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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 i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia.
Utrzymanie stabilności systemu ﬁnansowego wymaga monitorowania ryzyka systemowego powstającego
w systemie ﬁnansowym lub w jego otoczeniu, jak również podejmowania działań eliminujących lub ograniczających to ryzyko. Stabilnie funkcjonujący system ﬁnansowy jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w długim okresie.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce ma utrzymanie stabilności
sektora bankowego, którego aktywa stanowią dwie trzecie całości systemu ﬁnansowego. Banki odgrywają
kluczową rolę w ﬁnansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też
oferowanie licznych produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem ﬁnansowym.
Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę zagrożeń dla stabilności banków.
Stabilność systemu ﬁnansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na powierzone Bankowi ustawowe zadania działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego,
kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego, jak również działania na rzecz stabilności systemu ﬁnansowego w zakresie instytucji ﬁnansowych (art. 3 ust. 2 pkt 6, 6a i 6b ustawy o NBP).
Realizując te działania, NBP współuczestniczy w sprawowaniu nadzoru makroostrożnościowego nad systemem ﬁnansowym, a w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego –
może również uczestniczyć w działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego.
Stabilność systemu ﬁnansowego jest silnie związana z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzymaniem stabilności cen. System ﬁnansowy odgrywa kluczową rolę w transmisji impulsów polityki pieniężnej do sfery realnej. Niestabilność systemu ﬁnansowego może utrudnić jej skuteczne prowadzenie. Analiza
stabilności systemu ﬁnansowego jest również koniecznym elementem skutecznej polityki regulacyjnej i nadzorczej, w formułowaniu których NBP współuczestniczy i które wraz z polityką pieniężną przyczyniają się
do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kolejną przesłanką zaangażowania NBP w prace
na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu ﬁnansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania
organizacji rozliczeń pieniężnych (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o NBP). Warunkiem koniecznym dla sprawnego
działania systemów płatności 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. Celem Raportu 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 wspierania stabilności systemu ﬁnansowego. Raport jest również przedstawiany
Komitetowi Stabilności Finansowej jako organowi nadzoru makroostrożnościowego.

Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 30 września
2017 r. (cut-oﬀ date). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date. Raport został przyjęty przez Zarząd
Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r.
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Synteza
Polski system ﬁnansowy funkcjonuje stabilnie, a na-

znajduje się w fazie ekspansji przy utrzymującej się

tężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się

równowadze między podażą a popytem. W tym kon-

istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji

tekście istotne znaczenie mają bariery, które mogły-

raportu.

by ograniczyć podaż mieszkań w przyszłości. W wa-

Krajowe otoczenie gospodarcze sprzyjało stabilnemu funkcjonowaniu instytucji ﬁnansowych. Gospodarka polska nie wykazuje istotnych nierównowag
makroekonomicznych. Poziom zadłużenia przedsiębiorstw nieﬁnansowych i gospodarstw domowych
pozostaje umiarkowany. Rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych, wraz ze wzrostem aktywności
inwestycyjnej sektora publicznego, przyczyniły się
do poprawy tempa wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2017 r.
Na podwyższonym poziomie pozostaje jednak ryzyko płynące z otoczenia zewnętrznego gospodarki. Optymizm na rynkach globalnych, przejawiający
się we wzroście cen akcji oraz obligacji korporacyjnych może budzić obawy o nadmierne odchylenie
się wyceny instrumentów ﬁnansowych od ich warto-

runkach niskich stóp procentowych, zainicjowany
wzrost cen mógłby stać się katalizatorem inwestycji
o charakterze spekulacyjnym. W tym kontekście rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się nierównowagi wskutek szoków podażowych lub popytowych.
Utrzymuje się nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych (głównie biurowych), co jednak nie stanowi zagrożenia systemowego z uwagi
na niski zakres ﬁnansowania tego segmentu rynku
przez banki krajowe.
Kluczowym

warunkiem

stabilności

ﬁnansowej

w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem ﬁnansowania
gospodarki, a depozyty bankowe są największym
składnikiem aktywów ﬁnansowych gospodarstw domowych.

ści fundamentalnych i wzrost ryzyka znacznej korek-

Cykl kredytowy w Polsce pozostaje na przeło-

ty cen. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych

mie fazy ożywienia i ekspansji. Dynamika kre-

po raz kolejny osiągnęły rekordowe wartości. W kon-

dytu w analizowanym okresie była jedynie nie-

tekście niskiej historycznej oraz oczekiwanej zmien-

znacznie wyższa od dynamiki wzrostu nomi-

ności cen instrumentów ﬁnansowych, zjawiska te su-

nalnego PKB.

gerują zwiększoną wrażliwość globalnego systemu
ﬁnansowego na zmiany skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.
Krajowy rynek nieruchomości mieszkaniowych
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Tempo wzrostu kredytów nie kreowało nierównowag w gospodarce i systemie ﬁnansowym, jak również nie stanowiło bariery wzrostu gospodarczego. Bufor antycykliczny pozo-
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staje na poziomie 0%. Brak jest oznak nadmier-

Zyskowność banków ponownie obniżyła się.

nego łagodzenia polityki kredytowej banków.

W Polsce zyski zatrzymane są podstawowym

Jakość portfela kredytowego banków była stabilna. Słabym punktem części sektora bankowego jest portfel walutowych kredytów hipotecznych. Z uwagi na istniejące u kredytobiorców bufory dochodowe, jakość tego portfela pomimo dużych szoków kursowych - jest bardzo dobra. W połączeniu z istotnymi buforami kapitałowymi banków, wskazuje to, że ryzyko o charakterze ekonomicznym związane
z tym portfelem nie ma charakteru systemowego. Portfel ten może stać się źródłem ryzyka systemowego w przypadku wprowadzenia w życie rozwiązań ustawowych przewidujących przymusowe przewalutowanie tych kredytów po kursie istotnie różnym od bieżącego kursu rynkowego. Realizacja Rekomendacji
KSF-M w tym zakresie pozwoliła na ograniczenie tego ryzyka.

źródłem kapitału, a wysokość buforów kapitałowych jest kluczowym parametrem określającym odporność sektora bankowego na szoki i warunkiem wzrostu ﬁnansowania gospodarki. Z tego względu ewentualna kontynuacja tendencji spadku zyskowności banków byłaby zjawiskiem niepożądanym. W ostatnim
okresie głównymi czynnikami kształtującymi
zyskowność banków, poza podatkiem od aktywów, były wzrost marży odsetkowej netto oraz spadek marży nieodsetkowej. Choć
marża nieodsetkowa nadal się zmniejszała, to
jej główna składowa, czyli marża prowizyjna
ustabilizowała się, co zakończyło okres stopniowego spadku trwającego nieprzerwanie od
2011 r. Obciążenie wyników banków z tytułu
kosztów ryzyka kredytowego nie zmieniło się
istotnie, a relacja strat kredytowych do kredytów ustabilizowała się na najniższym poziomie

Banki są narażone na ryzyko rynkowe w ogra-

od 2008. Wzrosło natomiast obciążenie wyniku

niczonym stopniu. Otwarta pozycja waluto-

kosztami operacyjnymi, co było głównie skut-

wa netto jest minimalna z uwagi na domy-

kiem wprowadzenia podatku od aktywów.

kanie otwartej bilansowej pozycji walutowej
banków poprzez operacje pozabilansowe. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
jest ograniczone w skali całego sektora, choć
banki spółdzielcze wykazują większą od banków komercyjnych wrażliwość wyniku ﬁnansowego na ewentualny spadek stóp procentowych.

Polski system bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał, czemu towarzyszy niski poziom dźwigni ﬁnansowej.
W analizowanym okresie banki kontynuowały
podwyższanie funduszy własnych, utrzymując
ich wysoką jakość. Średni łączny współczynnik
kapitałowy ponownie wzrósł i osiągnął poziom
18%. Większość banków spełnia wymogi nad-

Wysoki udział depozytów, zwłaszcza gospo-

zorcze, łącznie z wymogami utrzymywania bu-

darstw domowych, i jednoczesne zmniejsze-

forów kapitałowych. Wszystkie banki istotnie

nie ﬁnansowania hurtowego sprzyja stabilno-

zaangażowane w walutowe kredyty hipotecz-

ści ﬁnansowania banków i ograniczaniu ryzy-

ne dla gospodarstw domowych spełniały wy-

ka płynności. Udział aktywów płynnych w bi-

móg kapitałowy nałożony w ramach ﬁlara II.

lansach banków ustabilizował się na wysokim
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poziomie. Banki spełniają nadzorcze wskaźni-

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdol-

ki płynności.

ności absorbowania strat wskazują, że większość
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banków jest w stanie zaabsorbować skutki szoków

chanizmów stabilnościowych. Dlatego, pozostawa-

związanych ze zidentyﬁkowanymi przyszłymi zagro-

nie szeregu banków spółdzielczych poza struktura-

żeniami w systemie ﬁnansowym i jego otoczeniu go-

mi IPS jest zjawiskiem negatywnym. Kluczowa ro-

spodarczym. Jednakże realizacja restrykcyjnego sce-

la banków zrzeszających w IPS i ich silne powiąza-

nariusza istotnego spowolnienia wzrostu gospodar-

nia depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazu-

czego doprowadziłaby do znacznego spadku współ-

ją na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowa-

czynników kapitałowych. Ryzyko systemowe, rozu-

nia banków zrzeszających, między innymi przez wy-

miane jako ryzyko zakłócenia świadczenia usług po-

soką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wy-

średnictwa ﬁnansowego przez banki nie zmateria-

posażenie w kapitał.

lizowałoby się ze względu na relatywnie wysokie
poziomy wyjściowe współczynników kapitałowych
w bankach. Spadek zyskowności banków powoduje, że koszt pozyskania kapitału na rynku przewyższa rentowność aktywów, co może ograniczać możliwość uzupełnienia kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji podporządkowanych. Utrzymywanie się istotnej niepewności w otoczeniu zewnętrznym Polski wskazuje na konieczność zachowania dobrej odporności sektora bankowego i unikania działań ze strony polityki publicznej, które mogłyby ją
osłabić.

Sytuacja sektora SKOK pozostaje trudna i trwa jego
restrukturyzacja. Liczba działających podmiotów,
jak również wielkość aktywów sektora zmniejszają
się stopniowo. Duża część sektora nadal nie spełnia regulacyjnych minimalnych wymogów kapitałowych, jednak wymogi płynnościowe są spełniane. Jakość portfela kredytowego pozostaje słaba. Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki udział tych pozycji
funduszy własnych, które nie mogą być przeznaczane na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Sektor niekredytowych instytucji ﬁnansowych,
z uwagi na stosowane w Polsce modele bizneso-

Sektor banków spółdzielczych jest stabilny. Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełnia-

we, nie tworzy istotnych zagrożeń dla stabilności
ﬁnansowej.

ją nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe.
Tym niemniej środowisko niskich stóp procentowych oraz niska efektywność związana z modelem
biznesowym tego sektora stanowią wyzwanie dla
zyskowności banków spółdzielczych i ich zdolności

Sektor ten nie jest istotnym źródłem ﬁnansowania gospodarki. Ponadto niekredytowe instytucje ﬁnansowe wykorzystują dźwignię ﬁnansową jedynie w niewielkim zakresie.

do rozwoju. Niektóre banki, zwłaszcza większe, charakteryzują się istotnym zaangażowaniem w bar-

Zakłady ubezpieczeń oferują tradycyjne usłu-

dziej ryzykowne aktywa, co w przypadku niedosta-

gi ubezpieczeniowe i nie generują ryzyka płyn-

tecznych kompetencji w zarządzaniu ryzykiem mo-

ności. Zakłady ubezpieczeń w Polsce nie oferu-

że rodzić zagrożenia dla ich stabilności. Niepoko-

ją w szerokim zakresie produktów o gwaran-

jącym zjawiskiem jest w ich przypadku słaba ja-

towanej stopie zwrotu, będących wrażliwym

kość i relatywnie wysoka koncentracja portfela kre-

obszarem w warunkach niskich stóp procento-

dytowego przy niskim poziomie pokrycia kredytów

wych. Sektor ten charakteryzuje się wysokimi

zagrożonych odpisami. Dotychczasowe doświadcze-

współczynnikami wypłacalności, co zapewnia

nia z funkcjonowania systemów ochrony instytu-

ciągłość świadczenia usług ﬁnansowych. W I

cjonalnej w bankowości spółdzielczej są pozytyw-

połowie 2017 wyniki ﬁnansowe i techniczne

ne i wskazują na skuteczność utworzonych tam me-

zakładów ubezpieczeń poprawiły się.
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Sektorem o znacznej skali działalności są fundusze inwestycyjne. Ich aktywa netto osiągnęły historycznie najwyższy poziom, głównie za sprawą wzrostu wyceny aktywów, jak
również napływu środków gospodarstw domowych. Kluczowym ryzykiem sektora jest ryzyko płynności, potencjalnie istotne dla funduszy inwestycyjnych otwartych. Udział płynnych aktywów w aktywach ogółem otwartych

bankowym były ograniczone.
Ważnym potencjalnym kanałem wzajemnego wpływu między bankami oraz SKOK jest system gwarantowania depozytów i uporządkowanej likwidacji. Jest to istotne w obliczu słabości sektora SKOK
oraz niektórych banków spółdzielczych. Wysoka
koncentracja sektora SKOK zwiększa jednocześnie
istotność tego ryzyka.

funduszy inwestycyjnych nieznacznie spadł

Narodowy Bank Polski rekomenduje działania ma-

i był niższy od wartości średniej z ostatnich

jące służyć utrzymaniu stabilności polskiego syste-

trzech lat.

mu ﬁnansowego. Rekomendacje te zostały omówione w ostatnim rozdziale. Dotyczą one:

Ryzyko płynności w zasadzie nie występuje
w sektorze otwartych funduszy emerytalnych
z uwagi brak możliwości wycofania środków
przez uczestników przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych oraz systematyczny napływ
netto składek.
Źródłem ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego mogą być powiązania między instytucjami ﬁnansowymi, w tym powiązania kapitałowe, ﬁnansowe i kredytowe. Powiązania depozytowo-kredytowe
wewnątrz sektora bankowego nie były istotne, z wy-

restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień zgodnie z rekomendacjami Komitetu
Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,
ściślejszej integracji sektora bankowości spółdzielczej i przebudowy jego modelu biznesowego, oraz szerokiego udziału banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),

jątkiem powiązań między bankami zrzeszającymi

kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK,

a zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Nabycie

przy minimalizacji kosztów publicznych po-

w I połowie 2017 pakietu kontrolnego drugiego

przez wykorzystanie zasobów systemu SKOK,

co do wielkości aktywów banku w Polsce przez największą grupę ubezpieczeniową istotnie zmieniło skalę i charakter powiązań międzysektorowych.
Spowodowało to również istotny wzrost udziału
podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa
w systemie ﬁnansowym.
Dla większości podmiotów sektora NIF bardziej

prowadzenia przez banki polityki kredytowej zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, z uwzględnieniem możliwości wzrostu stóp
procentowych,

istotne pozostawały powiązania wewnątrzsektoro-

szczególnie ostrożnej polityki kredytowej ban-

we niż z bankami. Powiązania w zakresie ﬁnanso-

ków w segmencie kredytowania nieruchomo-

wania oraz powiązania kredytowe NIF z sektorem

ści komercyjnych.
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Uwarunkowania działania instytucji
ﬁnansowych
1.1. Sytuacja makroekonomiczna
W gospodarce globalnej w I połowie 2017 r. trwa-

czego (którego tempo wyniosło 2,3% r/r w II kw. br.)

