatywnie wysoka, a ponadto cześnie dowodzą, że dla stabilnego funkcjonowania
dodatkowo poprawiła się od ostatniej edycji Rapor- krajowego systemu ﬁnansowego pożądane jest, aby
tu. W konsekwencji, większość banków mogłaby bez- banki posiadały zdywersyﬁkowane źródła ﬁnansowapiecznie funkcjonować i zaabsorbować skutki mate- nia i nie polegały w zbyt dużym stopniu na ﬁnansorializacji restrykcyjnego scenariusza znacznego spo- waniu ze strony zagranicznych podmiotów dominuwolnienia wzrostu gospodarczego.

jących.

Ramka 6. Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
Wyzwania towarzyszące funkcjonowaniu dotychczasowego modelu biznesowego
Banki spółdzielcze funkcjonują w ramach dwóch zrzeszeń1 . Zrzeszenie wokół BPS obejmuje 365 banków (58 mld
zł aktywów), zaś wokół SGB-Bank2 – 206 banków (34 mld zł aktywów). Według stanu na 30 września 2013 r. aktywa
banków zrzeszających wynosiły odpowiednio: 20,2 mld zł oraz 12,3 mld zł. Banki spółdzielcze posiadają ponad 1
mln udziałowców, którymi są osoby prywatne. Zatrudniają około 33 tys. pracowników. Posiadają bardzo szeroką sieć
placówek oraz bankomatów. Banki spółdzielcze są silnie zróżnicowane pod względem wielkości (wartość aktywów
waha się od 11 mln zł do 2,9 mld zł), liczby klientów i placówek oraz terytorialnego zakresu działalności.
Zasady organizacji, działalności oraz zrzeszania się określają przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających3 . Banki spółdzielcze są zobowiązane zrzeszyć
się z bankiem zrzeszającym na zasadach określonych w ustawie. Szczegółowe warunki funkcjonowania w ramach
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zrzeszenia określa dodatkowo umowa zrzeszenia. Zakres geograﬁczny działania banków spółdzielczych uzależniony jest od wartości funduszy własnych – banki z funduszami powyżej równowartości 5 mln euro mogą prowadzić
działalność na terenie całego kraju, zaś pozostałe banki – w zasadzie na terenie swojego województwa.
Banki spółdzielcze są akcjonariuszami banków zrzeszających, a jednocześnie zrzeszenia wykonują określone w
ustawie zadania operacyjne oraz kontrolne na rzecz banków spółdzielczych. Wzajemne powiązania powodują,
że poszczególne instytucje tworzą system naczyń połączonych. Większość banków spółdzielczych lokuje nadwyżki
płynności w formie lokat w banku zrzeszającym, a banki zrzeszające odpowiednio inwestują środki troszcząc się
o własną efektywność oraz wypełnienie norm nadzorczych. Do końca marca 2013 r. oprocentowanie lokat terminowych w bankach zrzeszających było korzystne dla banków spółdzielczych (w 2012 r. – 4,8% w BPS oraz 5,2% w
SGB-Bank4 , w I półroczu 2013 r. w obu bankach – 3,7%5 , zaś na koniec września 2013 r. oprocentowanie wynosiło
odpowiednio: 3,5% oraz 3,4%6 ). To korzystne oprocentowanie spowodowało, że w okresie wrzesień 2012 r.– marzec
2013 r. lokaty terminowe banków spółdzielczych w bankach zrzeszających wzrosły o ponad 7 mld zł do poziomu
27,5 mld zł7 . Wysoki poziom lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających powodował silną koncentrację
źródeł przychodów odsetkowych banków spółdzielczych i w rezultacie podwyższenie wrażliwości wyniku ﬁnansowego na poziom oprocentowania lokat oferowanych przez banki zrzeszające.
Wykres 1. Struktura bilansów banków spółdzielczych i banków zrzeszających: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy
panel
Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
Sektor budżetowy
Kapitały
Pozostałe

Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
Sektor budżetowy
Instrumenty dłużne i kapitałowe
Pozostałe
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Banki zrzeszające

Bank spółdzielcze

Banki zrzeszające

Bank spółdzielcze

Uwaga: dane na 30 września 2013 r.
Źródło: NBP.

Dla zagwarantowania bezpiecznego poziomu płynności w zrzeszeniu, banki zrzeszające lokowały około 56%
środków pozyskanych od banków spółdzielczych w instrumenty dłużne. Aktualna, niska zyskowność portfela
papierów wartościowych, przy jednoczesnym podwyższonym koszcie ﬁnansowania pozyskiwanego od banków
spółdzielczych wpływa na pogarszanie się efektywności funkcjonowania banków zrzeszających. W rezultacie maleje ich zdolność do absorbowania potencjalnych strat, w sytuacji ewentualnego pogorszenia jakości pozostałych
składników aktywów (banki zrzeszające angażują się także w działalność kredytową). Dotychczasowy model, jak i
strategia dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej w kierunku poprawy efektywności oraz spełnienia przyszłych
oczekiwań regulatorów, wymagają więc pilnych zmian.
Wyzwania towarzyszące wdrożeniu pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR przez banki spółdzielcze i zrzeszające
Pakiet CRDIV/CRR8 jest odpowiedzią regulatorów UE na ostatni kryzys ﬁnansowy, stąd też największe zmiany
przepisów dotyczą zasad kalkulacji funduszy własnych oraz wprowadzenia powszechnie obowiązujących wszystkie
instytucje kredytowe norm płynności.
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Szczególne wyzwania dla banków spółdzielczych i zrzeszających związane z wdrażaniem nowych regulacji wynikają ze specyﬁki sektora, dotychczasowych przepisów prawa regulujących jego działalność oraz ukształtowanego
modelu biznesowego. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez CRDIV/CRR, w odniesieniu do zasad funkcjonowania banków zrzeszających i spółdzielczych dotyczą:
składników kapitału założycielskiego i funduszy własnych podstawowych,
wprowadzenia norm płynności krótkoterminowej i długoterminowej.
Kapitał założycielski jest rodzajem normy ostrożnościowej, określającej warunki dopuszczenia i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Dyrektywa CRDIV utrzymuje minimalną wartość kapitału założycielskiego dla
banków spółdzielczych na dotychczasowym poziomie, tj. równowartości 1 mln euro9 .
Dla banków działających poza zrzeszeniami utrzymano dotychczasowe minimum na poziomie odpowiadającym
równowartości 5 mln euro. Dyrektywa CRDIV zmienia jednak listę składników kapitału, które od 2014 r. będą mogły być zaliczane do kapitału założycielskiego. Ograniczyła ją do funduszy podstawowych jednocześnie wykluczając
możliwość uwzględnienia funduszu ogólnego ryzyka oraz funduszy uzupełniających (pożyczek podporządkowanych i wyemitowanych obligacji). Szacunki wskazują, że niedobór kapitału założycielskiego może dotyczyć bardzo
niewielu polskich banków spółdzielczych.
Fundusz udziałowy stanowi składnik funduszy własnych podstawowych banków spółdzielczych. Powstaje z wpłat
udziałów członkowskich oraz z odpisów na udziały z nadwyżki bilansowej (zysku). Zgodnie z obowiązującym w
Polsce prawem ten składnik funduszy nie posiada charakteru trwałego (wieczystego), polegającego na pełnej dostępności i możliwości absorpcji nieoczekiwanych strat. Po wejściu w życie przepisów pakietu CRDIV/CRR fundusz
udziałowy w polskich bankach spółdzielczych nie będzie mógł być zaliczany w całości do funduszy własnych i będzie musiał być liniowo amortyzowany do 2021 r. (szczegółowe zasady określi KNF), natomiast nowo objęte udziały
nie będą mogły być zaliczane do funduszy własnych banków spółdzielczych. Regulatorzy prowadzą obecnie prace
nad dostosowaniem przepisów obowiązujących w Polsce do wymogów CRDIV/CRR. Ewentualne stopniowe wyłączenie funduszu udziałowego z rachunku funduszy własnych będzie miało wpływ na adekwatność kapitałową
niewielu banków spółdzielczych (zob. rozdział 3.7).
Wejście w życie rozporządzenia CRR oznacza dodatkowo obowiązek spełnienia przez wszystkie banki normy płynności krótkoterminowej (ang. Liquidity Coverage Requirement, LCR)10 oraz normy płynności długoterminowej (ang.
Net Stable Funding Requirement, NSFR)11 . Wstępne symulacje przeprowadzone przez UKNF na datę 30.09.2011 r.
wykazały, że sektor nie będzie w stanie, przy wówczas obowiązującym sposobie zorganizowania gospodarki ﬁnansowej w zrzeszeniach, spełnić przyszłej normy LCR. Problem z przestrzeganiem LCR, zarówno przez część banków
spółdzielczych jak i przez banki zrzeszające wynika z faktu, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. nie będzie możliwości zaliczania do aktywów płynnych banków spółdzielczych lokat składanych przez nie w bankach zrzeszających
oraz uznawania tych środków przez banki zrzeszające za stabilne źródło ﬁnansowania ich aktywów. Z analiz UKNF
wynika także, że banki spółdzielcze i zrzeszające mogą nie spełnić również drugiej normy płynności, tj. NSFR.
Jednym z możliwych rozwiązań tych problemów jest wprowadzenie przewidywanego przez rozporządzenie CRR
Systemu Ochrony Instytucjonalnej (ang. Institutional Protection Scheme, IPS), zakładającego ściślejsze niż w funkcjonujących obecnie w Polsce zrzeszeniach banków spółdzielczych powiązania, wynikające ze wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności przez wszystkich uczestników. Wprowadzenie takiego rozwiązania po akceptacji
przez organ nadzoru, umożliwi zaliczanie lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających do aktywów płynnych, pozwoli na uznawanie za stabilne środków przyjętych od banków spółdzielczych przez banki zrzeszające,
a spełnienie normy LCR będzie wymagane na poziomie grupy.
Oprócz spełnienia norm płynności, wdrożenie zasad IPS pozwoli bankom zrzeszającym i bankom spółdzielczym
skorzystać z innych rozwiązań dostępnych dla instytucji funkcjonujących w zintegrowanych grupach, takich jak
możliwość stosowania 0% wagi ryzyka kredytowego w odniesieniu do wzajemnych ekspozycji, czy też możliwość
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zwiększenia limitu zaangażowania kapitałowego wobec podmiotów tworzących IPS. Przynależność do IPS ma być
dobrowolna.

1

Jedynym bankiem działającym samodzielnie poza zrzeszeniami jest Krakowski Bank Spółdzielczy.
Do dnia 15.09.2011 r. SGB-Bank działał jako GBW SA. Decyzja o zmianie nazwy była związana z przyłączeniem Mazowieckiego Banku Regionalnego SA (MR Bank SA).
3 Dz.U. nr 119 z dnia 28 grudnia 2000 r.
4 „Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r.”, 2013 r., UKNF, s. 8.
5 Jak wyżej.
6 Źródło NBP.
7 Na koniec września 2013 r. zobowiązania wobec sektora ﬁnansowego zmniejszyły się o 3 mld zł (w stosunku do marca 2013 r.).
8 W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany ﬁnalny tekst przepisów w
wersji polskiej tzw. pakietu CRD IV/CRR, w skład którego wchodzą: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych,
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad
instytucjami kredytowymi i ﬁrmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE. Większość wymagań została określona w rozporządzeniu, które obowiązuje bezpośrednio na terenie UE,
mając nadrzędny charakter w stosunku do lokalnego prawa.
9 Instytucje kredytowe (w tym banki spółdzielcze) mogą warunkowo działać na terenie UE z kapitałem założycielskim poniżej
równowartości 5 mln euro, ale nie mniejszym niż równowartość 1 mln euro, pod warunkiem funkcjonowania w ramach
zrzeszenia, spełniającego określone warunki. Określenie minimum kapitałowego, jako równowartości kwoty wyrażonej w euro
może mieć wpływ na zachowanie adekwatności kapitałowej, ze względu na możliwość wahania kursu walutowego.
10 Norma LCR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
11 Norma NSFR zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 2018 r.
2
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3.9.

Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2012
w%

III kw.

2013
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,20

1,17

1,14

1,15

Zyskowność funduszy podstawowych (ROE)1,2

13,2

12,7

12,3

12,4

11,9

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,76

2,68

2,59

2,50

2,43

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

51,4

51,6

52,3

53,0

54,1

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do wyniku na działalności

14,3

14,1

14,2

13,3

13,3

5,6

3,4

2,2

2,1

2,3

3,6

2,9

2,7

2,5

3,6

kredyty konsumpcyjne

-3,9

-4,1

-3,8

-2,9

0,4

kredyty mieszkaniowe

6,0

5,1

4,6

4,2

4,2

9,7

4,1

1,1

1,0

-0,5

7,4

0,5

0,1

3,8

4,0

11,4

6,2

2,5

1,1

-1,3

8,8

8,8

8,9

8,7

8,5

7,5

7,4

7,5

7,2

7,1

kredyty konsumpcyjne

17,9

17,2

17,3

16,0

15,5

kredyty mieszkaniowe

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

11,3

11,7

11,8

11,8

11,5

9,7

9,8

9,8

9,6

9,1

12,3

13,0

13,2

13,3

13,1

1,13

1,07

1,05

0,96

0,95

1,10

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

przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa
MSP
Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

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

1,12

0,95

0,92

0,80

0,72

kredyty konsumpcyjne

2,52

2,24

2,11

1,90

1,55

kredyty mieszkaniowe

0,47

0,38

0,35

0,27

0,29

1,14

1,33

1,33

1,30

1,41

duże przedsiębiorstwa

1,14

1,61

1,57

1,42

1,36

MSP

1,14

1,15

1,17

1,22

1,44

Luka finansowania3

12,9

12,4

10,9

10,7

9,4

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,45

1,53

1,51

1,47

1,45

Wpółczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,17

1,19

1,19

1,18

1,19

Współczynnik wypłacalności2

14,1

14,8

15,4

15,2

15,7

Współczynnik wypłacalności na bazie funduszy podstawowych2

12,7

13,1

14,0

13,8

14,2

10,55

10,80

10,63

10,80

10,78

przedsiębiorstwa

Dźwignia finansowa (krotność)2,3

1
2

Dane annualizowane.
Krajowy sektor bankowy.
3 Deﬁnicja w Słowniczku.
4 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
5 Banki z krajowego sektora bankowego o sumie aktywów przekraczającej 200 mln zł.
Źródło: NBP.
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3.10. Wybrane pozycje bilansu sektora bankowego
2012
w mld zł

III kw.

2013
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Aktywa – wybrane pozycje
Należności od sektora niefinansowego

811,1

807,3

814,6

831,9

838,9

6,6

7,5

8,2

10,0

10,0

Należności od sektora finansowego

98,9

100,1

97,3

99,9

114,4

- w tym: od nierezydentów

32,8

34,5

26,3

27,8

34,4

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych

77,9

79,9

78,8

78,4

77,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów, w tym:

268,7

260,6

300,7

321,6

304,5

- skarbowe papiery wartościowe

123,6

119,0

134,9

146,1

146,1

- bony pieniężne

104,8

99,4

125,0

134,5

116,2

1,6

1,5

1,5

1,7

2,2

701,5

730,1

740,2

749,8

752,7

12,8

13,3

13,0

13,3

15,7

Zobowiązania wobec sektora finansowego

268,2

269,3

269,7

276,5

283,4

- w tym: wobec nierezydentów

171,4

171,8

169,2

180,2

175,8

85,0

61,9

68,6

76,1

90,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

48,5

48,3

48,5

48,2

47,5

141,5

143,7

144,2

149,8

152,2

7,1

8,1

7,6

7,8

8,0

- w tym: od nierezydentów

- w tym: od nierezydentów

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów
Pasywa - wybrane pozycje
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
- w tym: wobec nierezydentów

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
- w tym: wobec nierezydentów
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
Kapitały i zobowiązania podporządkowane1
- w tym: zobowiązania podporządkowane wobec nierezydentów1
1

Krajowy sektor bankowy.
Uwaga: dane ze statystyki monetarnej, wartość nominalna.
Źródło: NBP.
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Niewielka skala powiązań powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), towarzystw funduszy
inwestycyjnych (TFI) i zakładów ubezpieczeń (ZU) z bankami sprawia, że ich wpływ na sytuację
sektora bankowego poprzez kanał kredytowy, ﬁnansowy oraz właścicielski jest niewielki. Wzajemne relacje mają najczęściej charakter pośredni poprzez przynależność do tej samej grupy kapitałowej. Sytuacja ﬁnansowa tych instytucji nie stwarza zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego.

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

ły miały banki zebrały 7,3% składki przypisanej brut-

(OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyj-

to (dalej: składki).

nych (FI) i banków (w mld zł)
NIF /

Ryzyko banków związane z kredytowaniem sekto-

Banki

ra ubezpieczeń jest niewielkie. Na koniec września

1 158,5

42,1%

488,6

1 293,9

37,8%

2013 r. depozyty zakładów ubezpieczeń stanowiły

151,4

583,9

1 352,6

43,2%

171,2

631,7

1 428,2

44,2%

NIF

NIF

Banki

121,8

488,3

146,2

117,8

269,6

162,9

292,0

168,5

OFE

ZU

FI

2010

221,3

145,2

2011

224,7

2012
2013

Uwaga: ZU i FI - czerwiec 2013 r.; OFE - wrzesień 2013 r.; dla OFE
i FI podano aktywa netto.
Źródło: UKNF, NBP.

1,6% depozytów w sektorze bankowym, a wartość
kredytów udzielonych zakładom ubezpieczeń jedynie 0,3% kredytów udzielanych przez banki (zob. tabela 4.2).

Banki są akcjonariuszami lub udziałowcami 9 zakła- Cztery banki krajowe są bezpośrednimi akcjonariudów ubezpieczeń. Na koniec czerwca 2013 r. udział szami PTE. Od publikacji ostatniej edycji Raportu nasektora bankowego w kapitałach podstawowych za- stąpiły zmiany w strukturze właścicielskiej powszechkładów wyniósł 0,9%. Towarzystwa, w których udzia- nych towarzystw emerytalnych. Było to związane z
73 KNF

wydała zezwolenie na przejęcie w dniu 12 lutego 2013 r., a połączenie aktywów OFE POLSAT i PKO BP Bankowy OFE nastąpiło
19 lipca 2013 r.
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przejęciem OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE średni. Na rynku funkcjonuje bowiem kilka TFI naleSA73 . W konsekwencji wzrósł udział banków w kapi- żących do bankowych grup kapitałowych. Obecność
tałach własnych towarzystw emerytalnych.

banku lub zakładu ubezpieczeń w grupie kapitało-

Tabela 4.2. Zaangażowanie funduszy emerytalnych (FE), za-

kładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI)

wej, do której należy TFI wpływa na sposób dystrybucji tytułów uczestnictwa zarządzanych przez nie
funduszy inwestycyjnych. W przypadku towarzystw

wobec banków (w mld zł)

należących do bankowych grup kapitałowych tytu-

Kredyty i inne należności banków od NIF
Kredyty NIF/

ły uczestnictwa mogą być oferowane klientom w sie-

Kredyty ogółem

ci placówek bankowych, a w ramach ubezpieczenio-

ZU

FE

FI

NIF

12-2010

0,2

0,4

6,9

7,5

0,9%

12-2011

1,0

0,7

2,2

3,9

0,4%

12-2012

0,3

1,9

4,6

6,8

0,7%

dy ubezpieczeń, głównie jako lokaty ubezpieczenio-

9-2013

3,0

2,0

8,0

13,0

1,2%

wych funduszy kapitałowych.
Fundusze inwestycyjne mają niewielkie znaczenie w

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec NIF
ZU

FE

FI

NIF

wych grup kapitałowych są nabywane przez zakła-

Depozyty NIF/

ﬁnansowaniu banków. Na koniec września 2013 r.

Depozyty ogółem

złożone przez nie depozyty stanowiły 1,6% depo-

12-2010

19,3

9,7

7,7

36,7

3,6%

zytów w sektorze bankowym. Relacja kredytów

12-2011

21,6

12,0

10,4

44,0

3,9%

udzielonych funduszom inwestycyjnym do kredytów

12-2012

24,8

21,2

17,5

63,4

5,4%

9-2013

19,9

17,9

19,4

57,1

4,6%

udzielanych przez banki wyniosła natomiast 0,8%75 .

Źródło: NBP.

Podobnie jak w poprzednich latach, fundusze eme-

4.1.

Zakłady ubezpieczeń

rytalne w niewielkim stopniu ﬁnansują banki. Na koniec września 2013 r. złożone przez nie depozyty sta- Podstawową działalnością ubezpieczycieli jest udzienowiły 1,4% depozytów w sektorze bankowym. Ryzy- lanie ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej (od
ko banków związane z kredytowaniem OFE jest nie- skutków zdarzeń losowych) przez transfer i rozprowielkie. Na koniec września 2013 r. wartość kredytów szenie ryzyka.
dla funduszy emerytalnych stanowiła 0,2% kredytów
udzielanych przez banki74 .

Sektor ubezpieczeń cechuje odwrócony cykl produkcyjny. Składka ubezpieczeniowa płacona jest z gó-

Bezpośredni udział w akcjonariacie towarzystw fun- ry za okres udzielania ochrony. Zakłady ubezpieduszy inwestycyjnych ma kilka banków i zakładów czeń tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na
ubezpieczeń. Powiązania kapitałowe pomiędzy TFI wypłaty tych odszkodowań, które mogą wystąpić w
a sektorem bankowym mają również charakter po- okresie, za który składka została już zapłacona. Środ74 Art.

154 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2010 r., nr 34, poz. 189 z
późn. zm.) stanowi, że pożyczki i kredyty zaciągnięte przez fundusz emerytalny nie mogą przekraczać 1,5% wartości jego aktywów.
Dodatkowo zgodnie z art. 142 ust. 5a pkt 1 wspomnianej ustawy, limit na inwestycje OFE w depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe, w walucie polskiej, wynosi 20% wartości jego aktywów.
75 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546, z poźn.
zm.) fundusze inwestycyjne otwarte mogą zaciągać kredyty i pożyczki o terminie spłaty do roku wyłącznie w bankach krajowych lub
instytucjach kredytowych. Ich łączna wysokość nie może przekraczać 10% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy
pożyczki lub kredytu. Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą zaciągać kredyty i pożyczki o dowolnym terminie spłaty w bankach
krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych. Ich łączna wysokość nie może przekraczać 75% wartości aktywów
netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Ustawa nakłada ponadto na fundusze inwestycyjne limity dotyczące
depozytów złożonych w tym samym banku lub w tej samej instytucji kredytowej – ich wartość nie może być wyższa niż 20% wartości
aktywów.
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ki pochodzące ze składek są inwestowane, a loka- Krajowy sektor ubezpieczeń zdominowany jest przez
ty przeznaczone są na pokrycie rezerw techniczno- duże zakłady ubezpieczeń należące do krajowych
ubezpieczeniowych (tzn. zobowiązań z tytułu zawar- (PZU) i zagranicznych grup kapitałowych (zob. wytych umów ubezpieczeń).

kres 4.1).