ło ożywienie aktywności gospodarczej, choć tem-

pozostawał rosnący popyt wewnętrzny, wspierany

po wzrostu pozostało niższe niż przed globalnym

przez postępujący wzrost zatrudnienia i płac, dobre

kryzysem ﬁnansowym. Przyśpieszeniu wzrostu go-

nastroje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

spodarczego sprzyjał dalszy znaczący wzrost wydat-

oraz ekspansywną politykę pieniężną EBC. Jedno-

ków konsumpcyjnych w wielu krajach, przy stopnio-

cześnie – wobec ożywienia światowej wymiany han-

wej odbudowie popytu inwestycyjnego oraz ożywie-

dlowej – koniunktura w handlu zagranicznym strefy

niu obrotów w handlu międzynarodowym. Poprawa

euro pozostała korzystna, a eksport netto miał do-

koniunktury miała szeroki zasięg: dotyczyła więk-

datni wkład do wzrostu PKB. Tym niemniej – wobec

szości krajów rozwiniętych oraz znacznej części naj-

osłabienia wymiany handlowej w ramach globalnej

większych gospodarek wschodzących. W I połowie

sieci dostaw – wzrost eksportu strefy euro nieco spo-

br. wzrost gospodarczy przyspieszył w szczególności

wolnił. W szczególności obniżyła się dynamika eks-

w Stanach Zjednoczonych oraz w streﬁe euro. Dyna-

portu w Niemczech, będących najważniejszym part-

mika PKB w Chinach była jedynie nieznacznie wyż-

nerem handlowym Polski. Mimo to, ich aktywność

sza niż w poprzednim roku, podczas gdy w Rosji dy-

gospodarcza – wspierana przez dalszy wzrost popy-

namika wyraźnie wzrosła, potwierdzając wyjście tej

tu wewnętrznego – rosła w stabilnym tempie.

gospodarki z recesji.
Wzrost

gospodarczy

w

Europie

Środkowo-

W streﬁe euro wzrost gospodarczy przyśpieszył,

Wschodniej był w I połowie br. wyraźnie wyższy

a koniunktura poprawiła się niemal we wszystkich

niż w 2016 r. Wynikało to z dobrej sytuacji na rynku

krajach. Głównym czynnikiem wzrostu gospodar-

pracy, wspierającej wydatki konsumpcyjne, oraz ko-

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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rzystnych perspektyw popytu i wysokiego wykorzy-

marże w relacji do skarbowych papierów wartościo-

stania zdolności produkcyjnych, przekładających się

wych). Źródłem ryzyka dla prognozowanej ścieżki

na postępujące ożywienie inwestycji. W przeciw-

wzrostu w gospodarce globalnej są także nadmier-

nym kierunku działało spowolnienie wzrostu eks-

ne zadłużenie publiczne lub prywatne w niektórych

portu Niemiec, osłabiające aktywność eksportową

gospodarkach oraz możliwe skutki uboczne dzia-

tych gospodarek, wytwarzających dobra w ramach

łań nakierowanych na ograniczenie tych nierówno-

globalnych sieci dostaw.

wag. Niepewność dotyczy również kształtu polityki
ﬁskalnej i pieniężnej w największych gospodarkach

W latach 2018-2019 wzrost gospodarczy w otoczeniu polskiej gospodarki będzie – według listopadowej projekcji NBP – prawdopodobnie nieco wolniejszy niż w bieżącym roku. Przyczyni się do tego
pewne osłabienie aktywności gospodarczej w streﬁe euro, wynikające z wolniejszego wzrostu konsumpcji w warunkach rosnącej inﬂacji. Tym niemniej, popyt konsumpcyjny – wspierany przez stabilny wzrost funduszu płac – pozostanie tam najważniejszym czynnikiem wzrostu aktywności. Rosnące wydatki konsumpcyjne będą również głównym źródłem wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, wobec oczekiwanego wzrostu
tych wydatków (związanego z rosnącym zatrudnieniem i płacami oraz wzrostem wartości majątku
gospodarstw domowych) oraz ożywienia inwestycji prywatnych, perspektywy wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych są bardziej korzystne
niż w streﬁe euro. Według prognoz instytucji międzynarodowych także w głównych gospodarkach
wschodzących w 2018 r. utrzyma się dobra koniunktura, chociaż w Chinach wzrost PKB prawdopodobnie nieco spowolni1 .

na świecie.
W Polsce wzrost gospodarczy – po przejściowym
spowolnieniu w 2016 r. – w I połowie br. przyśpieszył i kształtował się na poziomie zbliżonym
do 4%. Wzrost ten (4,1% r/r w I kw., 4,0% r/r w II kw.
i 4,7% r/r w III kw. według szybkiego szacunku
GUS) był w dalszym ciągu wspierany przez rosnące
zatrudnienie i wynagrodzenia oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+, co przyczyniało się do utrzymania bardzo
dobrych nastrojów konsumentów. Czynniki te skutkowały utrzymującym się szybkim wzrostem wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych
(4,7% r/r w I kw. i 4,9% r/r w II kw. br.), nadal niska
była natomiast dynamika nakładów na środki trwałe (-0,4% r/r w I kw. br. oraz 0,8% r/r w II kw. br.).
W kierunku wzrostu dynamiki nakładów inwestycyjnych na środki trwałe oddziaływał co prawda stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej sektora publicznego (m.in. związany z rosnącym wykorzystaniem środków unijnych), jednak ożywienie inwestycji było nadal hamowane przez spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw. Przyśpie-

Istotnym czynnikiem niepewności dla poziomu ak-

szeniu wzrostu popytu krajowego w II kw. br. towa-

tywności gospodarczej na świecie jest kształtowa-

rzyszyło pewne osłabienie aktywności w handlu za-

nie się cen na rynkach kapitałowych. W szczegól-

granicznym, silniejsze w przypadku eksportu niż im-

ności dotyczy to wycen amerykańskiego rynku akcji

portu. Wynikało to z osłabienia aktywności w ra-

(w br. osiągnęły one historycznie wysokie poziomy)

mach globalnych sieci dostaw oraz spadku sprzedaży

oraz rynków obligacji korporacyjnych (bardzo niskie

zagranicznej produktów rolnych. W efekcie eksport

1 Bank

Światowy w czerwcu 2017 r. i MFW w październiku 2017 r. podniosły prognozy tempa wzrostu PKB w krajach rozwiniętych
w 2017 r. do, odpowiednio, 1,9% i 2,2% (tj. o 0,1 – 0,3 pkt proc. względem prognoz ze stycznia 2017 r.) i utrzymały prognozy tempa
wzrostu PKB w 2018 r. na poziomie, odpowiednio, 1,8% i 2,0%. MFW podwyższył także prognozy tempa wzrostu gospodarczego dla
krajów rozwijających się w 2017 r. i w 2018 r., odpowiednio, do 4,6% i 4,9%.

14

Narodowy Bank Polski

Uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

netto miał ujemny wkład do wzrostu PKB (-1,5 pkt

biorstw (4,5% r/r we wrześniu br.), jak też w całej

proc. w II kw.).

gospodarce (według BAEL 1,9% r/r w II kw. br.) .

W II kw. br. utrzymała się nadwyżka w obrotach
handlowych bilansu płatniczego, chociaż jej skala zmniejszyła się w ujęciu r/r. Wraz ze wzrostem
transferów wynagrodzeń obywateli Ukrainy i niższym napływem środków ﬁnansowych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniło się to do obniżenia salda obrotów bieżących. Pomimo tego, saldo rachunku bieżącego było wciąż zbliżone do historycznie najwyższego poziomu. Także inne wskaźniki
obrazujące równowagę zewnętrzną Polski utrzymywały się na korzystnych poziomach, a niektóre z nich

Wysoki popyt na pracę, przy jedynie nieznacznym
wzroście jej podaży, skutkował obniżeniem się stopy bezrobocia do historycznie najniższego poziomu
(5,0% – wg BAEL – w II kw. br. i 6,8% we wrześniu–
wg urzędów pracy). W takich warunkach umacniała się pozycja pracowników w negocjacjach płacowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyśpieszeniu wzrostu wynagrodzeń. Wzrosła dynamika płac
nominalnych w gospodarce (do 5,0% r/r w II kw.
br.) oraz w sektorze przedsiębiorstw (do 6,0% r/r we
wrześniu br.).

poprawiły się w ostatnim czasie2 .
Utrzymującej się dobrej koniunkturze w gospodarInﬂacja cen konsumpcyjnych w Polsce od początku br. utrzymywała się na umiarkowanym poziomie, a oczekiwania inﬂacyjne były stabilne. Sprzyjała temu nadal niska inﬂacja bazowa3 (1,0% r/r we
wrześniu br.) odzwierciedlająca z jednej strony jedynie stopniowy wzrost presji popytowej, a z drugiej strony niską dynamikę cen importu. Z kolei
do wzrostu inﬂacji (2,2% r/r we wrześniu br.) w ostatnim okresie przyczyniał się głównie wzrost dynamiki cen żywności, związany z rosnącym krajowym
popytem, przy ograniczonej przez niekorzystne warunki atmosferyczne podaży części produktów rolnych. W kierunku wzrostu dynamiki cen oddziaływały także nieco wyższe ceny surowców energetycznych na rynkach światowych. Wyższe ceny surowców przyczyniały się także do przyśpieszenia wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu (do 3,1% r/r
we wrześniu br.).

ce krajowej towarzyszy dalsza poprawa sytuacji ﬁnansowej gospodarstw domowych. Przyśpieszający wzrost wynagrodzeń oraz wypłata świadczeń oddziaływały w kierunku wzrostu dochodów do dyspozycji, choć -– wobec stopniowego wzrostu dynamiki cen -– realny wzrost tych dochodów był wolniejszy niż przed rokiem. Nie spowodowało to dotychczas dostosowania dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych, która utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie (4,9% r/r w II kw. br.) Nadal wyraźnie rosła wartość aktywów ﬁnansowych
gospodarstw domowych4 (o 9,8% r/r w II kw. br.),
które w dalszym ciągu zwiększały swoje zaangażowanie w bezpieczne formy lokowania oszczędności
o wysokiej płynności (dynamika zmian transakcyjnych gotówki i depozytów krótkoterminowych wyniosła w II kw. 13,0% r/r). Gospodarstwa domowe
nadal zwiększały także swoje zobowiązania ﬁnanso-

Przyśpieszeniu wzrostu gospodarczego w I połowie

we, ale ich zadłużenie w relacji do dochodów rozpo-

br. towarzyszył dalszy wzrost zatrudnienia. Zjawi-

rządzalnych pozostawało na umiarkowanym pozio-

sko to było widoczne zarówno w sektorze przedsię-

mie. Wielkość zobowiązań gospodarstw domowych

2

W szczególności nieznacznie obniżyło się zadłużenie zagraniczne Polski w relacji do PKB (do 71% w II kw. br. z 75% w analogicznym
okresie poprzedniego roku). Ponadto łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego bilansu płatniczego w II kw. było bliskie zeru,
a międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto ustabilizowała się na poziomie około -62% PKB.
3 Inﬂacja bazowa deﬁniowana jest jako inﬂacja po wyłączeniu cen żywności i energii.
4 Zmiana wartości aktywów ﬁnansowych gospodarstw domowych wynika zarówno z napływu/odpływu nowych środków lokowanych
przez gospodarstwa domowe w instrumenty ﬁnansowe, jak też ze zmiany wyceny tych instrumentów.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

15

Rozdział 1.

była nadal niższa, a jej wzrost wyraźnie wolniejszy

obniżenia ich płynności, to udział przedsiębiorstw

niż w przypadku aktywów ﬁnansowych, co skutko-

niezgłaszających problemów z płynnością pozostał

wało dalszym wzrostem ich majątku ﬁnansowego

na wysokim poziomie (ok. 78% w II i III kw. br.)7 .

netto (o 14% r/r w II kw. br.).

Także zdolność ﬁrm do obsługi zadłużenia z tytu-

Sytuacja sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych
w I połowie br. była w dalszym ciągu dobra,
a nastroje przedsiębiorstw pozostawały korzystne.
W II kw. br. wynik ﬁnansowy netto sektora przedsiębiorstw wzrósł nieznacznie (o 2,1% r/r), a rentowność działalności przedsiębiorstw pozostała relatywnie wysoka. Było to efektem wzrostu zysku
z działalności ﬁnansowej ﬁrm. Natomiast, pomimo
wyraźnego wzrostu przychodów ze sprzedaży, wynik na podstawowej działalności ﬁrm obniżył się (o
3,4% r/r). Wynikało to z wysokiej dynamiki kosztów
produkcji, związanych z rosnącymi cenami surowców i – w mniejszym stopniu – wzrostem kosztów
pracy. Szybki wzrost kosztów produkcji znalazł odzwierciedlenie w nieznacznym obniżeniu rentowności obrotu netto. Korzystna sytuacja ekonomiczna
ﬁrm utrzymała się także w III kw., dzięki nadal silnemu popytowi krajowemu i zagranicznemu5 . Przedsiębiorstwa oczekują dalszego wzrostu popytu, zamówień i produkcji, co w ich ocenie powinno przełożyć się na poprawę sytuacji ekonomicznej sektora
w IV kw. br.6

łu kredytów bankowych była nadal wysoka. Wskazywał na to znaczny udział ﬁrm nieodczuwających problemów z regulowaniem tych zobowiązań (ok. 94%
w II i III kw. br.)8 oraz bliski swojemu historycznie
najniższemu poziomowi stosunek odsetek od kredytów do nadwyżki ﬁnansowej ﬁrm (4,6% w II kw.
br.). Jednocześnie zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek zwiększało się w umiarkowanym tempie, a jego stan utrzymywał się na stabilnym poziomie zbliżonym do 40% PKB. Stabilne
i niskie na tle innych krajów europejskich było także
całkowite zadłużenie sektora przedsiębiorstw9 (ok.
90% PKB), przy czym nadal stosunkowo wysoką jego część stanowiło zadłużenie zagraniczne (ok. 26%
PKB w II kw. br.). O dobrej sytuacji w sektorze przedsiębiorstw świadczyła również relatywnie niska liczba upadłości10 .
Pomimo dobrej sytuacji ﬁnansowej sektora przedsiębiorstw i jej korzystnych perspektyw, w II kw.
br. aktywność inwestycyjna ﬁrm pozostała ograniczona. Obserwowany spadek nakładów inwestycyjnych (-2,6% r/r) wynikał głównie z silnego ogranicze-

W sektorze przedsiębiorstw utrzymywała się rów-

nia inwestycji podmiotów z sektora energetyczne-

nież dobra sytuacja płynnościowa oraz wysoka

go i górnictwa, natomiast w całym sektorze udział

zdolność ﬁrm do obsługi zadłużenia. Chociaż spa-

ﬁrm zwiększających wydatki inwestycyjne przekra-

dek rentowności ﬁrm przyczynił się do dalszego

czał swoją wieloletnią średnią (wyniósł w II kw.

5 Zob.

Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
7 Tym niemniej w przypadku niektórych ﬁrm ograniczenie płynności utrudniało czasowe regulowanie zobowiązań handlowych. W efekcie udział przedsiębiorstw deklarujących brak problemów z obsługą zadłużenia pozabankowego nieco się obniżył (do 72% i 71% w II
i III kw. br. wobec średnio 73% w poprzednim roku). Nadal jednak wskaźnik ten pozostawał wyższy od swojej długoletniej średniej.
Zob. Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
8 Zob. Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
9 Zadłużenie sektora przedsiębiorstw deﬁniowane jest tutaj jako suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek handlowych, oraz pozostałych kwot do zapłacenia). Te same instrumenty ﬁnansowe wchodzą
w skład zadłużenia zagranicznego sektora przedsiębiorstw.
10 Jednocześnie istotnie wzrosło wykorzystanie wprowadzonych na początku 2016 r. form restrukturyzacji ﬁrm (149 postępowań wobec
57 w I połowie ub.r.), które umożliwiają podejmowanie procesu naprawczego nie tylko przez ﬁrmy niewypłacalne, ale także – inaczej
niż wcześniej funkcjonujące rozwiązania – te z problemami płynnościowymi.
11 Zob. Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
6 Zob.
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36,2%)11 . W II połowie br. wzrost inwestycji ﬁrm

nia programu „Rodzina 500+” na dynamikę spoży-

prawdopodobnie przyśpieszy, na co wskazuje pe-

cia indywidualnego, choć wypłata tych świadczeń

wien wzrost udziału ﬁrm planujących nowe inwe-

będzie w dalszym ciągu wspierała popyt konsump-

stycje oraz relatywnie wysoki udział przedsiębiorstw

cyjny. Jednocześnie oczekiwana nieco niższa dyna-

planujących zwiększenie skali realizowanych pro-

mika PKB w streﬁe euro przy nadal szybkim wzro-

12

jektów inwestycyjnych . Dalszemu ożywieniu in-

ście popytu wewnętrznego przyczyni się do pewne-

westycji sprzyjać będzie zwiększone wykorzystanie

go pogorszenia bilansu obrotów bieżących Polski.

środków unijnych w warunkach wysokiego wyko-

Tym niemniej, wobec wzrostu napływu transferów

rzystania zdolności produkcyjnych i oczekiwanego

z UE, łącznie na rachunku obrotów bieżących i ka-

dalszego wzrostu popytu. Czynnikiem wspierającym

pitałowych występować będzie nadwyżka. Utrzymu-

akcję inwestycyjną powinna być także dobra sytu-

jąca się dobra koniunktura będzie także oddziały-

acja ﬁnansowa ﬁrm, zwłaszcza biorąc pod uwagę,

wała w kierunku stabilizacji deﬁcytu sektora ﬁnan-

że noworozpoczynane inwestycje są częściej ﬁnan-

sów publicznych na niskim poziomie, co przyczy-

sowane ze środków własnych niż z wykorzystaniem

ni się do dalszego obniżenia długu publicznego. Ko-

kredytu bankowego (odpowiednio 45,5% i 25,8% in-

rzystnej sytuacji w sferze realnej polskiej gospodar-

13

westycji w III kw. br.) .

ki towarzyszyć będzie stopniowy wzrost inﬂacji, która w 2018 r. wyniesie średnio 2,3%, a w 2019 r.