Podstawowy model biznesowy zakładów ubezpieczeń nie generuje ryzyka systemowego. Mogą jednak

Wykres 4.1. Największe krajowe zakłady ubezpieczeń

zdarzyć się sytuacje, w których wypłacalność sektora (udział w składce)
może spaść76 .
Zakłady ubezpieczeń są w mniejszym stopniu niż inne instytucje ﬁnansowe narażone na wahania cen na

PZU ycie

PZU

Warta

Ergo Hestia

Europa

Open Life ycie

ING TUn

Benefia TU na ycie

Allianz Polska

Warta ycie

Amplico Life

pozosta e

rynkach ﬁnansowych ze względu na konserwatywną

16,0%

strukturę lokat oraz dopasowanie terminów zapadal35,3%

ności aktywów i pasywów. Wpływy ze składek są rów-

14,5%

nomiernie rozłożone w czasie, a wypłaty odszkodowań mają charakter losowy, dlatego zakłady ubezpieczeń są stosunkowo mało narażone na ryzyko płynności.

6,3%
3,0%
5,2%

3,0%
3,1%

Krajowe zakłady ubezpieczeń na życie cechują się
niewielkim udziałem długoterminowych produktów

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

Źródło: UKNF.

z gwarantowaną stopą zwrotu (zob. ramka 7), które
mogłyby narazić je na ryzyko stóp procentowych. Po- W I półroczu 2013 r. koncentracja78 sektora ubezpiedobnie zakłady ubezpieczeń majątkowych są w nie- czeń nie uległa istotnym zmianom. W dziale ubezpiewielkim stopniu narażone na to ryzyko, ze względu czeń na życie (dział I) była nieco wyższa niż w dziale
na niewielką wartość portfela ubezpieczeń kredytów ubezpieczeń majątkowych (dział II). Największy krai gwarancji ubezpieczeniowych. W zobowiązaniach jowy zakład ubezpieczeń zebrał 16% składki, a najrentowych z tytułu ubezpieczeń OC ryzyko stopy pro- większych 15 zakładów ubezpieczeń na życie i 15 macentowej jest niewielkie77 .

jątkowych ponad 90% składki (zob. wykres 4.2).

76 W

2013 r. jeden z zakładów ubezpieczeń wydał komunikat o wszczęciu śledztwa w sprawie niegospodarności i wyrządzenia szkód
(o wielkich rozmiarach) poprzez inwestycje w akcje i papiery wartościowe. Lokaty te przyniosły straty i zakład musiał utworzyć odpisy
z tego tytułu. Straty te nie były na tyle wysokie, aby zagroziły wypłacalności sektora, jednak wydarzenie to wskazuje na zagrożenia,
jakie mogą występować w sektorze ubezpieczeń. Ponadto zastrzeżenia KNF wzbudziły ceny komunikacyjnych polis OC oferowanych
przez niektóre oddziały zagraniczne, które są dużo niższe niż ubezpieczeń oferowanych przez krajowe zakłady. Na wniosek KNF, francuski, hiszpański i czeski nadzór ubezpieczeniowy sprawdzają prawidłowość działania AXA Direct (Avanssur S.A. Oddział w Polsce),
Liberty Direct (grupa Liberty Mutual: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.) i Proama (oddział Česká pojišťovna
a.s. należący do grupy Generali PPF Holding).
77 Zakłady ubezpieczeń majątkowych wypłacają renty inwalidzkie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Zobowiązania te są ustalane metodami statystycznymi, tak jak dla ubezpieczeń na życie. Do dyskonta zobowiązań stosuje się jednak konserwatywne założenia, dlatego spadek stóp nie wpływa istotnie na zmianę wysokości tych zobowiązań. Najistotniejszym ryzykiem dla
zobowiązań rentowych jest ryzyko prawne.
78 Najczęściej stosowaną miarą koncentracji sektora ubezpieczeń jest udział w składce przypisanej brutto. Koncentrację można mierzyć
także wykorzystując inne agregaty - np. wartość aktywów, lokat lub rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
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Wykres 4.2. Rozkład składki przypisanej brutto w ubezpie-

czeniach na życie i ubezpieczeniach majątkowych
Ubezpieczenia na ycie

Ubezpieczenia maj tkowe

roczu 2012 r. (zob. wykres 4.3). Na jej wysokość największy wpływ miała składka z ubezpieczeń samochodowych OC (35,2%) oraz AC (24,2%), ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (18,4%) oraz
pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
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(6,7%).
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Niewielki wzrost składki działu II wynikał głównie
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polityki cenowej zakładów ubezpieczeń. Ceny ubez-

30%

pieczeń samochodowych w I półroczu 2013 r. nie ule-
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gły dużym zmianom. Ponadto wielu właścicieli nie
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zawarło obowiązkowego ubezpieczenia OC właści-
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Liczba zak adów ubezpiecze

cieli pojazdów mechanicznych. Szacuje się, że liczba
zawartych umów ubezpieczenia OC była niższa niż

Źródło: UKNF.

Składki i odszkodowania

liczba zarejestrowanych samochodów, a liczba ubezpieczeń AC była czterokrotnie mniejsza niż ubezpieczeń OC80 .

W I półroczu 2013 r. dział ubezpieczeń na życie zebrał
16,1 mld zł składki, o 3,6 mld zł mniej niż w I pół- Ubezpieczenia ﬁnansowe – między innymi ubezpieroczu 2012 r. (zob. wykres 4.3). Spadek ten wynikał czenia kredytów oraz gwarancje ubezpieczeniowe –
głównie z ograniczenia dystrybucji polisolokat79 . Na miały niewielką rolę w działalności zakładów ubezpoczątku roku Komisja Nadzoru Finansowego wyda- pieczeń. Udział tych grup ubezpieczeń w składce
ła rekomendację M, której celem było, między inny- przypisanej brutto w I półroczu 2013 r. wyniósł 2,9%
mi, ograniczenie sprzedaży polisolokat przez kanał W I półroczu 2013 r. w dziale ubezpieczeń na życie
bankowy. W związku z tym istotnie spadła liczba ban- wysokość wypłaconych odszkodowań (12,9 mld zł)
ków oferujących te produkty swoim klientom. Poliso- była na podobnym poziomie jak w I półroczu 2012 r.
lokaty wciąż jednak są oferowane przez zakłady ubez- i nie miała istotnego wpływu na zmianę wyniku tepieczeń, których rekomendacja M nie obowiązuje, o go działu. Wypłaty realizowane były bowiem z loczym świadczy wysoki udział ubezpieczeń ze skład- kat przeznaczonych na pokrycie rezerw technicznoką jednorazową w ubezpieczeniach na życie grupy 1 ubezpieczeniowych. W dziale ubezpieczeń majątko(63,1%).
wych wypłaty odszkodowań (6,6 mld zł) były niższe
W I półroczu 2013 r. dział majątkowy zebrał niż w I półroczu 2012 r. (wykres 4.4). Wiązało się to z
13,9 mld zł składki, o 0,3 mld zł więcej niż w I pół- mniejszą liczbą kolizji drogowych.

79 Ubezpieczenia

ze składką jednorazową, zawierane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie.
koniec 2012 r. w Polsce zarejestrowanych było 23,8 mln pojazdów samochodowych, www.stat.gov.pl. Na koniec 2012 r. zawartych było 19,5 mln ubezpieczeń OC właścicieli pojazdów samochodowych oraz 5 mln ubezpieczeń AC, www.knf.gov.pl. Szacuje się,
że obowiązkowego ubezpieczenia OC nie posiadało 250 tys. właścicieli samochodów osobowych, www.ufg.pl

80 Na
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Wykres 4.3. Składka przypisana brutto w sektorze ubezpie-

Wykres 4.5. Wskaźnik szkodowości brutto i na udziale wła-

czeń

snym w ubezpieczeniach majątkowych
Ubezpieczenia na ycie

Ubezpieczenia maj tkowe
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Wyniki ﬁnansowe zakładów ubezpieczeń
Wykres 4.4. Odszkodowania wypłacone brutto
Ubezpieczenia na ycie

W I półroczu 2013 r. wyniki techniczny i ﬁnansowy

Ubezpieczenia maj tkowe

zakładów ubezpieczeń na życie obniżyły się odpo-
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wiednio o 14,5% i 18,1% (zob. tabela 4.3). Na wyni-
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ki te największy wpływ miał spadek przychodów ze

8

składek.
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W analizowanym okresie zaobserwowano również
istotny spadek zysków z lokat. W I półroczu 2012 r.
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zyski z lokat netto wyniosły 3,1 mld zł, natomiast
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na działalności lokacyjnej w wysokości 0,5 mld zł.
W niewielkim stopniu wpłynęło to na wynik ﬁnansowy działu I, gdyż zyski te pochodziły w większo-

Źródło: UKNF.

W dziale ubezpieczeń majątkowych efektywność
działalności ubezpieczeniowej (relację kosztów związanych z wypłatami odszkodowań do przychodów ze
składek w okresie sprawozdawczym) opisuje wskaźnik szkodowości (zob. wykres 4.5). Wskaźnik ten od
trzech lat ma tendencję spadkową i wskazuje na
poprawę rentowności działalności ubezpieczeniowej,

ści z aktywów inwestowanych na rachunek i ryzyko ubezpieczających. Tylko niewielka część zysków, które dotyczyły lokat środków własnych zakładów ubezpieczeń, miała wpływ na wynik ﬁnansowy
(0,2 mld zł). Natomiast pozostała część powiększyła rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe powodując
jednocześnie wzrost kosztów związanych ze zwiększeniem stanu rezerw.

co ma także wpływ na osiągane przez zakłady ubez- Najbardziej zyskownym segmentem w ubezpieczepieczeń wyniki techniczne.
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Tabela 4.3. Wyniki ﬁnansowe sektora ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie (dział I)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)
Ubezpieczenia majątkowe (dział II)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)

6-2011 (w mln zł)

6-2012 (w mln zł)

6-2013 (w mln zł)

6-2013/6-2012 (w %)

16 738
1 754
1 745
28,1

19 637
1 715
1 702
22,4

16 055
1 460
1 393
22,1

-18,2
-14,5
-18,1
-0,3 pp.

12 757
256
2 652
15,1

13 596
624
2 479
16,5

13 886
826
5 223
29,1

2,1
32,4
110,6
12,6 pp.

Źródło: UKNF, PZU.

nicze (zaliczane do grupy 1 i 5), które miały decydują- Na skutek wycofania się niektórych podmiotów ze
cy wpływ na wynik ﬁnansowy tego działu. Obserwo- sprzedaży polisolokat spadła wartość lokat zakładów
wany w I półroczu spadek składki nastąpił w najmniej ubezpieczeń na życie (z 49,7 do 49,5 mld zł – bez lodochodowej grupie produktów, jakimi są polisoloka- kat UFK), zwłaszcza lokat terminowych (z 8,6 mld zł
ty. W związku z tym wpływ zmiany przychodów ze do 7,1 mld zł). W lokatach tego działu dominowały
składek na wynik ﬁnansowy był mniejszy niż w kla- skarbowe papiery wartościowe (28,3 mld zł).
sycznych ubezpieczeniach na życie.

W wyniku nabycia przez PZU Życie certyﬁkatów in-

W I półroczu 2013 r. wynik techniczny działu II wy- westycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego
niósł 0,8 mld zł, natomiast zysk netto osiągnął naj- aktywów niepublicznych, lokaty w tytuły uczestnicwyższy w historii poziom 5,2 mld zł (zob. tabela 4.3). twa funduszy inwestycyjnych wzrosły z 6,5 mld zł na
Na tak wysoki wynik ﬁnansowy (który nie znajdu- koniec 2012 r. do 8,6 mld zł na koniec I półrocza
je uzasadnienia w wynikach działalności ubezpiecze- 2013 r.
niowej) miały wpływ przede wszystkim przychody z Krajowe zakłady ubezpieczeń na życie cechuje awerakcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych, sja do inwestowania w akcje spółek notowanych na
które wyniosły 4,0 mld zł, w tym dywidenda wypłaco- rynku regulowanym (0,1% lokat tego działu) (zob.
na przez PZU Życie dla PZU – 3,8 mld zł.
wykres 4.6).
Wysoki wynik ﬁnansowy oraz obniżenie kapitałów W strukturze lokat zakładów ubezpieczeń majątkowłasnych ubezpieczeń majątkowych wpłynęły na wych ponad połowę stanowiły dłużne papiery wartowzrost wskaźnika ROE tego działu do 29,1% (zob. ta- ściowe (26 mld zł). Ponownie zaobserwowano znaczbela 4.3).
ny wzrost udziału tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, z 9,1 mld zł na koniec 2012 r. do
Lokaty zakładów ubezpieczeń

11,9 mld zł na koniec I półrocza 2013 r. Wpływ na to
miała polityka lokacyjna grupy PZU, która to grupa

Na koniec I półrocza 2013 r., w porównaniu z koń- zwiększyła swoje zaangażowanie w tytuły uczestniccem 2013 r. spadła wartość lokat sektora ubezpie- twa funduszy inwestycyjnych. Ponadto krajowe zaczeń. Zmieniła się także ich struktura, gdyż część kłady ubezpieczeń majątkowych cechuje awersja do
środków ulokowano w tytuły uczestnictwa funduszy inwestowania w akcje spółek notowanych na rynku
inwestycyjnych.
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Zakłady ubezpieczeń, zarówno na życie jak i mająt- niec czerwca 2013 r., a dla działu ubezpieczeń majątkowe prawie nie inwestowały w akcje, za wyjątkiem kowych – z 21,8 mld zł do 20,4 mld zł. Spadki te były
akcji podmiotów podporządkowanych.

związane z przyjętą na lata 2013–2015 polityką kapitałową i dywidendową grupy PZU81 . W związku z tym

Wykres 4.6. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
ne papiery warto ciowe
Lokaty w jednostkach podporz dkowanych
Akcje i udzia y
Lokaty terminowe
Tytu y uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Nieruchomo ci
Inne lokaty

100%

w I półroczu 2013 r. podjęta została decyzja o rozwiązaniu części kapitałów własnych PZU i PZU Życie oraz przekazaniu tych środków akcjonariuszom w
formie dywidendy. PZU Życie wypłaciło dla PZU (jedynego akcjonariusza PZU Życie) dywidendę w wyso-
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kości 3,8 mld zł, w tym 1,8 mld zł z zysku za rok obro-

60%

towy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz 2,0 mld zł z
kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubie-

40%

głych. Ponadto PZU Życie ma wypłacić zaliczkę na
20%

poczet dywidendy przewidywanej za 2013 r. Wypłata
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Ubezpieczenia na ycie
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Uwaga: w ubezpieczeniach na życie nie uwzględniono lokat UFK.
Źródło: UKNF.

zaliczki w kwocie 1,7 mld zł, zapowiedziana została
na II półrocze 2013 r.
Decyzje grupy PZU doprowadziły do spadku kapitałów własnych PZU Życie z 6,7 mld zł na początku

Wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitało- I półrocza 2013 r. do 3,7 mld zł na koniec I półrocza
wych, dla których ryzyko inwestycyjne ponosili ubez- 2013 r. Kapitały własne rozwiązało również PZU. Spapieczający, wyniosła na koniec I półrocza 2013 r. 44,1 dły one z 13,5 mld zł do 12,5 mld zł.
mld zł (na koniec 2012 r. 43,8 mld zł). Największy
Zmniejszanie kapitałów własnych w I półroczu
udział w tych lokatach miały jednostki uczestnictwa
2013 r. spowodowało gwałtowny spadek wskaźników
i certyﬁkaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
monitorowania działalności obu działów, które opioraz dłużne papiery wartościowe. Pomimo dużego
sują wypłacalność sektora. W dziale ubezpieczeń na
napływu środków (6,3 mld zł), straty na lokatach oraz
życie wskaźnik ten spadł o blisko 129 pp. do 227%,
wypłaty świadczeń sprawiły, że w I półroczu 2013 r.
a w dziale ubezpieczeń majątkowych o 48 pp. do
lokaty UFK wzrosły tylko o 0,3 mld zł.
419% (zob. wykres 4.7). Tym samym wartość tego
wskaźnika w dziale I zbliżyła się do średniej europejWypłacalność sektora ubezpieczeń

skiej82 , która na koniec 2012 r. wyniosła około 200%,

Zakłady ubezpieczeń prowadziły zróżnicowaną poli- a w ubezpieczeniach majątkowych – około 275%.
tykę ﬁnansową, zwykle podporządkowaną interesom
grup kapitałowych, w skład których wchodziły. Wpłynęło to na wypłacalność krajowego sektora ubezpieczeń w I półroczu 2013 r.

W wyniku istotnych zmian w poziomie kapitałów
własnych rozkład wskaźnika monitorowania uległ
istotnym zmianom. W dziale ubezpieczeń na życie
połowa zakładów (udział mierzony składką) wykazy-

Kapitały własne działu ubezpieczeń na życie spadły wała współczynnik na poziomie 150–200%. W dziaz 15,0 mld zł na koniec 2012 r. do 11,4 mld zł na ko- le ubezpieczeń majątkowych rozkład był korzystniej81 „Polityka
82 „EIOPA

kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013–2015”, www.pzu.pl
Risk Dashboard – 12 September 2013”, Appendix – Solvency I ratios, s. 9, www.eiopa.europa.eu.
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szy, 2/3 zakładów cechowało się wskaźnikiem wyższym niż 250% (zob. wykres 4.8 i wykres 4.9).

Wykres 4.9. Rozkład wskaźnika monitorowania działalności

w ubezpieczeniach majątkowych
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W I półroczu 2013 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych przekazały w ramach programów reaseku-

Źródło: UKNF.

racyjnych 2,0 mld zł składki, a reasekuratorzy wyWykres 4.8. Rozkład wskaźnika monitorowania działalności

w ubezpieczeniach na życie
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czeń przekazały relatywnie mniej składki niż wyno-
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sił udział reasekuratorów w odszkodowaniach. Naj-

20%
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składki) objęte były ubezpieczenia lotnicze i ﬁnanso-
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Źródło: UKNF.
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we.
Współczynnik COR (relacja kosztów działalności
ubezpieczeniowej i odszkodowań do składki zarobionej) dla krajowych zakładów ubezpieczeń (95,7%) był

Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami na koniec I pół- zbliżony do średniej europejskiej (96%). Współczynrocza 2013 r. w dziale ubezpieczeń na życie wy- nik ten był niższy niż współczynnik na działalności reniósł 111,3%, a w dziale ubezpieczeń majątko- asekuratorów (102,7%), tak więc w I półroczu 2013 r.
wych 122,3%. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno- zakłady ubezpieczeń osiągnęły dodatni wynik netubezpieczeniowych na udziale własnym lokatami wy- to na działalności ubezpieczeniowej, a reasekuratoniósł odpowiednio 118,7% oraz 151,9%.
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udzielanej krajowym zakładom ubezpieczeń.

W listopadzie 2013 r. osiągnięto porozumienie poli-

Należy jednak zaznaczyć, że rozliczenie umów rease- tyczne w sprawie treści dyrektyw Omnibus 2 i Quickkuracyjnych, a w szczególności rezerw oraz prowizji Fix 2, która ustaliła termin transpozycji dyrektywy
reasekuracyjnych i udziałów w zyskach (lub stratach) Wypłacalność II na 31 marca 2015 r., a termin zastosoreasekuratorów, następuje po zakończeniu roku ob- wania na 1 stycznia 2016 r. Wdrożenie nowych wymorotowego. W związku z tym ocena na koniec I półro- gów wypłacalności będzie wymagało intensyﬁkacji
działań ze strony nadzoru oraz podmiotów nadzorocza może być niepełna.
Pomimo spadku kapitałów własnych, jaki nastąpił w
I półroczu 2013 r. zagrożenie dla utraty wypłacalności
sektora ubezpieczeń należy ocenić jako niskie, o ile
proces ten nie będzie w następnych latach kontynuowany.

wanych. Będzie to stanowiło duże wyzwanie organizacyjne dla całego systemu ubezpieczeń, a dla wielu
zakładów ubezpieczeń wejście w życie nowych przepisów będzie skutkowało wzrostem wymogów kapitałowych.

Ramka 7. Długoterminowe produkty ubezpieczeniowe z gwarantowaną stopą zwrotu
Ubezpieczenia na życie są ze swojej natury ubezpieczeniami długoterminowymi (ang. long term bussines), dla których stopa dyskonta ma istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości składek oraz przy tworzeniu rezerw technicznoubezpieczeniowych. W przypadku produktów o charakterze oszczędnościowym (ang. saving insurance), takich jak
ubezpieczenia rentowe (ang. life annuity), ubezpieczenia dożywotnie (ang. whole life insurance) i ubezpieczenia długoterminowe na życie i dożycie (ang. endowment), kluczowym elementem strategii inwestycyjnej jest okres trwania
umowy. Tak więc horyzont czasowy, na jaki ubezpieczyciele muszą inwestować środki (aby pokryć długoterminowe
zobowiązania), koreluje się z terminem zapadalności zobowiązań.
Problem niskich stóp procentowych dotyczy tych zakładów ubezpieczeń, które w przeszłości stosowały i gwarantowały stopy procentowe wyższe niż obecne stopy rynkowe. Część zakładów ubezpieczeń podjęła nadmierne ryzyko
w celu uatrakcyjnia swojej oferty (nie biorąc pod uwagę możliwości spadku stóp procentowych w całym horyzoncie
trwania umowy ubezpieczenia). Straty wynikające z tych decyzji powinny zostać więc pokryte ze środków własnych
tych zakładów. Jeżeli środki te byłyby niewystarczające, straty powinni pokryć akcjonariusze.
W Polsce dominują ubezpieczenia krótkoterminowe, co odróżnia krajowy sektor ubezpieczeń od ubezpieczeń w
krajach UE. Najbardziej popularne są pracownicze ubezpieczenia grupowe (gdzie dyskonto nie odgrywa istotnej
roli) oraz ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (gdzie ryzyko ponoszą ubezpieczeni). Specyﬁką polskiego sektora ubezpieczeniowego były także polisolokaty, które nie generowały ryzyka
inwestycyjnego dla zakładów ubezpieczeń.
W Polsce wśród długoterminowych ubezpieczeń na życie z gwarantowaną stopą zwrotu największy udział mają
przede wszystkim ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia posagowe. Są one jednak produktami niszowymi.
W związku z tym ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko biometryczne (ryzyko związane ze śmiercią osoby ubezpieczonej, niepełnosprawnością lub jej długowiecznością) nie odgrywają istotnej roli w krajowym sektorze ubezpieczeniowym. Brak jest również przesłanek, aby sądzić, że ubezpieczenia długoterminowe (np. ubezpieczenia
rentowe) zaczną odgrywać ważną rolę w polskim systemie ubezpieczeniowym, co mogłoby mieć wpływ na strukturę terminową lokat i skłaniałoby krajowe zakłady ubezpieczeń do zakupu instrumentów ﬁnansowych o długim
terminie zapadalności.
Wymogi kapitałowe określone w dyrektywie Wypłacalność II są bardzo wrażliwe na zmiany stóp procentowych
i dlatego Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska skonstruowali pakiet propozycji, którego celem była
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stabilizacja parametrów wypłacalności. Postuluje się uzupełnienie przepisów o regulacje kompensujące zmiany
rynkowej wyceny aktywów i pasywów wywołane zmianami stóp procentowych.
W I półroczu 2013 r. w Unii Europejskiej przeprowadzono badanie wpływu potencjalnych rozwiązań regulacyjnych
dla produktów ubezpieczeniowych zawierających gwarancje dla ubezpieczonych (Long Term Guarantees Technical
Assessment, LTGA). Celem tego badania była ocena wpływu proponowanych rozwiązań na: poziom ochrony ubezpieczonych i ubezpieczających, wypłacalność zakładów ubezpieczeń, preferencje w zakresie inwestycji w aktywa
długoterminowe oraz koszty wdrożenia systemu. Dodatkowo badanie to miało przetestować skuteczność zarządzania ryzykiem przez zakłady i efektywność prowadzenia nadzoru.
Podstawowym przedmiotem badania LTGA było oszacowanie wpływu klasycznej korekty dopasowującej (Classical
Matching Adjustment, CMA), rozszerzonej korekty dopasowującej (Extended Matching Adjustment, EMA), premii
antycyklicznej (Counter-cyclical Premium) oraz metod ekstrapolacji stopy wolnej od ryzyka na poziom kapitałowego
wymogu wypłacalności (Solvency Capital Requirement, SCR).
Wprowadzanie nowych rozwiązań, które obniżałyby wymogi kapitałowe w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych mogą okresowo złagodzić problem braku środków na pokrycie nowych wymogów wypłacalności. Jednak
nie rozwiąże to problemu brakujących środków na wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, gdy niskie stopy procentowe utrzymywałyby się przez długi okres trwania umowy ubezpieczenia z gwarantowaną (wyższą niż rynkowa)
stopą zwrotu.
Wyniki badania LTGA dla krajowych zakładów ubezpieczeń wyróżniają się znacznie na tle innych krajów UE.
Polskie zakłady ubezpieczeń posiadały najwięcej środków na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności. Dla
scenariusza bazowego (bez wprowadzania dodatkowych mechanizmów łagodzących skutki niskich stóp procentowych) wskaźnik pokrycia SCR wyniósł na koniec 2011 r. około 302% (wobec średniej dla UE 77%), w tym dla działu I
-– 367%, a dla działu II -– 260%.