Sytuacja sektora ﬁnansów publicznych w I półro-

2,7%. Jednocześnie przewidywany rozwój sytuacji

czu 2017 r. była bardzo dobra. Po raz pierwszy zosta-

gospodarczej obarczony jest niepewnością związaną

ła odnotowana nadwyżka sektora w ujęciu ESA2010

z kształtowaniem się koniunktury w otoczeniu pol-

do czego przyczyniły się przede wszystkim sprzyja-

skiej gospodarki oraz zmianami podaży siły roboczej

jące uwarunkowania gospodarcze, w szczególności

w kraju. Zarówno w przypadku dynamiki PKB, jak

sytuacja na rynku pracy oraz poprawa ściągalności

też inﬂacji prawdopodobieństwo, że ich odczyty bę-

podatku VAT. W całym 2017 r. deﬁcyt sektora ﬁnan-

dą niższe niż przedstawiane w listopadowej projek-

sów publicznych prawdopodobnie wyraźnie się ob-

cji NBP jest oceniane jako zbliżone do prawdopodo-

niży względem 2016 r. (2,5% PKB). Na podstawie

bieństwa ukształtowania się tych wielkości na pozio-

przyjętego przez Radę Ministrów projektu Ustawy

mach wyższych niż prognozowane.

budżetowej, w 2018 r. można oczekiwać utrzymania
deﬁcytu na poziomie zbliżonym do 2017 r. Wobec
relatywnie niskiego poziomu deﬁcytu oraz sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, w średnim okresie można oczekiwać obniżania się relacji

1.2. Sytuacja na rynkach
ﬁnansowych

długu publicznego do PKB.

1.2.1. Otoczenie międzynarodowe
Wg listopadowej projekcji NBP perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce pozostają korzystne,

Utrwalenie ożywienia gospodarczego na świecie

chociaż dynamika PKB w latach 2018-2019 będzie

oraz zmniejszenie niepewności politycznej przeło-

nieco niższa niż w bieżącym roku. Przyczyni się

żyły się na spadek zmienności cen na światowych

do tego po części wygaśnięcie wpływu wprowadze-

rynkach ﬁnansowych w II i III kw. 2017 r. (zob.

12 Zob.
13 Zob.

Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, NBP, Nr 4/17 (październik 2017 r.).
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szały optymizm wśród uczestników rynku. Szybszy od oczekiwań wzrost gospodarczy oddziaływał

Polska
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Hiszpania

Węgry

Wielka Brytania

Francja

na poprawę sytuacji ﬁnansów publicznych wielu

200

państw europejskich, co znalazło odzwierciedlenie

175

100

wych. Powyższe czynniki wpłynęły na spadki indeksów zmienności cen do jednych z najniższych pozio-

9-2017

8-2017

7-2017

6-2017

wrót Grecji na rynek pierwotny obligacji skarbo-

5-2017

0
4-2017

25

mi wyborami do niemieckiego parlamentu oraz po-

9-2016

50

parcie dla partii proeuropejskich przed wrześniowy-

3-2017

75

ki wyborów prezydenckich we Francji, wysokie po-

2-2017

szłość strefy euro zmniejszyły się w reakcji na wyni-

125

1-2017

ligacje skarbowe (zob. wykres 1.2). Obawy o przy-

150
pkt bazowe

m.in. w spadku kwotowań transakcji CDS na ich ob-

12-2016

krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zwięk-

Wykres 1.2. Kwotowania CDS na pięcioletnie obligacje skar-

bowe wybranych krajów

11-2016

gnoz tempa wzrostu gospodarczego, zarówno dla

10-2016

wykres 1.1). Publikacje kolejnych korzystnych pro-

Uwaga: prezentowane dane dotyczą kontraktów CDS nominowanych w dolarach amerykańskich.
Źródło: Thomson Reuters.

mów w historii. Przejściowe wzrosty awersji do ryzyka na światowych rynkach ﬁnansowych były związane m.in. z zaostrzeniem się sytuacji politycznej
w Azji Wschodniej oraz huraganami w Ameryce Północnej i Środkowej.

Wykres 1.3. Rentowności pięcioletnich obligacji skarbo-

wych wybranych krajów
Polska

Niemcy

Stany Zjednoczone

Włochy

Hiszpania

Węgry

Wielka Brytania
4,0%

Wykres 1.1. Indeksy zmienności dla wybranych segmentów

globalnych rynków ﬁnansowych
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11-2016

W okresie kwiecień–wrzesień 2017 r. na spa9-2016

70
10-2016

90

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

Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 marca 2017 r. Indeksy dotyczą odpowiednio: VXEEM oraz VIX – rynku
akcji; JPM G7 oraz JPM EM – rynków walutowych, MOVE – rynków obligacji.
Źródło: Bloomberg.

dek zmienności cen na rynkach ﬁnansowych
oraz zmiany kursu EUR/USD silnie oddziaływały
również oczekiwania dotyczące tempa ograniczania ekspansywnej polityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami EBC nie zmienił stóp pro-
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centowych i zredukował od kwietnia 2017 r. war-

powinny mieć istotnego wpływu na sytuację na ryn-

tość programu skupu aktywów z 80 mld euro

kach wschodzących, m.in. ze względu na dobre per-

do 60 mld euro miesięcznie. Wystąpienie preze-

spektywy makroekonomiczne tych gospodarek17 .

sa EBC z końca czerwca 2017 r., zinterpretowane jako zapowiedź szybszej normalizacji polityki

Wykres 1.4. Wybrane indeksy rynków akcji

pieniężnej, przyczyniło się do przejściowego wzro-
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fy euro (zob. wykres 1.3). Łagodny ton kolejnych

115

komunikatów EBC ograniczył jednak oczekiwania

110

na szybkie zaostrzanie jego polityki pieniężnej14 .

100
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bazowych do 1,00%–1,25%. Następnie, w związku

90

z utrzymywaniem się niskiej inﬂacji i publikacją da-

85

niężnej przez Fed. Powyższe czynniki przyczyniły
się do kontynuacji trwającej od kwietnia do poło-

9-2017

8-2017

7-2017

6-2017

5-2017

4-2017

3-2017

2-2017

1-2017

12-2016

oczekiwania na szybkie zacieśnianie polityki pie-

75

11-2016

amerykańskiej gospodarki w I kw. 2017 r., spadły
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9-2016

nych świadczących o zmniejszeniu tempa wzrostu

10-2016

kowym, Fed podniósł stopy procentowe o 25 pkt

105
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W czerwcu 2017 r., zgodnie z konsensusem ryn-

mWIG40
S&P500
MSCI EM

Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 marca 2017 r.
Źródło: Thomson Reuters.

wy września 2017 r. deprecjacji dolara amerykań-

W otoczeniu niskich stóp procentowych i niskich

skiego względem euro (kurs EUR/USD wzrósł z 1,06

rentowności obligacji skarbowych krajów rozwi-

do 1,20). W ocenie uczestników rynku prawdopodo-

niętych18 spadek awersji do ryzyka nasilał zja-

bieństwo podwyżki stóp Fed w grudniu 2017 r. wzro-

wisko search for yield, co skutkowało istotnym

sło po wrześniowym posiedzeniu FOMC , co prze-

wzrostem cen wielu aktywów na rynkach ﬁnan-

łożyło się na wyraźną aprecjację dolara amerykań-

sowych. Znaczna część inwestorów instytucjonal-

skiego względem euro w II połowie tego miesią-

nych, w szczególności oferujących produkty o z góry

ca. Po wspomnianym posiedzeniu Fed potwierdził,

określonych stopach zwrotu, była skłonna zaakcep-

że od października 2017 r. rozpocznie stopniowe

tować wyższe ryzyko inwestycyjne i lokowała środ-

zmniejszanie skali reinwestycji zapadających instru-

ki w instrumenty ﬁnansowe zapewniające wysoką

mentów ﬁnansowych zakupionych w ramach pro-

dochodowość. Oddziaływało to na zmniejszenie się

15

gramów łagodzenia ilościowego . W opinii MFW za-

różnic między rentownościami obligacji korporacyj-

powiadana skala i tempo redukcji bilansu Fed nie

nych i skarbowych na rynkach rozwiniętych do po-

16

ziomów obserwowanych przed globalnym kryzysem
14 Komunikaty

po posiedzeniach Rady Prezesów EBC są dostępne pod adresem:
https://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/mopo/2017/html/index.en.html.
15 Komunikaty
i
podsumowania
projekcji
ekonomicznych
z
posiedzeń
Fed
są
dostępne
pod
adresem:
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.html.
16 Szczegółowa informacja na temat jest dostępna pod adresem:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614c.html.
17 „Global Financial Stability Report”, MFW, October 2017, raport jest dostępny pod adresem: http://www.imf.org/en/publications/gfsr.
18 Zgodnie z danymi serwisu informacyjnego Bloomberg na koniec marca 2017 r. prawie 27% obligacji skarbowych krajów rozwiniętych
(według ich wartości nominalnej) stanowiły instrumenty o ujemnych rentownościach.
19 Szerzej
na ten temat w raporcie: „Quarterly Review”, BIS, September 2017, dostępnym pod adresem:https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709a.pdf.
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ﬁnansowym19 . Indeksy giełdowe w Stanach Zjedno-

gą wywołać silny spadek cen instrumentów ﬁnanso-

czonych osiągnęły po raz kolejny rekordowo wyso-

wych, zwłaszcza uznawanych za mniej bezpieczne,

kie wartości, do czego dodatkowo przyczyniały się

oraz istotny wzrost zmienności tych cen.

dobre wyniki ﬁnansowe spółek (zob. wykres 1.4). Ponadto wskaźniki wyceny akcji w tym kraju kształ-

Wykres 1.5. Wskaźnik cena/zysk dla wybranych indeksów

towały się wyraźnie powyżej długoterminowej śred-

rynków akcji
S&P500
MSCI EM
WIG

niej oraz powyżej poziomów obserwowanych podczas hossy w 2007 r. (zob. wykres 1.5). Może to sugerować, zwłaszcza jeśli wspomniane instrumenty

S&P500 - 5Y śr. krocz.
MSCI EM - 5Y śr. krocz.
WIG - 5Y śr. krocz.

20

18

udziałowe i obligacje korporacyjne byłyby w dużym
stopniu nabywane w strategiach z wykorzystaniem
dźwigni ﬁnansowej, narastanie nierównowagi, któ-

16

14

ra zwiększa wrażliwość systemu ﬁnansowego na ryzyko rynkowe.

12

10

Dynamicznie rosły także indeksy giełdowe i ceny
niały się waluty tych krajów. Miało to związek z korzystnym otoczeniem zewnętrznym oraz dobrymi
wynikami gospodarek wschodzących, a także z na-

8
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7-2013
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4-2014
7-2014
10-2014
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4-2015
7-2015
10-2015
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obligacji w krajach rozwijających się oraz umac-

Uwaga: przy kalkulacji wskaźnika cena/zysk uwzględniono zysk
prognozowany na dany rok obrotowy.
Źródło: Bloomberg.

pływem globalnego kapitału na ich rynki ﬁnansowe
w ramach wspomnianego zjawiska search for yield.
Na tych rynkach również wyraźnie spadły różnice między rentownościami obligacji korporacyjnych
i skarbowych. Istotnym czynnikiem ryzyka dla krajów rozwijających się, wobec znacznego zadłużenia
w walutach obcych wielu spośród nich (często w sektorze przedsiębiorstw nieﬁnansowych) może być deprecjacja walut tych krajów na skutek gwałtownego wzrostu globalnej awersji do ryzyka lub szybszego od oczekiwanego tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i EBC.
Wspomniane tendencje na globalnych rynkach ﬁnansowych mogą wskazywać na znaczące odchylenie się cen niektórych aktywów od ich wartości
fundamentalnych oraz na niedoszacowanie ryzy-

1.2.2.

Rynek walutowy

W analizowanym okresie kurs EUR/PLN utrzymywał się w wąskim przedziale 4,15–4,35 złotego za
euro, co przekładało się na stopniowy spadek jego
zmienności implikowanej (zob. wykres 1.6). Do stabilizacji kursu złotego względem euro przyczyniały się m.in. lepsze od oczekiwań dane dotyczące
tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i streﬁe euro oraz poprawa perspektyw rozwoju tych gospodarek. Obserwowany w kwietniu 2017 r. przejściowy wzrost zmienności kursu EUR/PLN, implikowanej z cen jednomiesięcznych opcji walutowych, był
związany z niepewnością na rynkach ﬁnansowych
co do wyników wyborów prezydenckich we Francji.

ka przez uczestników tych rynków. W takich oko-

Kursy złotego względem dolara amerykańskie-

licznościach materializacja ryzyka geopolitycznego

go i franka szwajcarskiego były determinowa-

lub publikacja gorszych od prognoz danych o tempie

ne przez zmiany kursu EUR/PLN oraz kursów

wzrostu gospodarczego w niektórych krajach mo-

EUR/USD i EUR/CHF. W okresie od kwietnia

20
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do września 2017 r. złoty wyraźnie umocnił się za-

cje walutowe z tytułu kredytów we frankach szwaj-

równo względem dolara amerykańskiego, jak i fran-

carskich, było związane z nasileniem się oczekiwań

ka szwajcarskiego, odpowiednio, o około 8% i 5%.

uczestników rynku na zaostrzenie polityki pienięż-

Wynikało to z aprecjacji euro względem tych walut

nej przez EBC.

spowodowanej wspomnianą poprawą tempa wzrostu gospodarczego w streﬁe euro, oczekiwaniami

Wykres 1.7. Marże na rynku pięcioletnich transakcji CIRS

uczestników rynku co do przyszłej polityki pienięż-

basis
Marża transakcji CIRS basis EUR/PLN
Marża transakcji CIRS basis EUR/CHF
Implikowana marża transakcji CIRS basis CHF/PLN

nej EBC i Fed oraz polityką kursową Banku Szwajcarii.

10

Wykres 1.6. Kurs złotego i jego zmienność
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1.2.3. Rynek pieniężny
Od kwietnia do września 2017 r. stopy procento-

Banki krajowe mogły zabezpieczać otwarte bilan-

we NBP pozostawały na historycznie niskim po-

sowe pozycje walutowe na korzystnych warun-

ziomie, przy braku istotnych oczekiwań uczest-

kach, wykorzystując transakcje swapowe. Niskie

ników rynku na ich podwyżki w krótkim okre-

koszty ﬁnansowania w euro powodowały, że im-

sie. Wpływ na takie nastawienie inwestorów miały

plikowane oprocentowanie euro w transakcjach fx

przede wszystkim publikowane przez GUS dane do-

swap EUR/PLN było zbliżone do stawek referencyj-

tyczące wskaźnika inﬂacji, który spadł z 2,0% w mar-

nych EURIBOR, a marże w transakcjach EUR/PLN

cu 2017 r. do 1,5% w czerwcu 2017 r., a także wypo-

CIRS basis kwotowane do wspomnianych stawek by-

wiedzi członków RPP, którzy wskazywali, że w nad-

20

ły ujemne (zob. wykres 1.7). Nieznaczne zwiększe-

chodzących kwartałach najbardziej prawdopodob-

nie się w porównaniu z początkiem 2017 r. kosz-

ne jest niezmienianie stóp procentowych NBP. We

tów ponoszonych przez banki krajowe, które zawie-

wrześniu 2017 r. oczekiwania uczestników rynku

rały te transakcje, aby zabezpieczyć otwarte pozy-

na wzrost stóp procentowych w średnim okresie na-

20 Oznaczało

to, że posiadające długą bilansową pozycję walutową banki krajowe, które w ramach strategii mających na celu ograniczenie ryzyka rynkowego wynikającego z niedopasowania struktury aktywów i pasywów zawarłyby w tym okresie transakcje EUR/PLN
CIRS basis, otrzymywałyby od banków zagranicznych płatności naliczane według stawki referencyjnej WIBOR i przekazywałyby płatności naliczane według stawki referencyjnej EURIBOR pomniejszonej o wartość bezwzględną wspomnianej marży. Natomiast w sytuacji gdyby stawka referencyjna dla stóp procentowych w euro była ujemna, banki krajowe otrzymywałyby płatności naliczane według
tej stawki powiększonej o wartość bezwzględną marży.
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siliły się w reakcji na publikację wyższych od oczeki-

dającej w innym miesiącu niż data ich złożenia znie-

wań danych o inﬂacji. Na koniec tego miesiąca kwo-

chęcała banki krajowe konstrukcja podatku od nie-

towania transakcji FRA wskazywały, że uczestnicy

których instytucji ﬁnansowych, co przyczyniało się

rynku przewidują wzrost stóp procentowych NBP

do przejściowych spadków obrotów na rynku trans-

w II połowie 2018 r. (zob. wykres 1.8).

akcji lokacyjnych pod koniec niektórych miesięcy21 .
Obroty na krajowym rynku transakcji OIS były na-

Wykres 1.8. Bieżąca i oczekiwane stawki referencyjne 3M

dal bardzo niskie. Mała płynność tego rynku może

WIBOR

w długim terminie mieć niekorzystne konsekwenFRA 1x4

FRA 3x6

FRA 6x9

FRA 9x12

FRA 12x15

WIBOR 3M

2,0%

cje dla rozwoju innych segmentów krajowego rynku
ﬁnansowego, ponieważ stawki OIS stanowią przybliżenie stóp procentowych wolnych od ryzyka i są wykorzystywane do wyceny wielu instrumentów ﬁnan-

1,9%

sowych.