4.2.

Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte
fundusze emerytalne

Wyniki ﬁnansowe PTE
W I półroczu 2013 r. wyniki ﬁnansowe sektora PTE
poprawiły się w porównaniu z I półroczem 2012 r.
(zob. tabela 4.4). Na wzrost zysku i rentowności tech-

Bieżącą sytuację ﬁnansową sektora powszechnych towarzystw emerytalnych należy ocenić jako stabilną.
Ryzyko dla stabilności poszczególnych towarzystw

nicznej towarzystw emerytalnych wpłynęły wyższe
przychody z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi
funduszami oraz niższe koszty83 .

mogłoby generować wystąpienie niedoboru w otwar- Najważniejszym składnikiem przychodów towatym funduszu emerytalnym na skutek nieosiągnięcia rzystw emerytalnych w analizowanym okresie było
minimalnej wymaganej stopy zwrotu (MWSZ). Obec- wynagrodzenie za zarządzanie. Wzrost tego wynana sytuacja sektora OFE nie wskazuje na takie zagro- grodzenia był związany ze zwiększeniem się wartożenie. Wydaje się jednak, że zmiany w systemie eme- ści aktywów funduszy emerytalnych. Jednocześnie
rytalnym przedstawione we wrześniu 2013 r. mogą istotnie wzrosły przychody towarzystw z tytułu opłat
istotnie wpłynąć na sytuację ﬁnansową PTE.

od wpłacanych składek na skutek podwyższenia od

83 Ze względu na niską wartość aktywów dobrowolnych funduszy emerytalnych, na sytuację ﬁnansową sektora PTE wpływ miały przede

wszystkim przychody i koszty związane z zarządzaniem OFE.
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe i rentowność PTE

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

6-2011
(w mln zł)
948
393
490
594
262
332
222
354
328
37,4
19,2

6-2012
(w mln zł)
734
141
504
356
185
171
69
378
357
51,5
20,2

6-2013
(w mln zł)
760
167
542
327
189
138
44
432
393
56,9
20,8

Zmiana
6-2013/6-2012 (w %)
3,4
18,7
7,6
-8,1
2,0
-19,1
-35,8
14,3
10,2
5,4 pp.
0,6 pp.

Źródło: UKNF.

1 stycznia 2013 r. wysokości składki przekazywanej
do OFE z 2,3% podstawy wymiaru składki na ubez-

Wykres 4.10. Rentowność techniczna PTE

pieczenie emerytalne do 2,8%. Obserwowany spadek

Odstęp międzykwartylowy

kosztów zarządzania funduszami emerytalnymi wy-

70%

nikał z obowiązującego od 1 stycznia 2012 r. zakazu

60%

akwizycji na rzecz OFE. Akwizycja może być pro-

50%

wadzona jedynie na rzecz dobrowolnych funduszy.

40%

Jednak ze względu na możliwość rozliczania kosz-

Średnia

Mediana

30%

tów usług akwizycyjnych w czasie, część PTE nadal
wykazuje je w swoich sprawozdaniach ﬁnansowych.

20%
10%

na sektora PTE (zob. wykres 4.10). Było to związane
z poprawą zysku technicznego na zarządzaniu OFE

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

W I półroczu 2013 r. wzrosła rentowność technicz-

6-2010

0%

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

i DFE na skutek wzrostu przychodów, przy jedno- Czynnikiem wpływającym na rentowność techniczną
czesnym spadku kosztów zarządzania tymi fundusza- towarzystw emerytalnych są regulacje prawne dotymi. Pomimo, że wszystkie towarzystwa emerytalne czące funduszy emerytalnych oraz zarządzających niodnotowały dodatnią rentowność techniczną, war- mi PTE. Obniżenie od stycznia 2010 r. wysokości opłatość tego wskaźnika dla poszczególnych PTE była bar- ty do składki pobieranej przez PTE z 7% do 3,5% oraz
dzo zróżnicowana. Relacja zysku technicznego towa- ustalenie limitu dla opłaty za zarządzanie przyczynirzystw emerytalnych do przychodów z zarządzania ły się do pogorszenia zagregowanego wskaźnika renfunduszami zawierała się w przedziale 38–64%, przy towności technicznej PTE w 2010 r. Natomiast wprośredniej dla rynku 52%. Wysoką wartość tego wskaź- wadzenie zakazu prowadzenia działalności akwizynika odnotowały przede wszystkim PTE zarządzają- cyjnej na rzecz OFE wpłynęło na istotny wzrost rence największymi funduszami. Zależność ta wynika- towności technicznej. Wydatki na akwizycję stanowiła z występowania korzyści skali w obszarze kosztów ły bowiem istotną część kosztów towarzystw. Obecdziałalności towarzystw.
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rzystw emerytalnych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Wykres 4.12. Relacja kapitałów PTE do wartości aktywów

netto zarządzanych przez nie OFE
Odstęp międzykwartylowy

Stopy zwrotu OFE

Średnia

Mediana

5%

Na koniec września 2013 r. wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły 36-miesięczne stopy zwrotu wyższe
niż MWSZ. Średnia ważona stopa zwrotu (SWSZ) za

4%

3%

okres od 30 września 2010 r. do 30 września 2013 r.
wyniosła 19,8%, a minimalna wymagana stopa zwrotu – 9,9%. Od publikacji ostatniej edycji Raportu stopy

2%

1%

zwrotu osiągane przez OFE poprawiły się nieznacz-

sie.

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

wzrostem cen akcji notowanych na GPW w tym okre-

0%
6-2010

nie (zob. wykres 4.11). Było to głównie związane ze

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Dotychczas kapitały własne towarzystw emerytal-

Wykres 4.11. Stopy zwrotu OFE

nych miały duże znaczenie dla zachowania stabilnoMWSZ

SWSZ

WIG+CPGBI

MXSZ

40%

ści i wypłacalności kapitałowej części systemu emerytalnego. Kapitały PTE służą bowiem pokryciu niedoboru powstałego na skutek nieosiągnięcia przez

30%

otwarty fundusz emerytalny minimalnej wymaganej
20%

stopy zwrotu w sytuacji, gdy środki zgromadzone na
rachunku rezerwowym i w części dodatkowej Fundu-

10%

szu Gwarancyjnego są niewystarczające do zwiększe0%

nia w odpowiedniej wysokości wartości jednostki rozrachunkowej funduszu. W kontekście planowanych
9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

3-2010

-10%

zmian w sektorze PTE i OFE (zob. ramka 8), polegających m.in. na zniesieniu benchmarku wewnętrzne-

Uwaga: MWSZ/SWSZ/MXSZ - minimalna wymagana/ średnia ważona/ maksymalna stopa zwrotu OFE. WIG+CPGBI - stopa zwrotu z indeksów WIG i CPGBI, w proporcji odpowiadającej średniemu udziałowi akcji i obligacji w portfelu OFE w horyzoncie wyznaczania 36-miesięcznej stopy zwrotu. CPGBI - Citigroup Poland
Government Bond Index. Stopa zwrotu obliczona na podstawie
zmian indeksu WIG oraz indeksu CPGBI nie uwzględnia opłaty za
zarządzanie.
Źródło: UKNF, GPW, Thomson Reuters.

go w postaci średniej ważonej stopy zwrotu, wartość

Kapitały własne PTE

Struktura lokat OFE

kapitałów własnych towarzystw emerytalnych nie będzie miała dużego znaczenia dla utrzymania stabilności kapitałowej części systemu emerytalnego, gdyż
zniknie mechanizm niedoboru.

W porównaniu z końcem grudnia 2012 r. relacja kapi- Struktura portfela inwestycyjnego OFE jest detertałów PTE do wartości aktywów netto zarządzanych minowana obowiązującymi limitami inwestycyjnymi
przez nie OFE nie zmieniła się istotnie (zob. wykres oraz sytuacją na rynkach ﬁnansowych. Towarzystwa
4.12).
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madzonych w OFE w skarbowe papiery wartościowe papiery dłużne. Na koniec września 2013 r. ich udział
oraz akcje spółek notowanych na GPW (zob. wykres w portfelu OFE wyniósł 10,4%. Głównym składni4.13). Od publikacji ostatniej edycji Raportu utrzyma-

kiem tej kategorii lokat są obligacje wyemitowane

ła się tendencja do zwiększania udziału akcyjnej czę- przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogoweści portfela i zmniejszania zaangażowania w krajowe go. Otwarte fundusze emerytalne inwestują aktywa
skarbowe papiery wartościowe. W rezultacie, na ko- w te papiery dłużne ze względu na ich nieco wyżniec września 2013 r. udział dwóch głównych katego- sze oprocentowanie niż obligacji skarbowych i zbliżorii lokat OFE kształtował się na podobnym poziomie. ne ryzyko kredytowe (obligacje te są gwarantowane
Udział krajowych skarbowych papierów wartościo- przez Skarb Państwa).
zmniejszył się do 42,5% i był najniższy od początku

Wykres 4.13. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE

funkcjonowania kapitałowej części systemu emery-

Skarbowe papiery wartosciowe

Inwestycje zagraniczne

talnego. Natomiast w analizowanym okresie fundu-

Akcje

Inne

sze zwiększyły zaangażowanie w instrumenty udzia-

100%

łowe, z 36,6% portfela na koniec 2012 r. do 39,7% na

80%

30%
20%
10%
6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

12-2011

0%

portfelu inwestycyjnym niż obligacji skarbowych.

9-2011

2013 r. trzy fundusze posiadały wyższy udział akcji w

40%

6-2011

pu instrumentów udziałowych. Na koniec września

50%

3-2011

zarówno ze wzrostu cen akcji na GPW, jak i zaku-

60%

12-2010

szy udział tej kategorii lokat od 1999 r. Wynikało to

70%

9-2010

koniec września 2013 r. osiągając tym samym najwyż-

90%

9-2013

wych w portfelu OFE na koniec września 2013 r.

Istotnym składnikiem portfela OFE pod względem
wielkości zaangażowania są krajowe pozaskarbowe

Źródło: UKNF.

Ramka 8. Planowane zmiany w systemie emerytalnym
W czerwcu 2013 r. został opublikowany „Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki
zrównoważeniu”1 , który zawiera rekomendacje zmian w systemie emerytalnym. Opracowanie powstało w wyniku przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego, dokonanego przez Radę Ministrów zgodnie z obowiązkiem
nałożonym w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych2 . Przedstawione w Przeglądzie propozycje zmian w zakresie sektora otwartych funduszy emerytalnych dotyczyły dwóch obszarów: sposobu wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w OFE oraz zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszach emerytalnych. Na podstawie tych rekomendacji 4 września 2013 r. rząd przedstawił
planowane zmiany w systemie emerytalnym, a 10 października przekazano do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych. Zmiany w systemie emerytalnym mają polegać na:
przekazaniu 51,5% aktywów netto funduszy na subkonto w ZUS,
wprowadzeniu dobrowolności przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE,
stopniowym przenoszeniu na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego aktywów ubezpieczonych z OFE
do ZUS.
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Ponadto zaproponowano by:
ZUS wypłacał świadczenia emerytalne ze środków zgromadzonych w OFE oraz z państwowej części systemu
emerytalnego,
OFE nie mogły inwestować w obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, rządy i banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty, a
także w obligacje, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, o ile będą one gwarantowane przez Skarb Państwa,
nastąpiła liberalizacja polityki inwestycyjnej funduszy polegająca na podwyższeniu limitu OFE na inwestycje
w akcje oraz na inwestycje dokonywane poza granicami kraju,
składka przekazywana do OFE została podwyższona z obecnego poziomu 2,8% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne do 2,92%,
maksymalna opłata od składki została obniżona do poziomu 1,75%,
benchmark wewnętrzny i mechanizm niedoboru zostały zniesione.
Po ogłoszeniu w dniu 4 września 2013 r. planowanych zmian w systemie emerytalnym wystąpiły spadki wyceny na
rynku akcji i obligacji skarbowych, zwłaszcza akcji tych spółek, których znaczącym akcjonariuszem są PTE. Reakcja
inwestorów była krótkookresowa, bowiem po dwudniowych spadkach indeksy wzrosły i ostatecznie powróciły do
poziomu sprzed 4 września. Na rynku obligacji skarbowych wystąpiła istotna, ale przejściowa przecena. W okresie
dwóch tygodni wzrosty rentowności zostały prawie w całości zniwelowane.
Wprowadzenie przedstawionych zmian w systemie emerytalnym wpłynie na sytuację ﬁnansową sektora PTE. W zależności od liczby osób, które zdecydują się przekazywać swoje przyszłe składki na ubezpieczenie emerytalne do
ZUS oraz na skutek obniżenia wysokości opłaty pobieranej przez towarzystwa emerytalne, można spodziewać się
spadku przychodów PTE. W związku z tym, że przychody towarzystw obniżą się w większym stopniu niż ich koszty,
w długim okresie prawdopodobny jest spadek zysków PTE.
W związku z przyjęciem rozwiązania polegającego na przenoszeniu aktywów ubezpieczonych z OFE do ZUS na
10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego, fundusze będą musiały przekazać do ZUS środki w
odpowiedniej wysokości3 . Fundusze będą mogły ﬁnansować te transfery z napływających składek, których przyszła
wartość zależy od liczby osób, które zdecydują się pozostać w OFE. W przypadku istotnego odpływu uczestników
z danego OFE prawdopodobne jest, że w celu przekazania środków do ZUS fundusz ten będzie musiał sprzedać
część posiadanych papierów wartościowych.
Dodatkowo OFE będą zobowiązane do przekazania 51,5% aktywów netto funduszu (według stanu z 31 stycznia
2014 r.) na subkonto w ZUS. Do ZUS będą przekazywane następujące kategorie aktywów: najpierw obligacje i
bony emitowane przez Skarb Państwa, następnie obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa, inne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, środki pieniężne, zdematerializowane bankowe papiery wartościowe, zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa. Jeśli aktywa danej kategorii nie będą stanowić 51,5%
wartości aktywów netto, fundusz przekaże aktywa z kolejnej kategorii, aż do osiągnięcia odpowiedniej wartości.
Udział obligacji i bonów skarbowych oraz obligacji autostradowych, jak również papierów wartościowych gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa w aktywach na koniec stycznia 2014 r. nie będzie mógł być niższy
niż na dzień 3 września 2013 r.
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Przeanalizowano wartość lokat OFE w: obligacjach i bonach emitowanych przez Skarb Państwa, obligacjach autostradowych, innych papierach wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa oraz obligacjach komunalnych, które będą mogły być przekazane do ZUS4 . Analiza
danych na koniec sierpnia 2013 r. wskazuje, że w przypadku ośmiu z trzynastu OFE lokaty w ww. kategorie były
wystarczające do przekazania 51,5% aktywów netto funduszu do ZUS. Natomiast analiza portfeli inwestycyjnych
OFE na koniec września prowadzi do wniosku, że jedynie cztery OFE posiadały wystarczające lokaty we wskazanych kategoriach. Spadek liczby funduszy spełniających kryterium 51,5% aktywów netto w porównaniu z końcem
sierpnia 2013 r. był związany z większym wzrostem wartości aktywów netto niż portfela dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, pomimo zakupu netto obligacji skarbowych
przez cały sektor we wrześniu 2013 r. Podobna sytuacja wystąpiła w październiku. Na koniec tego miesiąca tylko
jeden fundusz posiadał wystarczające lokaty, spośród analizowanych, do przekazania 51,5% aktywów netto funduszu do ZUS, mimo dodatniego salda zakupów i sprzedaży obligacji skarbowych przez sektor OFE. W październiku
akcyjna część portfela OFE wzrosła w większym stopniu niż we wrześniu, co mogło przyczynić się do zmniejszenia liczby OFE spełniających wymagany limit. Należy jednak zauważyć, że OFE będą zobowiązane do spełnienia
analizowanego kryterium dopiero 31 stycznia 2014 r.
W związku z wprowadzeniem zakazu inwestowania przez OFE w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, nastąpi wzrost udziału nierezydentów w strukturze nabywców
obligacji skarbowych. Nawet jeśli sytuacja ta wpłynęłaby na spadek płynności rynku i wzrost zmienności cen obligacji skarbowych, badanie wrażliwości banków na ryzyko rynkowe wskazuje, że wpływ tych zmian na stabilność
systemu ﬁnansowego nie powinien być istotny.

1

„Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, czerwiec 2013 r.
2 Art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemy ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398 z pózn. zm.).
3 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 10 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, w 2014 r. OFE będą musiały przekazać
do ZUS z tego tytułu 4,4 mld zł, a w 2015 r. – 6,6 mld zł.
4 W analizie nie było możliwe uwzględnienie lokat OFE w bankowych papierach wartościowych oraz utrzymywanych środków
pieniężnych. Jednak ze względu na niewielką wartość tych środków wydaje się, że przekazanie ich do ZUS nie wpłynęłoby
istotnie na spełnienie wymaganego limitu.

4.3. Towarzystwa funduszy

funduszy rynku pieniężnego o stałej wartości aktywów netto.

inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne
Ze względu na specyﬁkę usług oferowanych przez
fundusze inwestycyjne, podmioty te nie generują ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego. Fundusze
nie gwarantują wyznaczonego celu inwestycyjnego, a
ryzyko związane z ich działalnością w całości spoczy-

Wyniki ﬁnansowe TFI
W I półroczu 2013 r. sytuacja ﬁnansowa sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych poprawiła się (zob.
tabela 4.5). Wzrost przychodów TFI był związany ze
zwiększeniem się średniej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych.

wa na posiadaczach tytułów uczestnictwa. Przepisy Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestyustawy o funduszach inwestycyjnych oraz rozporzą- cyjnymi pobierane przez TFI wzrosło jednak w mniejdzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości szym stopniu niż średni poziom aktywów funduszy
funduszy inwestycyjnych nie pozwalają na tworzenie inwestycyjnych. Było to związane ze zmianami ob-
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Tabela 4.5. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną wartością aktywów

netto funduszy inwestycyjnych

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

6-2011
(w mln zł)
1 295
1 193
983
312
254
1 099
226
127
4,9
24,1
41,5

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

6-2013
(w mln zł)
1 161
1 057
945
216
176
881
241
166
3,7
18,6
34,8

Zmiana
6-2013/6-2012 (w %)
8,2
8,7
9,1
4,6
4,4
-13,8
5,6
26,1
-0,8 pp.
-0,7 pp.
5,6 pp.

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

serwowanymi w strukturze sektora funduszy inwe- ny wynik ﬁnansowy sektora był nieznacznie wyższy
stycyjnych pod względem prowadzonej polityki in- niż na koniec I półrocza 2012 r.
westycyjnej. Na koniec I półrocza 2013 r. największy
udział w aktywach netto sektora miały fundusze dłużnych papierów wartościowych. W porównaniu ze sta-

Kapitały własne TFI

nem na koniec I półrocza 2012 r. zmniejszyło się na- Mimo wzrostu wyniku ﬁnansowego TFI nie nastąpił
tomiast znaczenie funduszy akcji, zrównoważonych przyrost kapitałów własnych sektora. Na koniec I półi stabilnego wzrostu. Poziom pobieranych przez TFI rocza 2013 r. wyniosły one 880,3 mln zł i były niższe
opłat za zarządzanie funduszami lokującymi znaczną niż na koniec I półrocza 2012 r. o 13,8%. Na spadek zaczęść aktywów w dłużne papiery wartościowe jest wy- gregowanych kapitałów własnych towarzystw wpłyraźnie niższy niż w przypadku funduszy lokujących nęło zmniejszenie się kapitałów zapasowych85 . W wyśrodki na rynku akcji.

niku obniżenia się poziomu kapitałów własnych, jak

W I półroczu 2013 r. wzrosły także koszty poniesio- również wzrostu wyniku ﬁnansowego, wzrósł zagrene przez TFI. Największy, 17-procentowy wzrost do- gowany wskaźnik ROE sektora towarzystw funduszy
tyczył kosztów zmiennych dystrybucji84 . Zagregowa- inwestycyjnych.

84 Koszty

zmienne dystrybucji są główną pozycją kosztów ponoszonych przez TFI. W I półroczu 2013 r. stanowiły one ponad połowę
kosztów ogółem sektora. Do kosztów zmiennych dystrybucji zaliczane są koszty, które pozostawały w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyﬁkaty inwestycyjne i ich przydziałem lub stanowiły wynagrodzenie dystrybutorów i pozostawały w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, lub
zostały poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu.
85 O wykorzystaniu kapitału zapasowego towarzystwa decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie straty, utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy.
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Kapitały własne towarzystw były 3,6 razy wyższe niż zmieniła się istotnie (zob. wykres 4.14). Największy
zagregowany wymóg kapitałowy sektora86 . Wskaźnik udział w strukturze aktywów w dalszym ciągu miapokrycia kapitałów własnych był niższy niż na koniec ły krajowe dłużne papiery wartościowe oraz pozostaI półrocza 2012 r., co wynikało zarówno z obniżenia łe udziałowe papiery wartościowe, w tym zwłaszcza
się kapitałów własnych sektora, jak i wzrostu zagre- akcje nienotowane. Większość akcji nienotowanych
gowanego wymogu kapitałowego.

znajdowała się wśród lokat funduszy aktywów niepublicznych, wykorzystywanych często do tworzenia

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

struktur do zarządzania majątkiem dla zamożnych
klientów.