1,8%

Ostatniego
1,7%

dnia

czerwca

2017

r.

spółka

GPW Benchmark przejęła od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska obowiązki organi-

1,6%

zatora ﬁxingu stawek WIBID i WIBOR. Natomiast
9-2017

8-2017

7-2017

6-2017

5-2017

4-2017

3-2017

2-2017

1-2017

12-2016

11-2016

10-2016

9-2016

1,5%

Źródło: Thomson Reuters.

od 1 grudnia 2017 r. organizatorem ﬁxingu stawki
POLONIA jest NBP. Zmiana podmiotów odpowiedzialnych za organizację ﬁxingu tych istotnych dla

Aktywność uczestników krajowego rynku pienięż-

polskiego systemu ﬁnansowego stawek referencyj-

nego koncentrowała się na operacjach o najkrót-

nych jest związana z dostosowywaniem organizacji

szych terminach zapadalności. Średnia dzienna

ich wyznaczania do wymogów unijnego rozporzą-

wartość transakcji na rynku niezabezpieczonych lo-

dzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaź-

kat międzybankowych w II i III kw. 2017 r. wyniosła

niki referencyjne22 .

około 3,7 mld zł i była o około 8% niższa niż w okresie od października 2016 r. do marca 2017 r. Domi-

1.2.4.

Rynek obligacji

nowały transakcje O/N, które odpowiadały za ponad 90% obrotów na tym rynku. Płynność i struktu-

W analizowanym okresie wyraźnie spadły ren-

ra terminowa krajowego rynku transakcji warunko-

towności krajowych obligacji skarbowych, cze-

wych nie zmieniły się istotnie – ponad 95% obrotów

mu towarzyszyło zmniejszenie się postrzegane-

stanowiły operacje o terminach zapadalności do 7

go przez uczestników rynku ryzyka kredytowe-

dni. Zarówno niezabezpieczone lokaty międzyban-

go Polski. Wpływała na to m.in. malejąca awersja

kowe, jak i transakcje typu repo o terminach dłuż-

do ryzyka na światowych rynkach ﬁnansowych, któ-

szych niż jeden miesiąc były zawierane sporadycz-

ra przy powolnej i stopniowej normalizacji polity-

nie. Do przyjmowania lokat o dacie zwrotu przypa-

ki pieniężnej najważniejszych banków centralnych

21 Stawka

referencyjna POLONIA nie została obliczona 31 lipca 2017 r. ze względu na brak transakcji między uczestnikami jej ﬁxingu.
Zgodnie z Regulaminem ﬁxingu stawki referencyjnej POLONIA obowiązywała stawka ustalona w poprzednim dniu roboczym.
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach ﬁnansowych i umowach ﬁnansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające
dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
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wspierała spadek rentowności papierów skarbowych

ła się istotnie struktura inwestorów na krajowym

na rynkach wschodzących. Ponadto uczestnicy ryn-

rynku obligacji skarbowych, a podaż tych instru-

ku bardziej optymistycznie oceniali perspektywy ﬁ-

mentów na rynku pierwotnym była zdecydowanie

nansów publicznych w Polsce. Przyczyniły się do te-

niższa niż w poprzednich kwartałach. Banki kra-

go lepsze od oczekiwań prognozy tempa wzrostu

jowe posiadały na koniec września 2017 r. najwięk-

gospodarczego oraz związane z dobrą koniunkturą

szy udział (tj. 39,6%) w tej strukturze, mimo niewiel-

i uszczelnianiem systemu podatkowego wyższe od

kiego spadku ich zaangażowania (zob. wykres 1.10).

planowanych wpływy podatkowe. Dodatkowo agen-

Wartość portfela tych instrumentów w posiadaniu

cja Moody’s podwyższyła w maju 2017 r. perspekty-

nierezydentów na koniec analizowanego okresu wy-

wę ratingu Polski z negatywnej do stabilnej. W efek-

niosła 205,1 mld zł, z czego 64,2 mld zł przypadało

cie od kwietnia do września 2017 r. różnica w ren-

na długoterminowych inwestorów zagranicznych, tj.

townościach 10-letnich obligacji skarbowych Polski

banki centralne, instytucje publiczne, zakłady ubez-

i Niemiec zmniejszyła się do około 290 pkt bazo-

pieczeń, fundusze emerytalne (zob. wykres 1.11).

wych (zob. wykres 1.9), a kwotowania transakcji

W II i III kw. 2017 r. Ministerstwo Finansów przepro-

CDS na obligacje skarbowe Polski na koniec wrze-

wadziło jedynie cztery przetargi sprzedaży obligacji

śnia 2017 r. wyniosły niecałe 60 pkt bazowych, naj-

skarbowych, na których uczestnicy rynku nabyli in-

mniej od kwietnia 2015 r. Obserwowane we wrze-

strumenty dłużne o wartości niespełna 20 mld zł.

śniu 2017 r. zwiększenie się rentowności obligacji
skarbowych było związane z pojawieniem się oczekiwań na podwyżki stóp procentowych NBP w II poł.

Wykres 1.10. Struktura inwestorów na krajowym rynku ob-

ligacji skarbowych
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy zagraniczni

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

2018 r. oraz ze wzrostem prawdopodobieństwa podwyżki stóp Fed w grudniu 2017 r.
Wykres 1.9. Rentowności krajowych obligacji skarbowych

oraz spread pomiędzy rentownościami obligacji Polski

700

38%

600

37%

500

36%

400

35%

300

34%

200

33%

100

32%

0

31%

9-2017

8-2017

7-2017

6-2017

5-2017

4-2017

3-2017

2-2017

1-2017

12-2016

11-2016
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9-2016

275

1,50%

Uwaga: dane odzwierciedlają stan rachunków papierów wartościowych w KDPW.
Źródło: Ministerstwo Finansów.
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7-2017
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6-2017
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5-2017
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4-2017
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2,75%
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2-2017

335

1-2017

3,25%

12-2016

345

11-2016

3,50%

9-2016

355

10-2016

3,75%

10-2016

4,00%

pkt bazowe

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)
365

mld zł

i Niemiec

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

W okresie kwiecień–wrzesień 2017 r. nie zmieni-
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Wykres 1.11. Struktura inwestorów zagranicznych na krajo-

wym rynku obligacji skarbowych
Banki
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inw. i hedgingowe
Rachunki zbiorcze

cień–wrzesień 2017 r. wyniosła około 13,4 mld zł,
nieznacznie mniej niż między październikiem
2016 r. a marcem 2017 r. Na niewielki spadek płyn-

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

ności 5- i 10-letnich obligacji benchmarkowych od
lipca 2017 r. wskazują także wskaźniki Hui-Heubela

240

(zob. wykres 1.12).

210
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1.2.5.

Rynek akcji
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8-2017

7-2017

10-2016

6-2017

cjami obserwowanymi na giełdach innych gospo5-2017

0
4-2017

ek notowanych na GPW były zbieżne z tenden3-2017

30
2-2017

śnia 2017 r. zmiany cen akcji największych spół-

1-2017

60

12-2016

W okresie od końca marca 2017 r. do końca wrze-

11-2016

90

9-2016

mld zł

150

darek wschodzących (zob. wykres 1.4). Indeksy
WIG20 i MSCI EM wzrosły, odpowiednio, o 12,8%

Źródło: Ministerstwo Finansów.

i 12,9%. Wynikało to w dużej mierze z globalnego
Wykres 1.12. Wskaźniki płynności Hui-Heubela oraz war-

spadku awersji do ryzyka, który skłaniał inwesto-

tość obrotów dla 5- i 10-letnich benchmarkowych obligacji

rów do zwiększania zaangażowania w instrumenty

skarbowych Polski

udziałowe, w szczególności notowane na rynkach

8

0,7

4

0,8

0
9-2017

mld zł

0,6

8-2017

12

7-2017

ło skutkiem sprzedaży przez Unicredit pakietu kon-

0,5

6-2017

16

5-2017

na koniec lipca 2017 r. wyniósł on niecałe 39%, co by-

0,4

4-2017

20

3-2017

się do najniższego poziomu od ponad dziesięciu lat –

0,3

2-2017

24

1-2017

dentów w kapitalizacji spółek krajowych zmniejszył

0,2

12-2016

28

11-2016

krajów rozwijających się. Mimo tego, udział nierezy-

0,1

10-2016

32

9-2016

0,0

Obroty na rynku 10-letnich obligacji skarbowych (prawa o )
Obroty na rynku 5-letnich obligacji skarbowych (prawa o )
rednia ruchoma dla wskaźnika HH dla obligacji 10-letnich
rednia ruchoma dla wskaźnika HH dla obligacji 5-letnich

Uwaga: wskaźniki płynności Hui-Heubela dla krajowych obligacji
skarbowych o rezydualnym terminie zapadalności 5 i 10 lat ilustrują zależności między zmianami ich cen we wskazanym okresie
(różnica między cenami maksymalnymi a minimalnymi z okresu
5 dni dla serii obligacji benchmarkowych określonych w serwisie Thomson Reuters) a łącznymi wartościami obrotów tymi instrumentami na rynku transakcji bezwarunkowych odniesionymi
do całkowitych wartości zadłużenia z tytułu tych obligacji. Wyższy wskaźnik oznacza mniejszą płynność rynku.
Źródło: opracowano na podstawie danych KDPW i Thomson Reuters.

trolnego akcji banku Pekao S.A. na rzecz PZU S.A.
i Polskiego Funduszu Rozwoju.
W kierunku wzrostu wyceny rynkowej spółek notowanych na GPW oddziaływały również czynniki
krajowe, w tym w szczególności poprawa perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. Ponadto wejście w życie przepisów służących uszczelnieniu poboru podatku VAT wpłynęło na większe zainteresowanie inwestorów akcjami spółek paliwowych – od
końca marca do końca września 2017 r. subindeks
WIG-paliwa wzrósł o 21,9%. Zwiększenie wartości
rynkowej dotyczyło również banków, przy czym stopa zwrotu z subindeksu WIG-banki we wspomnia-

Płynność rynku wtórnego krajowych obligacji

nym okresie wyniosła 6,6%, podczas gdy WIG wzrósł

skarbowych pozostała duża. Średnia dzienna war-

o 11,0%. Ujemne stopy zwrotu odnotowano dla akcji

tość transakcji bezwarunkowych w okresie kwie-

małych spółek (sWIG80 spadł o 7,7%), co wynikało
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przede wszystkim z gorszych od prognoz wyników

ści od segmentu rynku i lokalizacji. Średnie ce-

ﬁnansowych tych podmiotów.

ny transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych, pomimo wysokiej aktywności rynku, były stabilne lub wykazywały jedynie niewielkie wzro-

mieszkań z poprzedniego szczytu cyklu lat 2006-08.

liczby mieszkań o niższej jakości.
Wykres 1.13. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pier-

wotnym (RP) i wtórnym (RW) w Polsce

Wysokiemu popytowi towarzyszy bardzo wysoka podaż, co powoduje, że ceny mkw. mieszkań są rela-

cza biurowych, utrzymuje się nierównowaga między popytem a nadwyżkową i rosnącą podażą powierzchni, wynikającą z realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Pustostany w większości przypadków koncentrują się w zasobie o relatywnie gor-

zloty / mkw.
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Na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłasz-
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8 000

nie jest generowany przez szybko rosnące wypłaty

gospodarstw domowych.

10 miast RP
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9 000

wił ryzyka dla stabilności sektora ﬁnansowego, gdyż

przez angażowanie własnych środków ﬁnansowych

6 miast RP

Warszawa RW
10 000

tywnie stabilne. Wysoki popyt jak dotąd nie stano-

kredytów, jak w poprzedniej fazie ekspansji, lecz po-

Warszawa RP

9-2016

kroczono wartości produkcji w toku oraz sprzedaży

minalnych, co było związane ze sprzedażą większej

9-2015

niego roku (wzrost r/r o 16,6%). Osiągnięto lub prze-

obserwowano nieznaczny spadek średnich cen no-

9-2014

2,5 tys. względem takiego samego okresu poprzed-

pozostały stabilne. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie

9-2013

szych miastach wyższa w II kwartale 2017 r. o ok.

roku. Nominalne ceny transakcyjne mkw. mieszkań

9-2012

cji na rynku pierwotnym w Warszawie i 6 najwięk-

wzrost cen mkw. mieszkania względem ostatniego

9-2011

kań i popytu na nie. Potwierdza to liczba transak-

sem hedonicznym24 wzrosły, co oznacza faktyczny

9-2010

sji,23 o czym świadczy dalszy wzrost podaży miesz-

pytu. Na rynkach wtórnych ceny mierzone indek-

9-2009

Rynek mieszkaniowy znajduje się w fazie ekspan-

oferty deweloperów były dobrze dopasowana do po-

9-2008

nieruchomości

sty. W większości dużych miast wielkość i struktura

9-2007

1.3. Sytuacja na rynku

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

szej jakości.
W analizowanym okresie szacowana dostępność
Rynek nieruchomości mieszkaniowych

kredytów mieszkaniowych, mieszkania oraz kredytowa dostępność mieszkania ustabilizowały się

Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych by-

lub nieco spadły, głównie wskutek nieznacznego

ły stabilne lub nieznacznie wzrastały, w zależno-

wzrostu cen (zob. wykres 1.15). Średnia dostępność

23 Szerszy

opis poszczególnych faz cyklu w „Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w 2016 r.” oraz w „Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II
kwartale 2017 r.”.
24 Indeks hedoniczny cen mieszkań opisany jest w artykule M. Widłak „Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób
kontroli zmian jakości dóbr”, Wiadomości Statystyczne nr 9 (2010).
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mieszkania za przeciętne miesięczne wynagrodze-

Czynnikiem strukturalnym kształtującym długo-

nie (w sektorze przedsiębiorstw) w największych

okresowy popyt konsumpcyjny25 na nowe miesz-

miastach na koniec II kwartału br. wyniosła 0,86

kania jest utrzymujący się deﬁcyt mieszkań w czę-

mkw., czyli była większa o 0,37 mkw. względem

ści największych miast. Czynnik demograﬁczny (tj.

minimum obserwowanego w III kwartale 2007 r.

przyrost liczby ludności, gospodarstw domowych

Wykres 1.14. Średnie stawki najmu w wybranych miastach

w Polsce
6M śr.waż.zasobem

Warszawa

10M śr.waż.zasobem

wygasa i pozostaje zauważalny tylko w Warszawie.
Oddziaływanie na popyt mieszkaniowy programu
MdM ma charakter wygasający. Do III kwartału

60

2017 r. w ramach programu doﬁnansowano kredyto-

50

biorców kwotą ok. 2,1 mld zł. Ostatni efekt tego programu dopłat do kredytów będzie widoczny na po-

40

zloty / mkw.

i migracje) silnie oddziałujący w poprzednim cyklu

czątku 2018 r.

30

Wykres 1.16. Opłacalność wynajmu mieszkania w relacji
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do stóp zwrotu z innych aktywów oraz do kosztów kredytu
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Uwaga: przedstawione stawki stanowią agregat stawek ofertowych i transakcyjnych.
Źródło: NBP.
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Wykres 1.15. Dostępny kredyt mieszkaniowy
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Uwaga: deﬁnicja dostępnego kredytu mieszkaniowego w Słowniczku. 6 miast to Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. 10 miast to Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin,
Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra.
Źródło: NBP, GUS.
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Uwaga: średni zwrot z wynajmu mieszkania w 7 miastach porównany do oprocentowania depozytów dla gospodarstw domowych,
oprocentowania kredytów mieszkaniowych, 10-letnich obligacji
skarbowych oraz stopy kapitalizacji nieruchomości komercyjnych
(biur i powierzchni handlowych). Wartości powyżej 1 oznaczają większą opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem osobom trzecim od lokowania kapitału w innych inwestycjach. Analiza ta nie uwzględnia wysokich kosztów transakcyjnych na rynku
mieszkaniowym oraz potencjalnie długiego czasu wychodzenia
z takiej inwestycji.
Źródło: Szacunek NBP.

25 Popyt

mieszkaniowy dzielimy na popyt konsumpcyjny, inwestycyjny i spekulacyjny. Popyt konsumpcyjny wynika z chęci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe, popyt inwestycyjny związany jest z możliwością uzyskania dochodów
z wynajmu, a spekulacyjny z dochodów z zakupu i odsprzedaży mieszkania po wyższej cenie.
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Wprowadzane programy wsparcia budownictwa

miki cen (zyski kapitałowe) oraz odwrotnie propor-

na wynajem w średnim okresie mogą zmniejszać

cjonalna do stóp procentowych (koszty alternatyw-

popyt konsumpcyjny, choć dotychczas wpływ ten

ne oraz koszty kredytu).

nie wystąpił. 20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił usta-

Czynnikami, które mogą wpływać na wszystkie

wę o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), któ-

rodzaje popytu na mieszkania, są limity LtV

ra w ramach programu Mieszkanie plus wprowadza

oraz koszty kredytu. Funkcjonowanie pełnego limi-

system tanich mieszkań do wynajmu26 . Rozwój te-

tu wysokości kredytu w relacji do wartości mieszka-

go programu może sprawić, że w średnim okresie

nia (LtV) w wysokości 80%28 (zob. rozdział 2.1.) jest

część mniej zamożnych gospodarstw domowych mo-

czynnikiem ograniczającym popyt na mieszkania.