Na koniec I półrocza 2013 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły 171,2 mld zł i były wyższe niż na koniec 2012 r. o 19,9 mld zł. Tak jak w

Wykres 4.14. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych
Depozyty i pożyczki udzielone
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na GPW i NC
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pozostałe udziałowe papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa

2012 r., w I półroczu 2013 r. aktywa zwiększyły się
głównie za sprawą wysokiego napływu netto środków. Saldo wpłat i wypłat wyniosło 18,7 mld zł. Najwięcej środków w ujęciu netto wpłacono do fundu-

100%

szy pozostałych (około połowy wartości salda), w tym
dedykowanych konkretnym inwestorom, oraz funduszy dłużnych papierów wartościowych (około 40%

80%

60%

wartości salda). Blisko 5 mld zł zostało wpłacone do
dwóch funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych utworzonych wyłącznie dla podmiotów z ubez-

40%

20%

pieczeniowej grupy kapitałowej.
0%

Struktura środków zgromadzonych w funduszach nie

Źródło: NBP.

6-2012

12-2012

6-2013

86 Zgodnie

z art. 49 i 50 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych TFI ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego
na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym i jednocześnie nie niższym niż równowartość w złotych 125 tys. euro lub 730 tys. euro, jeżeli
przedmiot działalności TFI został rozszerzony o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów ﬁnansowych. Ponadto, od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli
papierów wartościowych zarządzanych przez TFI przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 mln euro, ma ono obowiązek
zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych
przez nie funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a równowartością 250 mln euro.
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Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe

Sytuacja ﬁnansowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r.
została przedstawiona przez KNF w opublikowanym w październiku br. raporcie „Informacja o
sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r.” opracowanym na
podstawie danych sprawozdawczych oraz indywidualnych ankiet kierowanych bezpośrednio do
kas.
Sytuacja kapitałowa w kasach jest w dalszym ciągu trudna, wysokość funduszy własnych jest
nieadekwatna do prowadzonej działalności, a 35 kas wykazało stratę bieżącą.
W I półroczu 2013 r. działalność depozytowa kas rozwijała się szybciej niż działalność kredytowa.
W kasach występuje duża nadwyżka depozytów nad udzielonymi pożyczkami i kredytami
(zwanymi dalej kredytami) oraz nadwyżka środków płynnych. Środki płynne kas są lokowane
głównie w Kasie Krajowej jako lokaty obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Rozwój działalności depozytowej oraz aktywów kas, przy spadku wartości funduszy własnych
zwiększa ryzyko ich działalności.
Pięć największych kas nadal posiada dominujący udział w aktywach SKOK. Skala działalności
kas jest nadal niewielka – relacja aktywów kas do aktywów sektora bankowego wynosi 1,3%.
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półrocza br. miał wynik za I kwartał br. W II kwartaWyniki ﬁnansowe kas

le br. kasy łącznie wykazały niewielki dodatni wynik

Na koniec I półrocza 2013 r. 35 kas stanowiących oko-

netto w wysokości 20,6 mln zł.

ło 37% aktywów wykazało stratę bieżącą, a łączny wynik wszystkich 55 kas wyniósł -93 mln zł. Negatywny Akcja kredytowa i ryzyko kredytowe w kasach
wpływ na wynik ﬁnansowy miała pogarszająca się ja- Wartość bilansowa kredytów na koniec czerwca br.
kość portfela kredytowego, mała dynamika akcji kre- wynosiła 10,4 mld zł, co stanowiło 56,6% aktywów.
dytowej oraz wysokie koszty odsetkowe wynikające W I półroczu br. portfel kredytowy wzrósł o 4,6%,
m.in z przyjmowania przez niektóre kasy długotermi- przy 9% wzroście aktywów. W strukturze kredytów
nowych depozytów o stałym oprocentowaniu.

udzielonych przez kasy 70% stanowią należności z rezydualnym terminem zapadalności powyżej 12 mie-

Wykres 5.1. Wyniki ﬁnansowe kas

sięcy, a 84% stanowią należności z terminem pierwot-

Straty (w kwartale)
Zyski (w kwartale)
Wynik finansowy netto (narastająco)
100

nym powyżej 3 lat. Największą część portfela stanowią kredyty konsumpcyjne (około 51,9%) oraz kredyty na nieruchomości (około 44,5%).

50

mln zł

Wykres 5.3. Struktura portfela kredytowego kas
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Kredyty pozostałe
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na nieruchomości
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* Zyski/straty – średnia kwartalna w 2012 r.
Źródło: UKNF.
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Wykres 5.2. Struktura kwartalnego rachunku wyniku kas
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Źródło: UKNF.

Około 49% portfela stanowią kredyty od 10 do 50 tys.
zł. Kredyty powyżej 100 tys. zł stanowią 23%, a kredyty powyżej 1 mln zł około 18% portfela. Około 13%
wartości portfela kredytowego podlegało restrukturyzacji, z czego 61% stanowią restrukturyzowane kredyty powyżej 1 mln zł (około 43% kredytów powyżej

Wynik finansowy netto

-600
12-2012*

3-2013

1 mln zł podlegało restrukturyzacji).

6-2013

Na koniec czerwca 2013 r. wartość kredytów prze* Średnie kwartalne w 2012 r.
Źródło: UKNF.

terminowanych (opóźnienie w spłacie minimum 1

Największy wpływ na negatywny wynik ﬁnansowy I dzień) wynosiła 3,8 mld zł, co stanowiło 30% wartości
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kredytów. Wśród kredytów przeterminowanych około 57% stanowiły kredyty przeterminowane powyżej Ryzyko płynności w kasach
12 miesięcy. Po uwzględnieniu nabytych przez kasy
skryptów dłużnych w zamian za sprzedane przeterminowane należności udział ten wzrósłby do 37,5%
wartości portfela.

Aktywa płynne na koniec czerwca br. utrzymywały
się na poziomie 4,5 mld zł, co stanowiło około 25% aktywów ogółem. W porównaniu ze stanem na koniec
grudnia 2012 r. poziom aktywów płynnych zwiększył
się o 1,2 mld zł. Kasy lokowały środki płynne głównie

Wykres 5.4. Kredyty przeterminowane w kasach – struktura,

w Kasie Krajowej (ponad 2,5 mld zł), na bieżących ra-

udział w portfelu kredytowym i stopień pokrycia odpisami

chunkach bankowych oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
Wykres 5.5. Struktura aktywów płynnych i udział w akty-
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Wśród kredytów przeterminowanych przeważają

0,0

kredytów przeterminowanych). Na wszystkie należności przeterminowane kasy utworzyły 2,3 mld zł od-
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Źródło: UKNF.

pisów aktualizacyjnych. W I półroczu br. przeprowa- Podstawowym źródłem ﬁnansowania działalności
dzono kilka transakcji sprzedaży wierzytelności na kas są depozyty członków, które wynosiły 17,3 mld zł.
kwotę 0,24 mld zł, z czego 97% stanowiły należności W I półroczu 2013 r. wartość depozytów zwiększyła
przeterminowane powyżej 3 miesięcy. Według stanu się o 1,5 mld zł, tj. o 9,6%, przy czym wzrost ten miał
na 30.06.2013 r. wartość brutto sprzedanych kredy- miejsce głównie w I kwartale87 . W strukturze depotów wynosiła 1,97 mld zł. Wartość bilansowa papie- zytów kas dominują depozyty terminowe, o terminie
rów dłużnych, uzyskanych za sprzedane wierzytelno- wymagalności do 12 miesięcy. Wśród depozytów terści przeterminowane wyniosła 0,98 mld zł (5,3% ak- minowych, depozyty o wartości powyżej 100 tys. zł
tywów ogółem). Na koniec czerwca br. akcje, udziały stanowią około 29% ich łącznej wartości, natomiast
oraz dłużne papiery wartościowe stanowiły 11,9% ak- pod względem liczby rachunków stanowią one jedytywów.

nie 4%.

87 Istotnemu

wzrostowi wartości depozytów w tak krótkim okresie nie towarzyszył wzrost akcji kredytowej. Część zebranych środków
została przesunięta na lokaty w Kasie Krajowej.
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Wykres 5.6. Struktura depozytów kas

Wykres 5.7. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
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W kasach występuje duża nadwyżka depozytów nad 220 mln zł i ze względu na utworzenie odpisów akudzielonymi kredytami oraz nadwyżka środków płyn- tualizacyjnych na przeterminowane kredyty – były
nych.

niższe o 87,1 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r. Fundusze własne kas obliczone zgodnie

Pozycja kapitałowa kas

z ustawą o SKOK na koniec I półrocza 2013 r. wyno-

siły 135 mln zł i były wyższe o 30 mln zł w porówSytuacja kapitałowa w kasach jest w dalszym ciągu naniu ze stanem na koniec 2012 r. w wyniku zasitrudna, a wysokość funduszy własnych jest nieade- lenia funduszu zasobowego zyskami wypracowanykwatna do rozmiarów i ryzyka prowadzonej działal- mi przez niektóre kasy w 2012 r. oraz zwiększenia
ności.
funduszu udziałowego. Wzrost funduszu udziałoweZgodnie z metodyką Kasy Krajowej, stosowaną obec- go o 14,9 mln zł, tj. o 11,5% był związany z pozyskanie do wyliczania wymogu kapitałowego na potrze- niem nowych członków (w badanym okresie przybyby ustalenia współczynnika wypłacalności –- do fun- ło 61 tys. nowych członków) oraz ze wzrostem liczduszy własnych zalicza się zysk bieżący oraz zysk w by zadeklarowanych przez dotychczasowych człon88
trakcie zatwierdzania. Tak ustalone fundusze istotnie ków udziałów nadobowiązkowych . Współczynnik
różnią się od wartości funduszy wyliczonych zgod- wypłacalności kas, liczony zgodnie z metodyką Kasy

nie z ustawą o SKOK. Obecnie obowiązujące zasady Krajowej obniżył się z 1,83% na koniec grudnia 2012
dotyczące współczynnika wypłacalności mają jednak r. do 1,20% na koniec czerwca 2013 r., na co złożył
tymczasowy charakter i będą obowiązywały do końca się zarówno spadek funduszy własnych, jak i wzrost
aktywów. Na koniec czerwca 2013 r. 15 kas spełniastycznia 2014 r.
ło normy w zakresie minimalnego współczynnika wyNa koniec I półrocza br. fundusze własne kas wyli- płacalności (4%), a 20 kas wykazywało współczynnik
czone zgodnie z metodyką Kasy Krajowej wynosiły
88 Fundusz

udziałowy mimo, iż zaliczany do funduszy własnych nie jest funduszem o w pełni trwałym i wieczystym charakterze. Członkowie kas mają prawo zażądać wypłaty udziałów, stąd możliwość absorpcji strat jest ograniczona.

122

Narodowy Bank Polski

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

ujemny. Niedobór funduszy własnych kas do obowią- w formie lokat w bankach stanowiły około 51,4% akzującego wymogu kapitałowego został wyszacowany tywów Kasy Krajowej, tj. 1,8 mld zł. Praktycznie jedyprzez KNF na 513 mln zł.

nym źródłem ﬁnansowania działalności Kasy Krajowej są środki otrzymane od kas w formie lokat (obo-

Wykres 5.8. Rozkład aktywów kas według współczynnika wy-

płacalności

nowi silne uzależnienie od tego źródła ﬁnansowania.
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Procesy restrukturyzacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych
W dniu 12 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z
dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo –- kredytowych
oraz niektórych innych ustaw, na mocy której Komi-

Struktura bilansu Kasy Krajowej

sja Nadzoru Finansowego uzyskała szereg instrumen-

Istotną częścią aktywów Kasy Krajowej są środki płyn- tów, pozwalających na efektywne prowadzenie prone. Gotówka i inne aktywa pieniężne oraz należności cesów restrukturyzacyjnych w kasach.