że zdecydować się na skorzystanie z wynajmu miesz-

Limit ten wpływa głównie na popyt konsumpcyjny.

kań w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkanio-

Z kolei oprocentowanie nowych kredytów mieszka-

wych i nie będzie zgłaszać popytu na zakup miesz-

niowych utrzymuje się od 2015 r. na historycznie ni-

kań, choć skalę tego efektu trudno jest dzisiaj oce-

skich poziomach, a realnie osiągnęło najniższy po-

nić.

ziom od 2011 r. Niskie koszty kredytu są czynnikiem

Popyt inwestycyjny na mieszkania związany jest

zwiększającym wszystkie rodzaje popytu mieszka-

z oczekiwanymi relatywnie wysokimi stopami

niowego.

zwrotu z wynajmu mieszkania w relacji do stóp
miastach

nie depozytów powoduje, że inwestycja w mieszkanie, pomimo ryzyka związanego z jego niską płyn-

45%

nością oraz restrykcyjną ochroną lokatora27 , jest po-

40%

strzegana jako atrakcyjna lokata kapitału. Szacunki

35%

NBP oparte na wartości transakcji na rynku nieru-

30%

chomości i wartości nowej akcji kredytowej sugeru-

25%

Łódź
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Wrocław

DFD

20%
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3-2014

0%

3-2013

wych.

3-2012

5%

3-2007

10%

pytu inwestycyjnego w sektorze gospodarstw domo-

3-2011

15%

mieszkań, co może świadczyć o występowaniu po-

Stabilne ceny mieszkań powodują, że jak dotąd nie

Kraków

Poznań

3-2010

ją istotną rolę środków własnych ludności w zakupie

Gdańsk

3-2009

mowe lokują środki ﬁnansowe. Niskie oprocentowa-

Wykres 1.17. ROE z projektów inwestycyjnych w sześciu

3-2008

zwrotu z innych aktywów, w które gospodarstwa do-

występują zachęty dla pojawienia się popytu o cha-

Źródło: Szacunek NBP na podstawie danych Sekocenbud, GUS.

rakterze spekulacyjnym. Skłonność do spekulacji

Wzrostowi popytu na rynku nieruchomości miesz-

mieszkaniowej jest wprost proporcjonalna do dyna-

kaniowych towarzyszył wzrost podaży. Wzrosto-

26 Szerszy

opis programów dotyczących nieruchomości w „Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2017 r.”
27 Ograniczeniem ryzyka dla wynajmującego związanego z wynajmem mieszkań jest wprowadzona w 2010 r. instytucja najmu okazjonalnego (art. 19a-19e ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1610 z późn. zm. Ograniczeniu tego ryzyka dla podmiotów (zarówno osób ﬁzycznych jak i prawnych) prowadzących działalność
gospodarczą służy instytucja najmu instytucjonalnego wprowadzona ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz.1529))
28 Zgodnie nowelizacją Rekomendacji S ( Uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
(Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 23)

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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wi podaży sprzyjała nieco niższa ale nadal wysoka,

jednak w większym stopniu niż w ostatnich la-

na tle innych branż, rentowność mieszkaniowych

tach jest wrażliwy na ewentualne szoki podażo-

projektów deweloperskich. Szacowana rentowność

we lub popytowe. Malejący czas wyprzedaży ofer-

projektów deweloperskich w budownictwie miesz-

ty zwiększa zdolność deweloperów do kształtowa-

kaniowym w Warszawie i 6M pod koniec II kwar-

nia cen na rynku. Z drugiej strony, jak dotąd, po-

tału 2017 r. utrzymała się na poziomie ok. 18 –

daż mieszkań była elastyczna, jednak osiągnięty wy-

25%. Czas wyprzedaży całego zasobu mieszkań wy-

soki poziom produkcji może powodować problemy

stawionych na rynek, przy obecnym popycie wynosi

z dalszym jej zwiększaniem, zwłaszcza że zasób tere-

mniej niż rok. Oznacza to, że może pojawić się pre-

nów budowlanych został ograniczony przez ustawę

29

sja na wzrost cen.

Spadający udział mieszkań go-

o gruntach rolnych.

towych w ofercie sygnalizuje, że rozmiary produkcji
mieszkań w toku przy obecnym poziomie aktywno-

Rynek nieruchomości komercyjnych

ści na rynku mogą okazać się niewystarczające do zaNa rynkach nieruchomości komercyjnych utrzy-

spokojenia popytu.

mywała się nierównowaga wynikająca z rosnącej
Wykres 1.18. Czas wyprzedaży oferty, liczba mieszkań wpro-

i nadwyżkowej podaży powierzchni do wynajęcia

wadzanych na pierwotny rynek, sprzedanych i znajdują-

w stosunku do dość stabilnego popytu. Dotyczyło

cych się w ofercie w sześciu największych rynkach Polski

to szczególnie segmentu najmu powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych. Utrzymująca się

Wprowadzone w kwartale
Sprzedane w kwartale

wysoka dostępność ﬁnansowania zagranicznego dla

Oferta na koniec okresu
Czas wyprzedaży zasobu w kwartałach (P oś)
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kiego przyrostu majątku trwałego. Zjawisko to w de-
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cydującej mierze można łączyć z niskim poziomem

6

stóp procentowych w krajach rozwiniętych, a więc

5

30 000
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20 000
10 000
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wie 2017 r. wartość inwestycji na rynku nierucho-

2

mości komercyjnych wyniosła 1,5 mld euro (zob. wy-

1

kres 1.19), a inwestorzy zagraniczni mieli dominują-
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3-2014
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3-2009

3-2008

niskim kosztem alternatywnym. W pierwszej poło-

3

0

3-2007

inwestorów zagranicznych przyczyniała się do szyb-

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

Rynek mieszkaniowy pozostaje w równowadze,

cy udział w tych transakcjach30 .
Czynsze powierzchni biurowych klasy A w Warszawie nieznacznie wzrosły, lecz czynsze w budynkach
biurowych klasy B stale spadają. W przypadku nowych inwestycji problemem dla inwestora mogą być

29 Doświadczenia

historyczne wskazują, że przy zasobie mieszkań powyżej jednego roku ceny stabilizują się, natomiast gdy ta wielkość
jest niższa, mają tendencje do wzrostu. Wartość produkcji w toku odpowiadająca rocznej sprzedaży mieszkań na rynku jest też spójna
z harmonogramami realizacji inwestycji deweloperskich. Por. Łaszek, J., Augustyniak, H., Gajewski, K., Żochowski, G., Leszczyński,
R., Olszewski, K., Waszczuk, J. (2013). Podejście modelowe do rynku nieruchomości. Bezpieczny Bank, (4 (53)), 204-268.
30 Powyższe inwestycje dotyczą sprzedaży całej funkcjonującej spółki, która wynajmuje budynek i czerpie z tego tytułu przychody. Takie
transakcje odbywają się pomiędzy: 1/ deweloperem, który skomercjalizował nieruchomość i sprzedaje ją inwestorowi, lub 2/ dwoma
inwestorami. Należy jednak podkreślić, że dane te nie pozwalają na formułowanie wniosków o udziale inwestorów zagranicznych
w posiadaniu nieruchomości komercyjnych w Polsce. Istnieje bardzo duży zasób nieruchomości, które właściciel wybudował na cele
własne, niekiedy nawet dekady temu. Ponadto, część inwestorów krajowych powołuje spółkę deweloperską, która dla nich buduje nieruchomość na wynajem i nią potem zarządza. Powyższe wydarzenia ekonomiczne nie są odnotowywane w statystyce o inwestycjach
komercyjnych.
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niskie i spadające czynsze, przy starszych natomiast
pustostany. Stopy pustostanów na rynku biurowym
w Warszawie spadły o 0,1 pkt proc. i wyniosły na koniec II kw. 2017 r. 13,9%., co było przede wszystkim

Wykres 1.20. Czynsze transakcyjne dla powierzchni biuro-

wych klasy A dla dużych miast oraz klasa B dla Warszawy
(średnie w euro/mkw./m-c)
Gdańsk
Poznań
Łódź
Warszawa A
pozostała Polska

31

skutkiem wzrostu liczby transakcji najmu . Oddawanie kolejnych budynków biurowych do użytko-

30

wania będzie sprzyjać wzrostowi stopy pustostanów

28

w bliskiej przyszłości.
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Wykres 1.19. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku

nieruchomości komercyjnych
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Źródło: NBP.
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Źródło: Comparables.pl.
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Czynnikiem pogłębiającym korektę na krajowym

35

rynku nieruchomości komercyjnych może w przy-

30

szłości stać się zacieśnienie polityki pieniężnej

storów, częściowo ﬁnansujących inwestycje na pol-
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6-2016
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własnego są akceptowalne dla zagranicznych inwe-

6-2014

20
12-2013

wych w streﬁe euro, obecne stopy zwrotu z kapitału

25

6-2013

w streﬁe euro. Przy niskim poziomie stóp procento-

Źródło: NBP.

skim rynku długiem pozyskanym na rynku strefy euro. Część projektów może zacząć generować straty,

Sytuacja w sektorze nieruchomości komercyjnych

gdy nastąpi podwyżka stóp procentowych i gdy kosz-

nie tworzy aktualnie zagrożenia dla stabilności sys-

ty obsługi długu staną się wyższe od zwrotów gene-

temu bankowego w Polsce, gdyż jest on ﬁnansowa-

rowanych przez projekty. W takiej sytuacji część in-

ny w niewielkim stopniu przez banki krajowe, a ich

westorów może zdecydować się na sprzedaż posia-

ekspozycja kredytowa jest umiarkowana. Wartość

danych nieruchomości.

portfela kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych

31 Por.

raport Colliers International: Market Insights, I połowa 2017, Polska.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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przez banki działające w Polsce na nieruchomości

mercyjnych jest jednak mniejsza, gdyż jedynie część

inne niż mieszkaniowe wyniosła na koniec czerwca

z tych kredytów ﬁnansuje nieruchomości przynoszą-

32

2017 r. ok. 47 mld zł . Faktyczna ekspozycja banków

ce dochody z wynajmu.

na ryzyko związane z rynkiem nieruchomości ko-

32 Wartość

kredytów na nieruchomości komercyjne wykazywana w statystyce bankowej obejmuje również kredyty udzielone na nieruchomości których użytkownikiem ﬁnalnym jest właściciel. Obecny kształt sprawozdawczości banków nie pozwala wyodrębnić wartości
tych kredytów od ﬁnansowania nieruchomości komercyjnych przeznaczonych na wynajem.
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Sektor bankowy
2.1. Akcja kredytowa

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw bardziej
restrykcyjna polityka kredytowa uzasadniana była
m.in. wzrostem ryzyka związanego z kredytowa-

Tempo wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnanso-

niem podmiotów z niektórych branż34 .

wego nie stanowiło bariery dla rozwoju gospodarczego oraz nie tworzyło nierównowag zagrażających stabilności ﬁnansowej, w tym nie generowało ryzyka nadmiernego wzrostu zadłużenia. Dyna-

Wykres 2.1. Tempo wzrostu nominalnego PKB i kredytów

dla sektora nieﬁnansowego, r/r

mika akcji kredytowej (5,2%33 r/r na koniec czerwca 2017 r., zob. wykres 2.1) pozostawała nieznacznie

PKB PL

Kredyty PL*

PKB UE

Kredyty UE*

Kredyty PL**

15%

wyższa od nominalnego tempa wzrostu PKB. Przyrostowi kredytów sprzyjały m.in. otoczenie niskich

10%

stóp procentowych, adekwatne wyposażenie sektora bankowego w kapitał, stabilny wzrost gospodar-

5%

czy, korzystna sytuacja na rynku pracy oraz zwiększony popyt na kredyt zgłaszany przez przedsiębior-

0%

stwa (zob. rozdział 1.1.).

tów mieszkaniowych i konsumpcyjnych jako główne
przyczyny zmiany polityki kredytowej banki wskazywały wzrost popytu oraz czynniki regulacyjne.
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12-2015

6-2014
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6-2011

12-2011
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kich segmentach kredytowych. W przypadku kredy-

12-2010

-5%

Banki zaostrzyły politykę kredytową we wszyst-

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

33 Przytaczane

w podrozdziale 2.1. zmiany procentowe wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursów walutowych. Okres analizowany w rozdziale 2., o ile nie zaznaczono inaczej, oznacza okres od 31 grudnia 2016 r. (cut-oﬀ date
poprzedniej edycji Raportu) do 30 czerwca 2017 r.
34 Więcej o przyczynach i kierunkach zmian w polityce kredytowej w: „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. III kwartał 2017 r.”, lipiec 2017 r., NBP.
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Wykres 2.2. Tempo wzrostu wybranych kredytów dla sekto-

Wykres 2.3. Zmiany wartości i tempo wzrostu kredytów

ra nieﬁnansowego, r/r

mieszkaniowych, r/r
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Banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie waKredyty dla gospodarstw domowych

runków udzielania kredytów mieszkaniowych.
Przede wszystkim banki podwyższały marże dla kre-

Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych
utrzymywało się na stabilnym poziomie (3,2% r/r
na koniec czerwca 2017 r., zob. wykres 2.2). Tempo wzrostu kredytów złotowych w dalszym ciągu pozostawało wysokie (10,5% r/r), podczas gdy dynamika spadku kredytów walutowych nieznacznie przyspieszyła (-6,9% r/r, zob. wykres 2.3). Ankietowane
przez NBP banki wskazywały, że wzrost popytu wynikał głównie z oczekiwań dotyczących rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz poprawiającej
się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.
Wsparciem dla akcji kredytowej był rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”. W I połowie roku wartość umów objętych doﬁnansowaniem35 odpowiadała 15,7% wartości nowo podpisanych umów
o kredyty mieszkaniowe36 .

dytów obarczonych większym ryzykiem oraz –
w mniejszym stopniu – wymagany wkład własny kredytobiorcy (zob. wykres 2.4). Obniżenie dopuszczalnych limitów LTV zgodnie z zapisami Rekomendacji S,37 skutkujące podniesieniem wysokości wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy, nie miało
istotnie ograniczającego wpływu na popyt na kredyty mieszkaniowe. W II kwartale 2017 r., po raz
pierwszy od 2013 r., w strukturze nowo udzielonych
kredytów wzrósł udział kredytów ze wskaźnikiem
LtV powyżej 80%. Wskazuje to na upowszechnianie się praktyki ubezpieczania zbyt niskiego wkładu własnego lub przyjmowania innych zabezpieczeń
do wysokości 10% wartości kredytowanej nieruchomości, na co zezwala rekomendacja KNF.
Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych utrzy-

35 Pomoc

udzielana w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” przy zaciąganiu kredytu polega na doﬁnansowaniu wkładu własnego w wysokości od 10% do 30% wartości kredytowanej nieruchomości, po spełnieniu przez wnioskodawcę odpowiednich warunków.
Wartość wypłaconych doﬁnansowań w I połowie 2017 r. stanowiła około 16% wartości umów objętych doﬁnansowaniem.
36 Zob. „Raport AMRON-SARFiN 2/2017. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”,
sierpień 2017 r., ZBP.
37 Zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie od 1 stycznia 2017 r. wartość LtV nie powinna przekraczać 80% albo 90% w przypadku, gdy nadwyżka powyżej 80% będzie
odpowiednio ubezpieczona lub zabezpieczona w innej formie.
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Wykres 2.4. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospodarstw domowych

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

Kredyty mieszkaniowe

IV kw. 2003
II kw. 2004
IV kw. 2004
II kw. 2005
IV kw. 2005
II kw. 2006
IV kw. 2006
II kw. 2007
IV kw. 2007
II kw. 2008
IV kw. 2008
II kw. 2009
IV kw. 2009
II kw. 2010
IV kw. 2010
II kw. 2011
IV kw. 2011
II kw. 2012
IV kw. 2012
II kw. 2013
IV kw. 2013
II kw. 2014
IV kw. 2014
II kw. 2015
IV kw .2015
II kw. 2016
IV kw. 2016
II kw. 2017

IV kw. 2003
II kw. 2004
IV kw. 2004
II kw. 2005
IV kw. 2005
II kw. 2006
IV kw. 2006
II kw. 2007
IV kw. 2007
II kw. 2008
IV kw. 2008
II kw. 2009
IV kw. 2009
II kw. 2010
IV kw. 2010
II kw. 2011
IV kw. 2011
II kw. 2012
IV kw. 2012
II kw. 2013
IV kw. 2013
II kw. 2014
IV kw. 2014
II kw. 2015
IV kw .2015
II kw. 2016
IV kw. 2016
II kw. 2017

procent netto

procent netto

Kredyty konsumpcyjne

Uwaga: dodatnie nachylenie linii indeksu oznacza łagodzenie kryteriów polityki kredytowej w danym okresie, ujemne – zaostrzanie.
Źródło: NBP.

mywało się na stosunkowo wysokim poziomie

Wzrostowi akcji kredytowej w segmencie kon-

(7,2% r/r na koniec czerwca 2017 r.). W opinii ban-

sumpcyjnym od kilku kwartałów towarzyszy za-

ków do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyj-

ostrzanie polityki kredytowej przez banki, w tym

ne przyczyniały się przede wszystkim wzrost zapo-

kryteriów, jakie musi spełnić kredytobiorca. Przy-

trzebowania na ﬁnansowanie zakupu dóbr trwałego

czyniły się do tego przede wszystkim realizacja zale-

użytku oraz wzmożone działania w zakresie promo-

ceń pokontrolnych UKNF dotyczących procesu oce-

wania oferty kredytowej podejmowane przez banki.

ny zdolności kredytowej oraz pogorszenie jakości
kredytów konsumpcyjnych w niektórych bankach.

Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują
na kontynuację spadku liczby nowych umów
przy równoczesnym wzroście ich wartości. Wzrostowi średniej wartości kredytu konsumpcyjnego
towarzyszyło wydłużanie średniego okresu spłaty.
Udział kredytów z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 5 lat w portfelu kredytów konsumpcyjnych ogółem od kilku lat systematycznie wzrastał i na koniec czerwca wynosił około 60%. Istot-

Część banków ograniczyła dostęp do kredytów dla
najbardziej ryzykownych klientów. W I połowie roku wzrosły także marże, przy równoczesnym spadku
oprocentowania RRSO. Taka sytuacja może być skutkiem wydłużania zapadalności kredytów konsumpcyjnych – przy kredytach zaciąganych na dłuższe
terminy zyskowność produktu determinowana jest
w większym stopniu przez marżę, co z kolei pozwala na obniżki opłat i prowizji.

ny wzrost liczby umów o kredyty na wyższe kwoty
i dłuższe terminy może wskazywać na zwiększanie

Kredyty dla przedsiębiorstw

wykorzystania kredytów konsumpcyjnych w działalności gospodarczej38 , co zmieniałoby proﬁl ryzyka

W analizowanym okresie wyraźnie wzrosła roczna

tych kredytów.

dynamika kredytów dla przedsiębiorstw, zarówno

38 Zob.

„Kredyt trendy. Raport Biura Informacji Kredytowej”, marzec 2017 r., BIK.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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inwestycyjnych, jak i na cele bieżące (odpowied-

wych40 .

nio około 14% i 4% r/r, zob. wykres 2.5). W II kwar-

Badania ankietowe przedsiębiorstw wskazywa-

tale 2017 r. banki odczuły wzrost popytu na kre-

ły również na rosnącą koncentrację kredytu.

dyty, co uwarunkowane było m.in. wzrostem zapo-

Systematycznie spadał odsetek ﬁrm ubiegających

trzebowania na ﬁnansowanie projektów inwestycyj-

się o kredyt i wzrastał odsetek ﬁrm przeznaczających

nych generowanych przez zamówienia jednostek sa-

własne zasoby na ﬁnansowanie bieżącej działalno-

morządu terytorialnego związane z wykorzystywa-

ści. Jednocześnie wzrastał popyt na kredyt zgłasza-

niem funduszy UE. W przypadku małych i średnich

ny przez największe przedsiębiorstwa, dla których

przedsiębiorstw wsparciem dla rozwoju akcji kredy-

kredyty są ważnym źródłem ﬁnansowania inwesty-

towej pozostawały programy portfelowych linii gwa-

cji (kredyty inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw

rancyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego (de mi-

wzrosły w czerwcu o 16,8% r/r).

nimis oraz COSME39 ) – kredyty objęte gwarancjami
stanowiły około 15% wartości kredytów udzielonych

Wykres 2.6. Tempo wzrostu wybranych kredytów dla sekto-

przedsiębiorstwom w I połowie 2017 r.

ra nieﬁnansowego w bankach spółdzielczych, r/r
Kredyty dla przedsiębiorstw
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych
Kredyty dla rolników indywidualnych

Wykres 2.5. Tempo wzrostu kredytów dla przedsię-

biorstw, r/r

25%
Kredyty inwestycyjne

Kredyty obrotowe
20%

Kredyty pozostałe
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12-2011
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-10%

Źródło: NBP.

Uwaga: tempo wzrostu kredytów wyrażone jest w wartościach
nominalnych, ponieważ kredyty walutowe stanowią nieznaczną
część portfela kredytowego banków spółdzielczych. Dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

Procesy zachodzące w obszarze akcji kredytowej

Banki kontynuowały, trwającą od kilku kwar-

zdominowane były przez banki komercyjne, pod-

tałów, politykę zaostrzania warunków kredyto-

czas gdy niektóre tendencje w bankach spółdziel-

wych m.in. podniosły oprocentowanie kredytów

czych różniły się od tych identyﬁkowanych na po-

dla przedsiębiorstw. Z badań ankietowych wynika,

ziomie całego sektora bankowego:

że mimo zaostrzania polityki kredytowej dostępność
kredytu pozostawała wysoka, o czym świadczy ro-

Tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw do-

snący odsetek zaakceptowanych wniosków kredyto-

mowych było stosunkowo wysokie, szczegól-

39 Program

ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 jest programem Komisji Europejskiej, którym zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy z Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym, a następnie z 12 bankami, na podstawie których oferowane są gwarancje zabezpieczające nowe kredyty
obrotowe oraz inwestycyjne.
40 Zob. „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, lipiec 2017 r., NBP.
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Sektor bankowy

nie w przypadku kredytów mieszkaniowych,
i stabilne (zob. wykres 2.6). Udział kredy-

Perspektywy

tów mieszkaniowych nominowanych w walu-

Czynniki

cie obcej pozostawał znikomy (0,2% wartości

do oczekiwania dalszego zrównoważonego wzro-

portfela kredytów mieszkaniowych) – jedynie

stu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewi-

kilka banków udzielało w przeszłości takich

dywań pozostaje w znacznym stopniu obciążone

kredytów.

niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych

makroekonomiczne

dają

podstawy

banków w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu
Dynamika wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw obniżała się od końca 2016 r. i w czerwcu 2017 r. była ujemna. Sytuacja ta była przede
wszystkim skutkiem działań grupy największych banków spółdzielczych. W przeszłości
banki te istotnie zwiększyły zaangażowanie
w kredyty dla przedsiębiorstw, jednak obecnie,
po ujawnieniu się problemów w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym,
stopniowo ograniczają swoją aktywność w tym

prawnym i regulacyjnym (zarówno wprowadzane,
jak i planowane). Projekcja PKB zapowiada zbliżenie się tempa wzrostu gospodarczego do poziomu
potencjalnego w perspektywie do 2019 r. (3,3%),
dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy, a także powrót dynamiki spożycia indywidualnego do poziomu bliskiego średniej z lat 2015–2016. Analizy NBP
wskazują ponadto, że cykl kredytowy znajduje się
na przełomie fazy ożywienia i ekspansji (zob. rozdział 5.1.).

segmencie. Na tle całego sektora banków spółdzielczych duże banki nadal wyróżniają się wy-

Wydaje się, że pozytywne czynniki popytowe po-

sokim udziałem tych kredytów w bilansie.

winny nadal być kluczowymi determinantami dynamiki akcji kredytowej w segmencie kredytów

Tempo wzrostu kredytów w segmentach istot-

mieszkaniowych. Stabilny popyt, warunkowany ro-

nych z perspektywy modelu biznesowego ban-

snącymi dochodami gospodarstw domowych wpły-

kowości spółdzielczej, tj. kredytów dla przed-

wającymi korzystnie na zdolność kredytową jest do-

siębiorców indywidualnych i rolników indy-

datkowo wzmacniany przez popyt inwestycyjny –

widualnych, było w ostatnich kwartałach bar-

szczególnie w kontekście obecnie ujemnych real-

dzo niskie. W przypadku kredytów dla rolni-

nych stóp procentowych42 . Popyt na kredyt od kil-

ków obniżenie dynamiki może wiązać się z za-

ku kwartałów wykazuje się odpornością na oddzia-

ostrzeniem przepisów regulujących obrót nie-

ływanie potencjalnie ograniczających czynników,

41

oraz z opóźnienia-

wśród których wymienić można m.in. zaostrzanie

mi w wypłacie środków unijnych. Kredyty dla

polityki kredytowej przez banki, wyższe wymagania

przedsiębiorców indywidualnych i dla rolni-

dotyczące wkładu własnego, wzrost wykorzystania

ków indywidualnych (w tym tzw. kredyty pre-

oszczędności w ﬁnansowaniu zakupu nieruchomo-

ferencyjne) stanowią odpowiednio około 16%

ści oraz nowe, bardziej restrykcyjne zasady obrotu

i 28% wartości portfela kredytowego banków

nieruchomościami rolnymi. W tym kontekście moż-

spółdzielczych.

na oczekiwać, że wejście w życie ustawy o kredycie

ruchomościami rolnymi

41 Zob.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585).
42 Zob. „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r.”, wrzesień 2017 r., NBP.
43 Zob. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U.
z 2017 r., poz. 819).

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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hipotecznym43 i związany z tym potencjalnie wyższy

gnalizowały m.in. w swoich planach ﬁnansowych.

koszt kredytu (wynikający z dodatkowych wymogów
proceduralnych przy udzielaniu kredytów oraz no-

Prognozowany

wych zasad przeprowadzania ich restrukturyzacji)

stopień wykorzystania zdolności wytwórczych

oraz zakończenie w 2018 r. programu „Mieszkanie

oraz perspektywa intensyﬁkacji wydatkowania

dla Młodych” wpłyną na dynamikę akcji kredytowej

funduszy unijnych powinny sprzyjać wzrostowi

w ograniczonym stopniu.

dynamiki akcji kredytowej dla przedsiębiorstw.

wzrost

gospodarczy,

wysoki

Głównym czynnikiem wzrostu zadłużenia w średW segmencie kredytów konsumpcyjnych w śred-

nim okresie powinien być popyt na kredyty inwe-

nim okresie powinny nadal przeważać czynni-

stycyjne, szczególnie w przypadku dużych przedsię-

ki sprzyjające wzrostowi akcji kredytowej. Można

biorstw. Będzie to uwarunkowane dążeniem do wy-

oczekiwać kontynuacji wzrostowej tendencji w seg-

korzystania w możliwie wysokim stopniu mechani-

mencie kredytów wysokokwotowych oraz spadko-

zmu współﬁnansowania inwestycji w ramach unij-

wej w segmencie kredytów niskokwotowych. Do-

nej perspektywy ﬁnansowej 2014-2020, która za-

bra sytuacja gospodarcza, niskie stopy procento-

kłada istotnie większe wykorzystanie instrumen-

we oraz wzrost dochodów stanowią przesłanki dla

tów zwrotnych. Wdrażane i zapowiadane zmiany

utrzymywania się popytu na kredyty konsumpcyjne

legislacyjne, w szczególności dotyczące zmniejsza-

zaciągane na wyższe kwoty i dłuższe okresy w celu

nia obciążeń podatkowych związanych z procesa-

ﬁnansowania zakupu dóbr trwałego użytku. Do ob-

mi inwestycyjnymi45 , mogą zwiększać skłonność

niżenia dynamiki wzrostu w segmencie kredytów ni-

do podejmowania inwestycji i ewentualnego ﬁnan-

skokwotowych przyczyniać może się ograniczenie

sowania ich kredytem. Wyniki badań ankietowych

skłonności do ﬁnansowania konsumpcji kredytem,

wskazują na obniżenie niepewności odczuwanej

spowodowane wykorzystywaniem świadczeń uzyski-

przez przedsiębiorstwa46 , co także powinno mieć

wanych w ramach programu Rodzina 500+ w miej-

pozytywny wpływ na popyt na kredyt. Czynnikiem,

44

sce zaciągania nowych zobowiązań , oraz konku-

który w średnim terminie może być wsparciem akcji

rencja ze strony ﬁrm pożyczkowych. W obliczu spad-

kredytowej w segmencie małych i średnich przedsię-

ku zyskowności banków oraz obowiązywania po-

biorstw jest nowy model działalności poręczeniowo-

datku od niektórych instytucji ﬁnansowych moż-

gwarancyjnej BGK47 . Wydaje się, że zapowiedziane

na oczekiwać, że banki będą dążyły do zwiększania

zmiany powinny ułatwiać przedsiębiorcom plano-

udziału kredytów charakteryzujących się wyższą zy-

wanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych.

skownością w strukturze portfeli kredytowych, co sy-

W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie na-

44 Zob.

Informacja Biura Informacji Kredytowej o wynikach badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG
InfoMonitor: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/349926/500-pomocne-w-splacie-mniejszych-dlugow.
45 W sierpniu weszła w życie tzw. ustawa o robotyzacji wprowadzająca nową ulgę inwestycyjną pozwalającą na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od nabywanych w danym roku podatkowym maszyn i urządzeń do kwoty 100 tys. zł. Trwają prace
nad pakietem projektów ustaw składających się na tzw. Konstytucję Biznesu, który przewiduje m.in. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status „małego podatnika” pozwala
m.in. korzystać z obniżonej stawki CIT (15%) oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 200 tys. zł rocznie.
46 „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, lipiec 2017 r., NBP.
47 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1969 oraz z 2016 r. poz. 1471), na podstawie którego funkcjonuje rządowy
program Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis będzie obowiązywać do 30 czerwca 2018 r. W miejsce doraźnego instrumentu
(od 2013 r. program był co roku przedłużany) zapowiedziano utworzenie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) ﬁnansowanego
w większym stopniu ze środków pozabudżetowych (w tym np. niewykorzystanych środków unijnych). KFG będzie miał charakter
bezterminowy.

36

Narodowy Bank Polski

Sektor bankowy

tomiast utrzymująca się niska skłonność do korzy-

towania kredytów mieszkaniowych ze składek ban-

stania z ﬁnansowania kredytowego. Z badań an-

ków, których wysokość ma być uzależniona od wiel-

kietowych wynika, że przedsiębiorstwa planują ﬁ-

kości ich portfeli kredytów walutowych. Dodatkowe

nansować inwestycje przede wszystkim ze środków

koszty wynikające z obowiązku wnoszenia składek

własnych, a odsetek ﬁrm planujących ubiegać się

na nowy fundusz będą wpływały na zyskowność ban-

o nowe kredyty spada.

ków i w konsekwencji na ich potencjał do kreowania

W przypadku banków spółdzielczych wpływ
na perspektywy akcji kredytowej mogą mieć nowe
ograniczenia w prowadzeniu egzekucji w stosunku
do rolników48 . Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia zwiększającego zakres wyłączeń spod egzekucji będzie utrudnienie w dochodzeniu roszczeń
z majątku rolnika, co może wpływać na gotowość
banków do prowadzenia akcji kredytowej na dotychczasowych zasadach oraz oddziaływać na tempo
kształtowania się akcji kredytowej w segmencie kre-

akcji kredytowej. Stopniowa konwersja portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych powinna jednak w średnim okresie skutkować spadkiem tych obciążeń. Projektodawca zakłada także, że konwersji
kredytów walutowych na złote towarzyszyć będzie
umarzanie części zadłużenia, co będzie miało przejściowy wpływ na obniżenie dynamiki wzrostu kredytów mieszkaniowych. Łączna skala wpływu opisanych działań będzie jednak uzależniona od ostatecznego brzmienia przepisów ustawowych.

dytów dla rolników indywidualnych w przyszłości,
poprzez ograniczanie podaży przez kredytodawców.
Na dynamikę akcji kredytowej wpłynie wdrażanie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczących portfela walutowych kredytów mieszkaniowych49 . Działaniami, które mogą
najsilniej wpłynąć na dynamikę akcji kredytowej będą podwyższenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych50 oraz utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców51 .