Wykres 5.9. Struktura bilansu Kasy Krajowej: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy panel
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Do 30 czerwca 2013 r. 44 kasy zostały objęte postępo- cy komisarycznego w trzech kasach. Celem zarządwaniem naprawczym. Stosownie do ustawy kasa jest cy komisarycznego są działania na rzecz wzmocniezobowiązana do opracowania programu naprawcze- nia SKOK poprzez zwiększenie jego siły kapitałowej,
go w razie powstania straty bilansowej albo groźby jej wzrost efektywności działania i poprawę standardów
wystąpienia, powstania niebezpieczeństwa niewypła- zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową werycalności lub zagrożenia utraty płynności płatniczej. ﬁkację ich sytuacji ﬁnansowej przeprowadzoną pod
W lipcu i sierpniu 2013 r. Komisja Nadzoru Finanso- bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego.
wego podjęła także decyzję o ustanowieniu zarząd-
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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 instytucji kredytowych.
Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności, i składki zarobionej.
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) – zobowiązuje obie strony do wymiany okresowych płatności
odsetkowych, naliczanych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres, oraz, jeśli tak ustalono
w warunkach transakcji, wymiany kwoty nominalnej (po wcześniej uzgodnionym kursie) w dniu zakończenia
transakcji i ewentualnie w dniu rozpoczęcia transakcji. Płatności odsetkowe są wyrażone w różnych walutach
i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej.
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.
Delewarowanie – ograniczanie przez inwestorów zagranicznych ekspozycji na podmioty z kraju goszczącego. Delewarowanie może przyjmować postać redukcji ﬁnansowania udzielanego przez inwestorów zagranicznych instytucjom ﬁnansowym (w szczególności podmiotom zależnym), jak i redukcji inwestycji w instrumenty ﬁnansowe z kraju goszczącego, takie jak skarbowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraj
goszczący lub akcje notowane na giełdzie kraju goszczącego.
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Dźwignia ﬁnansowa – relacja aktywów 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 emisje obligacji ﬁnansowania
dla 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 krajów strefy euro. EFSF może angażować
się w nowe programy pomocy jedynie do czerwca 2013 r., a następnie będzie wyłącznie kontynuował już
rozpoczęte programy aż do pełnej spłaty środków pożyczonych w ramach tych programów.
European Stability Mechanism (ESM) – międzyrządowa organizacja, która rozpoczęła działalność w październiku 2012 r., mająca na celu zagwarantowanie stabilności ﬁnansowej krajów strefy euro. Stanowi ona
główny instrument ﬁnansowania nowych programów pomocy ﬁnansowej udzielanej krajom strefy euro
ze środków postawionych przez nie do dyspozycji. Jej zdolność pożyczkowa, wraz ze środkami EFSF, wynosi do 700 mld euro.
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 bilansowe 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.
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Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i odpisów amortyzacyjnych.
Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej banku państwowego lub spółki akcyjnej.
Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i pozostałe
kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Krótkoterminowa luka płynności – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc a wartością pasywów z terminem wymagalności nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Krótkoterminowa luka płynności skorygowana – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin zapadalności upłynął,
oraz o wartość bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu środków gwarantowanych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) a nadwyżką depozytów sektora nieﬁnansowego o terminie do 1 miesiąca
ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do aktualnej wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
Luka ﬁnansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Margines wypłacalności – określony przepisami prawa parametr, który determinuje poziom środków własnych zakładu ubezpieczeń.
Marża depozytowa – różnica między rynkową stopą procentową a oprocentowaniem depozytów w bankach.
Marża kredytowa – różnica między oprocentowaniem kredytów w bankach a rynkową stopą procentową.
Marża nieodsetkowa – relacja wyniku nieodsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie (ang. Net Interest Margin).
Modiﬁed Duration – miara wrażliwości ceny dłużnych papierów wartościowych na zmianę rynkowych stóp
procentowych. W przybliżeniu określa ona, o ile procent zmieni się cena dłużnego papieru wartościowego
w reakcji na zmianę stóp procentowych o 100 punktów bazowych.
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).
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów – różnica pomiędzy wartością dokonanych odpisów z tytułu
utraty wartości kredytów/zawiązanych rezerw celowych w danym okresie a wartością odwróceń odpisów
z tytułu utraty wartości/rozwiązanych rezerw celowych.
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Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego kwartyla
rozkładu zmiennej.
Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora nieﬁnansowego.
Outright Monetary Transactions (OMT) – wprowadzony przez EBC we wrześniu 2012 r. program skupu
na rynku wtórnym obligacji skarbowych krajów strefy euro. Przeznaczony jest dla państw, które wystąpią
o wsparcie ﬁnansowe ze środków pochodzących z EFSF/ESM. Ma na celu poprawę transmisji polityki pieniężnej EBC we wszystkich krajach strefy euro. W ramach programu nabywane będą przede wszystkim obligacje
o terminie zapadalności od jednego do trzech lat.
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 depozytowy (krótkoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych strat
w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating indywidualny (SACP) – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdolności instytucji
ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których aktywna jest instytucja ﬁnansowa
oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji ﬁnansowej.
Rating siły ﬁnansowej – (ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolności instytucji ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana na podstawie danych
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fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyﬁkacji działalności, a także stopnia rozwoju systemu ﬁnansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły gospodarki.
Rentowność brutto (TFI) – relacja wyniku ﬁnansowego brutto TFI i przychodów ogółem.
Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego i składki zarobionej na udziale
własnym.
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku technicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi i przychodów z zarządzania tymi funduszami.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych
umów ubezpieczeń.
Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu ﬁnansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem ﬁnansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego).
Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
Single Supervisory Mechanism (SSM) – mechanizm sprawowania przez EBC nadzoru bankowego zgodnie
z Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. Nadzorem EBC objęte będą banki
działające na terenie strefy euro i niektórych innych krajów, które zdecydowały się przekazać odpowiednie
uprawnienia EBC. Poza dotychczasowymi uprawnieniami krajowych organów nadzoru odpowiedzialnych
za nadzór nad bankami, EBC uzyskuje pewne kompetencje w zakresie prowadzenia polityki makroostrożnościowej w państwach uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.
Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych za składki przypisane brutto z tytułu umów
z określonym okresem odpowiedzialności uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu
umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są
to kwoty należne w okresie sprawozdawczym.
Skorygowana marża odsetkowa (netto) – relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w danym okresie pomniejszonego o przychody odsetkowe od papierów wartościowych i odpisy z tytułu utraty wartości należności
z tego okresu do średniej wartości aktywów (lub odpowiedniego portfela kredytów) w tym okresie.
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
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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 posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Umorzenie lub konwersja zobowiązań (bail-in) – narzędzie postępowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji polegające na umorzeniu lub konwersji na kapitał własny odpowiednich składników pasywów
banku.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
Viability rating – Rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący o
sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
Wartość zagrożona (value at risk) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie
czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych historycznych.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych zakładu ubezpieczeń do ustawowego
wymogu kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwarancyjny (w zależności
od tego, która z tych wielkości jest wyższa).
Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami – wysokość aktywów w relacji do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
brutto.
Wskaźnik pokrycia rezerw lokatami – wysokość lokat w relacji do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale własnym.
Wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego (TFI) – relacja wartości kapitału własnego TFI i wartości minimalnego wymogu kapitałowego.
Wskaźnik rentowności sprzedaży – iloraz wyniku ze sprzedaży produktów, towarów oraz materiałów i przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz materiałów.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto.
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań – relacja odszkodowań na udziale własnym zakładu ubezpieczeń i
odszkodowań brutto.
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Wskaźnik zatrzymania składki – relacja składki przypisanej na udziale własnym zakładu ubezpieczeń i składki przypisanej brutto.
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.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów ﬁnansowych o zmiennej kwocie dochodu, wyniku operacji
ﬁnansowych i wyniku z pozycji wymiany.
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi przychodami
technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty administracyjne i akwizycji),
tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z lokat.
Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).
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AC
BAEL

Auto casco
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BIS

Bank for International Settlements

BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości

CCP

Central counterparty

CDS

Credit Default Swap

CIRS

Cross Currency Interest Rate Swap

CMA

Classical Matching Adjustment

COR

Combined Operating Ratio

CPGBI
CPI

Citigroup Poland Government Bond Index
Consumer Price Index

CPSS

Committee on Payment and Settlement Systems

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

DFE

Dobrowolny fundusz emerytalny

DJIA

Dow Jones Industrial Average

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

EFSF

European Financial Stability Facility

EMA

Extended Matching Adjustment

EMIR

European Market Infrastructure Regulation

ESBC

Europejski System Banków Centralnych

ESM

European Stability Mechanism

ESMA

European Securities and Markets Authority

ESRB

European Systemic Risk Board

EURIBID

Euro Interbank Bid Rate
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EURIBOR
EURO STOXX 50
EURO STOXX

Euro Interbank Oﬀered Rate
Indeks giełdowy największych spółek strefy euro
Indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS
FED

Federal Reserve System

FI

Fundusze inwestycyjne

FOMC

Federal Open Market Committee

FRA

Forward Rate Agreement

FSB

Financial Stability Board

G-20

Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS
IOSCO

Główny Urząd Statystyczny
International Organization of Securities Committees

IPS

Institutional Protection Scheme

IRS

Interest Rate Swap

KDPW
KE

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Komisja Europejska

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

LCR

Liquidity Coverage Requirement

LIBOR
LTGA
LtV

London Interbank Oﬀered Rate
Long Term Guarantees Technical Assessment
Loan-to-Value

MdM

„Mieszkanie dla Młodych”

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MSCI EM
MSP
MSSF/MSR

Indeks giełdowy spółek z gospodarek wschodzących
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

mWIG40
MWSZ
MXSZ
NBP
NC
NEG
NIF
NIM
NSFR
O/N
OC
OFE
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Warszawski Indeks Giełdowy średnich spółek
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Maksymalna stopa zwrotu OFE
Narodowy Bank Polski
NewConnect
Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie
Niebankowe instytucje ﬁnansowe
Net interest margin
Net Stable Funding Requirement
Overnight
Odpowiedzialność cywilna
Otwarte Fundusze Emerytalne
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OIS
OMT

Overnight Index Swap
Outright Monetary Transactions

OTC

Over-the-counter

PKB

Produkt Krajowy Brutto

POLONIA

Polish Overnight Index Average

PSR

Polskie standardy rachunkowości

PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

ROA

Return on assets

ROE

Return on equity

RnS

„Rodzina na swoim”

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

S&P

Standard & Poor’s

S&P500
SACP

Indeks giełdowy spółek amerykańskich
Stand-Alone Credit Proﬁle

SCR

Solvency Capital Requirement

SIG

Skin in the game

SKOK
SP

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe
Skarb Państwa

SSM

Single Supervisory Mechanism

STA

Perspektywa stabilna ratingu

sWIG80
SWSZ
TFI
TFUE
UE

Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek
Średnia ważona stopa zwrotu
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Unia Europejska

UFK

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

VaR
WIBOR
WIG
WIG20
WIG-Banki
ZBP
ZU
ZUS

Value at Risk
Warsaw Interbank Oﬀered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy
Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek
Indeks spółek z sektora bankowego
Związek Banków Polskich
Zakłady Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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