Aktualne pozostają zagrożenia dla perspektyw akcji kredytowej i stabilności ﬁnansowej związane
z innymi projektami ustaw procedowanymi w Sejmie RP opisywane w poprzedniej edycji Raportu.
W Sejmie RP złożone zostały trzy projekty zakładające ustawową ingerencję w stosunki umowne wynikające z zaciągnięcia kredytów walutowych52 , w tym
projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP zakładający zwrot części tzw. spreadów walutowych. Koszty zwrotu tzw. spreadów obniżyłyby
wyniki ﬁnansowe banków, a w przypadku niektórych z nich obciążyłyby bezpośrednio kapitały wła-

Projekt ustawy powołującej Fundusz Restrukturyza-

sne. Pozostałe projekty zakładające ustawowe prze-

cyjny zakłada m.in. pokrywanie kosztów przewalu-

walutowanie kredytów, szczególnie po kursie istot-

48 Rozporządzenie

Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego
gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1385).
49 Uchwała Nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji
portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.
50 Zob. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych
hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1068).
51 Zob. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk
nr 1863).
52 Zob. poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska
oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729); przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt
ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811) oraz poselski projekt ustawy o
szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej
(druk nr 877).
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nie odbiegającym od rynkowego, wiązałyby się z ry-

spółdzielczych dla gospodarstw domowych stanowi-

zykiem dla stabilności systemu ﬁnansowego i możli-

ły kredyty dla rolników indywidualnych, które cha-

wości ﬁnansowania gospodarki.

rakteryzowały się wysoką jakością (wskaźnik kredy-

Obciążenia wynikające z działań dotyczących
kredytów walutowych będą oddziaływać przede
wszystkim na banki o znacznym portfelu tych
kredytów. Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wynosi około 50%. Można przypuszczać, że w sytuacji ograniczenia podaży kredytów
przez pojedyncze podmioty, które w największym
stopniu odczują wpływ tych działań na wysokość kapitałów własnych, podaż zwiększą inne banki, gotowe do skorzystania z możliwości zwiększenia swojego udziału w rynku.

2.2.

Ryzyko kredytowe

Od publikacji poprzedniego Raportu jakość kredytów dla sektora nieﬁnansowego nie zmieniła
się istotnie, a relacja strat kredytowych do kredytów ustabilizowała się na najniższym poziomie od
2008 r. Stabilizacji jakości i relatywnie niskim stratom kredytowym sprzyjała dobra sytuacja w otoczeniu gospodarczym (zob. rozdział 1).

tów zagrożonych wyniósł 2,3% na koniec czerwca
2017 r.). Kredyty te to w dużej mierze tzw. kredyty
preferencyjne, w przypadku których część rat odsetkowych lub kapitałowych jest płacona przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Ponadto część kredytów dla rolników indywidualnych jest przez ARiMR poręczana lub gwarantowana53 . W przypadku małych i średnich banków
spółdzielczych jednym z czynników wpływających
korzystnie na jakość kredytów mogła być lepsza znajomość lokalnego rynku, co umożliwiało dokładniejszą ocenę ryzyka kredytowego.
Jakość kredytów mieszkaniowych, największego
portfela w sektorze bankowym, oraz łączne straty
kredytowe i ich relacja do kredytów ustabilizowały się (zob. wykresy 2.8 i 2.9). Tendencje w portfelu kredytów nominowanych w złotych i w walutach
obcych były odmienne. Jakość walutowych kredytów mieszkaniowych stopniowo pogarszała się i była
niższa niż złotowych, chociaż nadal znacznie lepsza
niż pozostałych rodzajów kredytów dla gospodarstw
domowych (zob. wykres 2.10). Główną przyczyną
pogarszania się jakości tego portfela jest proces jego

2.2.1. Ryzyko portfela kredytów dla
gospodarstw domowych

starzenia. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych składa się prawie wyłącznie z kredytów udzielonych przed 2012 r., podczas gdy w portfelu zło-

Jakość kredytów dla gospodarstw domowych

towych kredytów mieszkaniowych znaczny udział

nie zmieniła się istotnie i pozostawała lepsza

(prawie 2/3) mają kredyty udzielone od 2012 r. Du-

w bankach spółdzielczych (za wyjątkiem dużych)

ży udział relatywnie młodych kredytów w portfe-

niż w bankach komercyjnych (zob. wykres 2.7).

lu kredytów złotowych pozytywnie wpływa na jego

Jedną z przyczyn utrzymywania się różnic jakości

średnią jakość, nowo udzielone kredyty rzadko psują

portfeli kredytowych wymienionych grup banków

się bowiem w pierwszych latach po ich udzieleniu.

była odmienna struktura ich portfeli. Znaczną część

Ponieważ kredyty walutowe nie są już praktycznie

(41% na koniec czerwca 2017 r.) kredytów banków

udzielane, dobrze obsługiwane kredyty są stopnio-

53 Opis rodzajów kredytów preferencyjnych oraz pomocy udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w: „Kredy-

ty preferencyjne z pomocą ARMiR na realizację inwestycji w rolnictwie, rybactwie śródlądowym i przetwórstwie produktów rolnych,
ryb, skorupiaków i mięczaków”, ARMiR.
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wo spłacane (na skutego czego obniża się mianow-

w portfelu (szerszy opis wpływu procesu starzenia

nik wskaźnika kredytów zagrożonych –- zob. wykres

na jakość walutowych kredytów mieszkaniowych –

2.11), natomiast kredyty niespłacane kumulują się

zob. ramka 1).

Wykres 2.7. Rozkład wskaźnika kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych w bankach komercyjnych (lewy panel)

i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: małe banki spółdzielcze obejmują banki o aktywach nie większych niż 200 mln zł, średnie – od 200 do 500 mln zł, duże – powyżej
500 mln zł. Dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

Wykres 2.8. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty wartości

Wykres 2.9. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

głównych kategorii kredytów dla gospodarstw domowych

kredytów dla gospodarstw domowych do wartości netto
tych kredytów
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Źródło: NBP.
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Wykres 2.10. Wskaźniki głównych kategorii kredytów zagro-

Wykres 2.11. Wskaźniki kredytów zagrożonych i wartość

żonych dla gospodarstw domowych

kredytów mieszkaniowych walutowych i złotowych
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Mieszkaniowe

Inne

Złotowe: wskaźniki zagrożonych
Walutowe: wskaźniki zagrożonych
Złotowe: wartość kredytów
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Uwaga: wartość poszczególnych kategorii kredytów na koniec
czerwca 2017 r. wyniosła (w mld zł): kredyty konsumpcyjne –
154,7, kredyty mieszkaniowe – 394,0, inne kredyty – 114,5.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.12. Średnie miesięczne spłaty rat kredytów i pożyczek gospodarstw domowych oraz ich dochody do dyspozycji

po odliczeniu tych spłat – dane dla całych gospodarstw (lewy panel) i na jednostkę ekwiwalentną1 w gospodarstwie
(prawy panel)
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2016

1

Przeliczenie na jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwie domowym z zastosowaniem zmodyﬁkowanej skali ekwiwalentności OECD.
Uwagi: „Hipot. CHF/PLN” - gospodarstwa spłacające kredyty hipoteczne w CHF/PLN, „Inni kredyt.” - gospodarstwa spłacające inne
kredyty bankowe niż hipoteczne, „Pozostali” - gospodarstwa nie spłacające kredytów bankowych.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z badań GUS budżetów gospodarstw domowych z lat 2013-2016.
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Wykres 2.13. Rozkład dochodów do dyspozycji po odliczeniu spłat kredytów i pożyczek w przeliczeniu na jednostkę

ekwiwalentną1 w gospodarstwach domowych spłacających kredyty hipoteczne w CHF (lewy panel), kredyty hipoteczne w złotym (środkowy panel) i w gospodarstwach które nie mają zaciągniętych kredytów hipotecznych (prawy panel)
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1

Przeliczenie na jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwie domowym z zastosowaniem zmodyﬁkowanej skali ekwiwalentności OECD.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z badań GUS budżetów gospodarstw domowych z lat 2013-2016.

Pozytywny wpływ na jakość kredytów i wielkość

on zwiększał się stopniowo wraz z upływem czasu (o

strat kredytowych w portfelach złotowych kredy-

ile polityka kredytowa nie zostanie złagodzona w ko-

tów mieszkaniowych miało zaostrzenie polityki

lejnych okresach).

kredytowej w tym segmencie rynku w kilku ostatnich latach. W latach 2014-2016 zmniejszył się udział

Na jakość kredytów hipotecznych nominowanych

nowo udzielanych kredytów o wysokim wskaźniku

we franku szwajcarskim korzystnie wpływały sto-

LtV54 . Wzrosły również: średnia minimalna kwota

sunkowo wysokie (średnie) bufory dochodowe

kosztów utrzymania oraz bufor na wzrost stóp pro-

spłacających je gospodarstw domowych. Średnie

centowych przyjmowane przez banki przy ocenie

i kwartyle rozkładów dochodów po odliczeniu rat

55

zdolności kredytowej klienta . Specyﬁka portfela

kredytów i pożyczek tych gospodarstw były wyższe

kredytowego (długa średnia zapadalność kredytów

niż gospodarstw spłacających złotowe kredyty hi-

skutkująca powolnym spadkiem udziału kredytów

poteczne i znacznie wyższe niż pozostałych gospo-

udzielonych we wcześniejszych okresach) powoduje

darstw domowych56 (zob. wykresy 2.12 i 2.13). Na sy-

jednak, że wpływ tych zmian na wielkość strat kredy-

tuację kredytobiorców korzystnie wpływał wzrost

towych całego portfela był na razie niewielki. Będzie

wynagrodzeń, który miał miejsce od momentu, kie-

54 Zgodnie

z danymi z ankiet KNF udział nowo udzielonych kredytów ze wskaźnikiem LtV powyżej 80% spadł z około 50% w latach
2011-2013 do 37% w 2017 r. Ponadto zgodnie z Rekomendacją S nowe kredyty z LtV>90% nie są już udzielane, podczas gdy w latach
2011-2013 miały one ponad 30% udział w nowo udzielonych kredytach.
55 Na podstawie wyników przeprowadzonego przez KNF badania portfela kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych z lat 20142016.
56 Przy porównaniu dochodów i wydatków gospodarstw spłacających kredyty hipoteczne i pozostałych gospodarstw użyto tzw. skal ekwiwalentności. Pozwalają one na porównywanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych o różnej liczebności (gospodarstwa
spłacające kredyty hipoteczne są średnio liczniejsze niż pozostałe gospodarstwa). Uwzględnia się przy tym fakt, że wydatki (i dochody
niezbędne do ich sﬁnansowania) nie rosną liniowo wraz ze wzrostem liczebności gospodarstwa domowego, ale proporcjonalnie do skali
ekwiwalentności gospodarstwa. Wydatki/dochody ekwiwalentne na jednostkę ekwiwalentną w gospodarstwie domowym można interpretować jako odpowiednik wielkości wydatków (lub dochodów niezbędnych do ich sﬁnansowania) gospodarstwa jednoosobowego.
W szacunkach użyto tzw. zmodyﬁkowanej skali ekwiwalentności OECD, stosowanej w publikacjach GUS.
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dy udzielono większości tych kredytów (zob. wy-

czynnik ten miałby negatywny wpływ na wielkość

kres 2.14). Wpływ wzrostu kursu franka szwajcar-

strat kredytowych na tym portfelu.

skiego od momentu zaciągnięcia większości krew tej walucie był nadal łagodzony niskimi (ujemnymi) rynkowymi stopami procentowym we franku szwajcarskim57 (zob. wykres 2.14). Dobrą sytuację gospodarstw spłacających kredyty hipoteczne
we franku szwajcarskim potwierdzają także subiek-

Wykres 2.14. Wzrost wartości raty kredytów mieszkanio-

wych w CHF w stosunku do raty w miesiącu udzielenia kredytu na tle zadłużenia z tytułu tych kredytów oraz wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw od miesiąca udzielenia
kredytu
Zadłużenie (prawa oś)
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Wzrost raty - stała rata łączna

Wzrost płac do lipca 2017 r.
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ne i znacznie lepsze niż oceny gospodarstw niespła-

60%

cających kredytów hipotecznych (zob. wykres 2.15).
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carskiego do złotego od grudnia 2016 r. stopień

1-2005

Pomimo stopniowego osłabiania się franka szwaj-

20%

Zadłużenie na koniec lipca 2017 r. z tytułu
kredytów zaciągniętych w kolejnych miesiącach
(mld zł)

dytów na wysokość rat kredytów nominowanych

Miesiąc udzielenia kredytu

ograniczony. Jednak w razie jej pogorszenia i ko-

Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku
szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach
łącznych lub równych ratach kapitałowych, rata obliczona
na podstawie kursu franka szwajcarskiego i stawki LIBOR
3M z 31.07.2017 r. oraz średniej marży dla kredytów nominowanych we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu.
Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu. Słupki przedstawiają wartość w złotych (na koniec
lipca 2017 r.) kredytów mieszkaniowych nominowanych we
franku szwajcarskim, które zostały zaciągnięte w danym miesiącu
wskazanym na osi poziomej.

nieczności windykowania należności na dużą skalę

Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

żej 100% i 120% w portfelu kredytów nominowanych we franku szwajcarskim wyniosły odpowiednio około 40% i 30 %58 . Dobra jakość portfela kredytów walutowych powodowała, że wpływ wysokich
wskaźników LtV na wyniki ﬁnansowe banków był

57 Dominująca

część kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim to kredyty o zmiennej stopie procentowej, których oprocentowanie jest równe stawce LIBOR CHF powiększonej o stałą marżę.
58 Źródło: szacunki NBP na podstawie danych KNF.
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Wykres 2.15. Subiektywne oceny własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych spłacających kredyty hipoteczne

nominowane w CHF (lewy panel) i złotym (środkowy panel) oraz gospodarstw niespłacających kredytów hipotecznych
(prawy panel)
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Uwaga: na wykresie przedstawiono odsetki gospodarstw, które udzieliły wskazanych odpowiedzi na pytanie o ocenę ogólnej sytuacji
materialnej.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z badań GUS budżetów gospodarstw domowych z lat 2013-2016.

Ramka 1. Wpływ procesów starzenia się portfela na jakość kredytów mieszkaniowych
Wyniki badania portfeli kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych z lat 2010-2016 wskazują na tendencję do stopniowego pogarszania się jakości poszczególnych roczników kredytów mieszkaniowych w miarę
upływu czasu (zob. wykresy 1 i 2). Tendencja ta jest szczególnie widoczna w pierwszych latach po ich udzieleniu
i wydaje się w pewnej mierze niezależna od czynników makroekonomicznych:
Stopniowe pogarszanie się jakości kredytów mieszkaniowych następowało w warunkach znacznej poprawy
sytuacji gospodarstw domowych w latach 2014 i 2016. W latach tych, podobnie i w 2015 r., zmniejszyło się
bezrobocie (w latach 2014-2016 stopa bezrobocia BAEL spadła odpowiednio o 1,7 pkt proc., 1,2 pkt proc.
i 1,4 pkt proc.) i wzrosły dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych
(odpowiednio o 2,7%, 2,5% i 5,6%).
Spadek wskaźników kredytów zagrożonych w części roczników, który nastąpił w 2015 r., był w znacznej części
spowodowany czynnikami o charakterze statystycznym, tj. dużymi transakcjami sprzedaży wierzytelności
i przeniesieniami do ewidencji pozabilansowej1 .
Przyczyn stopniowego pogarszania się jakości poszczególnych roczników kredytów mieszkaniowych w miarę
upływu czasu od ich udzielenia należy zatem upatrywać w innych czynnikach. Ponieważ udzielenie kredytu poprzedza weryﬁkacja zdolności kredytowej klienta, bezpośrednio po udzieleniu prawie wszystkie kredyty są dobrze
obsługiwane, a wartość wskaźnika kredytów zagrożonych – zbliżona do zera2 . W miarę upływu czasu od udzielenia
kredytu mają jednak miejsce zdarzenia losowe, w wyniku których następuje przejściowe lub trwałe pogorszenie się
sytuacji ﬁnansowej kredytobiorcy, takie jak utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia, śmierć kredytobiorcy lub jednego ze współkredytobiorców czy rozwód. Skutkuje to kumulowaniem się kredytów nieobsługiwanych, a co za tym
idzie wzrostem wskaźników kredytów zagrożonych. W kierunku wzrostu wskaźników kredytów zagrożonych oddziałuje również stopniowa spłata dobrze obsługiwanych kredytów (spadek mianownika tego wskaźnika).

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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Wykres 1. Wskaźniki kredytów zagrożonych poszczególnych roczników kredytów mieszkaniowych udzielonych
po 2008 r. na koniec lat 2010-2016 w podziale na kredyty walutowe (lewy panel) i kredyty złotowe (prawy panel)
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Uwagi: dla lepszej czytelności wykresów kolejne roczniki kredytów oznaczane są coraz jaśniejszym kolorem. Dane z wyłączeniem
przepływów pomiędzy portfelem kredytów walutowych i złotowych, wynikających z przewalutowań kredytów. Roczniki walutowe po 2012 r. pominięto z uwagi ich niewielką liczebność.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych UKNF.

Istotny wpływ na tempo pogarszania się jakości poszczególnych roczników kredytów mieszkaniowych miała
także polityka kredytowa banków w okresie udzielenia kredytów, a także czynnik o charakterze statystycznym
w postaci transakcji sprzedaży wierzytelności i przeniesień do ewidencji pozabilansowej. Natomiast wpływ sytuacji w otoczeniu zewnętrznym (m.in. zmiany poziomu bezrobocia, stóp procentowych w przypadku kredytów
o zmiennym oprocentowaniu, oraz kursu walutowego dla kredytów walutowych) był w analizowanym okresie
mniejszy.
Wykres 2. Wskaźniki kredytów zagrożonych poszczególnych roczników kredytów mieszkaniowych sprzed 2009 r.
na koniec lat 2010-2016 w podziale na kredyty walutowe (lewy panel) i kredyty złotowe (prawy panel)
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Uwagi: dla lepszej czytelności wykresów kolejne roczniki kredytów oznaczane są coraz jaśniejszym kolorem. Dane z wyłączeniem
przepływów pomiędzy portfelem kredytów walutowych i złotowych, wynikających z przewalutowań kredytów.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych UKNF.

Stopniowe pogarszanie się jakości kredytów mieszkaniowych w miarę upływu czasu od ich udzielenia skutkuje
coraz gorszą jakością wcześniejszych roczników kredytów. Wyjątkiem od tej prawidłowości były roczniki z lat
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2007-2008, tj. z okresu luźnej polityki kredytowej. Jakość tych roczników w końcu badanego okresu była gorsza
niż roczników wcześniejszych (zob. wykres 2). Dodatkowo jakość tych samych roczników kredytów walutowych
była lepsza niż złotowych, także po wyłączeniu przepływów pomiędzy portfelem kredytów walutowych i złotowych
wynikających z przewalutowań kredytów.

1

Sprzedaże wierzytelności i przeniesienia do ewidencji pozabilansowej kredytów mieszkaniowych w latach 2013-2016 wyniosły
odpowiednio 0,3 mld zł, 0,9 mld zł, 2,3 mld zł i 0,9 mld zł (źródło: dane ankietowe KNF z lat 2013-2016).
2 Pomijając przypadki zamierzonych nadużyć (np. wyłudzenia, podanie fałszywych danych we wniosku kredytowym, celowe
nieobsługiwanie kredytu pomimo dobrej sytuacji ﬁnansowej kredytobiorcy), czy też rażące błędy przy ocenie zdolności
kredytowej przez pracownika banku.

Jakość kredytów konsumpcyjnych nie zmieniła się

W przypadku kredytów dla rolników indywidual-

istotnie, a relacja strat kredytowych do portfe-

nych nastąpiło dalsze nieznaczne pogorszenie jako-

la ustabilizowała się na relatywnie niskim pozio-

ści i wzrost strat kredytowych, jednak w mniejszej

mie (zob. wykresy 2.10 i 2.8). Na poziom wskaźni-

skali niż w poprzednich kwartałach. Zmniejszenie

ka kredytów zagrożonych, poza czynnikami ekono-

tempa wzrostu strat kredytowych mogło mieć zwią-

micznymi, znaczny wpływ wywierały jednak czyn-

zek z poprawą koniunktury w rolnictwie61 . Jakość

niki o charakterze statystycznym w postaci trans-

kredytów dla rolników indywidualnych była nadal

akcji sprzedaży wierzytelności i przeniesień do ewi-

znacznie lepsza od średniej w sektorze gospodarstw

dencji pozabilansowej, których skala była stosunko-

domowych, a straty kredytowe – niższe.

wo duża59 . W mniejszym stopniu na jakość portfela kredytów konsumpcyjnych wpłynął także wzrost

Średnie pokrycie kredytów dla gospodarstw domo-

wartości portfela tych kredytów (wzrost mianowni-

wych z utratą wartości odpisami w sektorze banko-

ka wskaźnika kredytów zagrożonych)60 . Na kształ-

wym nie zmieniło się istotnie od kilku kwartałów

towanie się strat kredytowych wpływ mogło mieć

(zob. wykres 2.17). Uwagę zwraca jednak utrzyma-

– oprócz poprawy sytuacji gospodarstw domowych

nie się najniższego poziomu pokrycia w dużych ban-

– zaostrzenie polityki kredytowej w tym segmencie

kach spółdzielczych. Niskie pokrycie może wynikać

rynku w ostatnich kwartałach.

ze specyﬁki portfela kredytowego banku (np. wyso-

Jakość tzw. innych kredytów dla gospodarstw do-

kiej wartości zabezpieczeń), ale może również wska-

mowych poprawiła się, ale poprawa relacji strat

zywać na niedoszacowanie odpisów z tytułu utraty

kredytowych do kredytów wyhamowała (zob. wy-

wartości kredytów62 . Ryzyko to jest istotne zwłaszcza

kresy 2.10 i 2.16). Poprawa nastąpiła głównie w kre-

w kontekście relatywnie wysokich wskaźników kre-

dytach dla przedsiębiorców indywidualnych, które

dytów zagrożonych w tej grupie banków zob. wykres

stanowiły największą część tej kategorii kredytów.

2.7).

59 Zgodnie

z danymi z ankiet KNF szacunkowa wartość transakcji sprzedaży wierzytelności i operacji przeniesienia do ewidencji bilansowej w ostatnich trzech latach wahała się od 3,3 do 5,4 mld zł rocznie. Na 2017 r. banki prognozują sprzedaż wierzytelności
i przeniesienia kredytów do ewidencji pozabilansowej o łącznej wartości 2,2 mld zł.
60 W wyniku wzrostu wartości portfela kredytów konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. wskaźnik kredytów zagrożonych obniżył się
o 0,4 pkt proc.
61 Zob. opracowania GUS „Koniunktura w gospodarstwach rolnych” z lat 2015-2017, dostępne na stat.gov.pl.
62 Zob: „Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2017 r.”, lipiec 2017 r., UKNF, s. 15-16), „Sprawozdanie
z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 roku”, Warszawa, 2017 r., KNF, s. 100).
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Wykres 2.16. Kwartlane odpisy netto i ich relacja do kredy-

tów netto dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych

oraz ostatnie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych i wcześniejsze –
w segmencie kredytów mieszkaniowych.
W przypadku kredytobiorców mających niskie bufory dochodowe ewentualny wzrost stóp procentowych mógłby skutkować problemami z obsługą kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Potencjalnie mogłoby to dotyczyć głównie kredytów
mieszkaniowych z uwagi na wysoki udział raty odsetkowej w łącznej racie kredytu. Czynnikiem łagodzącym jest tu wzrost średnich buforów dochodowych na wzrost stóp procentowych wymaganych
przy udzieleniu kredytu w latach 2014-2016.

Uwagi: dane z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych. Relacja –
dane annualizowane.
Źródło: NBP.

2.2.2.
Wykres 2.17. Pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości

dla gospodarstw domowych w podziale na typy banków
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nież odsetek kredytów nowo zaklasyﬁkowanych ja-

3-2015

tów netto spadła (zob. wykres 2.18). Obniżył się rów-

10%

9-2014

lacja kwartalnych odpisów netto do wartości kredy-

20%

3-2014

30%

9-2013

osiągnął najniższą wartość od początku 2010 r., a re-

3-2013

40%

9-2012

nych im kredytów. Wskaźnik kredytów zagrożonych

3-2012

50%

9-2011

biorstw sprzyjała dalszej poprawie jakości udzielo-

3-2011

60%

9-2010

Dobra i stabilna sytuacja ﬁnansowa przedsię-

3-2010

70%

Uwagi: dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

ko kredyty z utratą wartości (więcej o tym wskaźniku
– zob. ramka 2)
Wyjątkiem była sytuacja kredytów udzielonych

Perspektywy

przedsiębiorstwom przez duże banki spółdzielcze,

Przewidywany korzystny rozwój sytuacji makro-

gdzie ryzyko pozostawało na podwyższonym po-

ekonomicznej pozwala oczekiwać, że w najbliż-

ziomie. Wskaźnik kredytów zagrożonych zwiększał

szych kwartałach nastąpi stabilizacja lub niewiel-

się (zob. wykres 2.19). Pokrycie kredytów zagrożo-

ki spadek relacji strat kredytowych do kredytów

nych odpisami utrzymywało się na poziomie niż-

dla gospodarstw domowych. Sprzyjać temu bę-

szym niż notowany w pozostałych grupach banków

dą: utrzymanie się dobrej sytuacji na rynku pracy

(zob. wykres 2.20), pomimo podjęcia przez KNF
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działań nadzorczych63 , które przyczyniły się do je-

li udzielania kredytów na ten rodzaj nieruchomości

go nieznacznego wzrostu. Ponadto relatywnie wy-

przez banki (zob. wykres 2.22).

soki był udział kredytów opóźnionych w spłacie od
31 do 90 dni nieuznanych za zagrożone (zob. wykres 2.21). Poziom utworzonych na nie odpisów może więc okazać się niewystarczający, zwłaszcza w sy-

Wykres 2.18. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do wartości kredytów netto

tuacji ewentualnego dalszego pogarszania się jakości.
Koszty realizacji ryzyka związanego z ﬁnansowaniem przez banki nieruchomości biurowych były
niewielkie pomimo obserwowanej na tym rynku
nierównowagi podażowo-popytowej64 i towarzyszącemu jej spadkowi jakości kredytów. Zarówno
wskaźnik kredytów zagrożonych, jak i relacja strat
kredytowych do kredytów netto w tym segmencie
pozostawały niższe niż obliczone dla całego portfela należności banków od przedsiębiorstw. Od kilku kwartałów widoczne jest także ograniczanie ska-

Uwaga: relacja – dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Wykres 2.19. Rozkład wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych (lewy panel) i ban-

kach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

63 Działania te miały na celu weryﬁkację poprawności działań niektórych banków w zakresie stosowania zabezpieczeń pomniejszających

podstawę tworzenia odpisów – zob. „Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2017 r.”, lipiec 2017 r.,
UKNF.
64 „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2017 r.”,
wrzesień 2017 r., NBP.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

47

Rozdział 2.

Wykres 2.20. Pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości

Wykres 2.21. Udział kredytów opóźnionych w spłacie 31-

dla przedsiębiorstw w podziale na typy banków

90 dni w całości kredytów dla przedsiębiorstw w podziale
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Uwaga: dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.
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Uwagi: część portfela opóźnionego w spłacie o 31–90 dni, która została zakwaliﬁkowana do kredytów zagrożonych w grupach
banków przedstawionych na wykresie na koniec czerwca 2017 r.:
banki komercyjne – 42%, duże, średnie i małe banki spółdzielcze
odpowiednio 32%, 38% i 27%. Dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

Wykres 2.22. Kwoty kredytów i wskaźniki kredytów zagrożonych dla kredytów na nieruchomości dla przedsiębiorstw (lewy

panel) oraz relacja odpisów netto do kredytów netto (prawy panel)

Uwagi: dane z wyłączeniem BGK. Relacja odpisów netto do kredytów netto – dane annualizowane.
Źródło: NBP.
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Jakość kredytów dla przedsiębiorstw na nieruchomości mieszkaniowe była gorsza niż średnia dla portfela, głównie na skutek utrzymywania w bilansach banków nieobsługiwanych kredytów na przedsięwzięcia deweloperskie udzielo-

tości.
Wykres 2.23. Wskaźnik kredytów zagrożonych w poszcze-

gólnych sekcjach gospodarki narodowej i ich udziały
w portfelu kredytowym

nych w poprzednich latach. Zdecydowaną więkty opóźnione w spłacie powyżej 1 roku (blisko 90%).
Niemniej w I póroczu 2017 r. zmniejszyły się kwoty
oraz wskaźniki kredytów zagrożonych. Nastąpił także znaczny spadek relacji strat kredytowych do kredytów (zob. wykres 2.22), spowodowany prawdopodobnie głównie brakiem napływu nowych kredytów
opóźnionych w spłacie.

Wskaźniki kredytów zagrożonych w sekcjach

szość nieobsługiwanych kredytów stanowiły kredy-

24%
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S
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P

9%
A
R

6%

gospodarki narodowej65
Na koniec czerwca 2017 r. jakość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom reprezentującym większość sekcji gospodarki narodowej, w tym trzy sekcje o największym udziale w portfelu kredytów
dla przedsiębiorstw, była lepsza niż rok wcześniej
(zob. wykres 2.23).
Ożywienie koniunktury sprzyjało dalszej poprawie jakości portfela kredytów dla sekcji Budownictwo66 , chociaż jakość kredytów dla przedsiębiorstw
budowlanych pozostawała nadal istotnie gorsza
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Jakość należności od przedsiębiorstw według sekcji

D
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15%
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Udział kredytów z danej sekcji w portfelu kredytów dla
przedsiębiorstw

Uwagi: zestawienie przygotowane na podstawie sprawozdawczości tzw. dużych zaangażowań. Zmiany w okresie czerwiec
2016 r.–czerwiec 2017 r.: zielony kolor – spadek wskaźnika
kredytów zagrożonych, czerwony –- wzrost o więcej niż 1 pkt
proc., żółty –- wzrost o nie więcej niż 1 pkt proc.
Sekcje: A – Rolnictwo, B – Górnictwo, C – Przetwórstwo
przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz
i wodę, E – Dostawy wody, ścieki i odpady, F - Budownictwo,
G – Handel i naprawy, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Hotele i Restauracje, J – Informacja i komunikacja,
L – Obsługa nieruchomości, M – Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, N – Administrowanie, P – Edukacja,
Q – Opieka zdrowotna, R – Kultura, rekreacja i rozrywka,
S – Usługi pozostałe.
Źródło: NBP.

Sytuacja kilku branż, których udział w kredycie dla
przedsiębiorstw jest niewielki, nadal była trudna
i negatywnie wpływała na ryzyko i wyniki ﬁnansowe kredytujących je banków.

od jakości portfela kredytów dla całego sektora
przedsiębiorstw. Relatywnie wysoki wskaźnik kre-

Wskaźnik kredytów zagrożonych na inwesty-

dytów zagrożonych dla tego działu gospodarki wy-

cje w odnawialne źródła energii pozostawał

nika z trudnej sytuacji działających w nim przed-

wysoki. Głównym tego powodem było pogor-

siębiorstw w poprzednich latach, przede wszyst-

szenie bieżącej i prognozowanej sytuacji ﬁnan-

kim w okresie 2011–2013. Poprawiająca się sytuacja

sowej przedsiębiorstw z tej branży, m.in. pod

w budownictwie sprzyja spadkowi odsetka kredytów

wpływem obserwowanego w poprzednich la-

nowo zaklasyﬁkowanych jako kredyty z utratą war-

tach spadku cen tzw. zielonych certyﬁkatów.

65 Analiza

na podstawie tzw. dużych zaangażowań.
odróżnieniu od kredytów na nieruchomości dla przedsiębiorstw, gdzie kryterium różnicującym jest cel udzielenia kredytu (zob.
wykres 2.22), we wspomnianych w tym fragmencie kredytach dla poszczególnych sekcji, w tym dla sekcji F – budownictwo, kryterium
różnicującym jest sekcja gospodarki, którą przedsiębiorstwo deklaruje jako dominującą w swojej działalności (bez względu na typ i cel
kredytu).

66 W
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W 2016 r. jedną z jego przyczyn była zmia-

Przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamienne-

na polityki państwa w stosunku do sektora

go i brunatnego w przeszłości doświadczały

67

energetyki odnawialnej . Kredyty dla przed-

znacznych problemów ﬁnansowych. Sytuacja

siębiorstw produkujących energię elektrycz-

branży od 2016 r. systematycznie się popra-

ną ze źródeł odnawialnych (między innymi

wiała, na co wpłynęły rosnące ceny węgla ka-

elektrowni wiatrowych) były skoncentrowane

miennego i koksu, a także kontynuowane dzia-

w kilku bankach. Dotychczas tylko na niewiel-

łania restrukturyzacyjne. Nie towarzyszyła te-

ką część kredytów z utratą wartości dla tych

mu jednak poprawa jakości portfela udzielo-

ﬁrm zostały utworzone odpisy. Zła sytuacja

nych jej kredytów. Udział kredytów dla przed-

branży odpowiadała za wysoką wartość wskaź-

siębiorstw górnictwa węgla kamiennego i bru-

nika napływu należności z utratą wartości ob-

natnego w całości kredytów udzielonych ﬁr-

liczonego dla całej sekcji Wytwarzanie i zaopa-

mom nie jest jednak duży (0,45%68 ), co powo-

trywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (zob.

duje, że ekspozycje te nie stanowią zagrożenia

ramka 2, wykres 3).

dla stabilności sektora bankowego.

Ramka 2. Nowa miara jakości kredytów – wskaźnik napływu kredytów z utratą wartości w sektorze
przedsiębiorstw
Proponowana w ramce miara jakości należności w sektorze bankowym stanowi uzupełnienie dla tradycyjnych
miar, takich jak wskaźnik kredytów zagrożonych, dynamika kredytów z utratą wartości czy wskaźnik kwartalnych
(annualizowanych) odpisów netto do kredytu. Miara ta została skonstruowana dla kredytów dla przedsiębiorstw
nieﬁnansowych na podstawie danych o tzw. dużych zaangażowaniach1 .
Zaproponowany wskaźnik mierzy, w jakiej części dotychczas „dobrych” kredytów pogorszyła się jakość. Obliczany jest na wspólnej próbie ekspozycji z dwóch kolejnych kwartałów, tzn. dla takich ekspozycji, które istniały
w bazie zarówno w danym, jak i poprzedzającym kwartale. Badana jest zatem zmiana jakości tylko tych ekspozycji,
które w obu okresach znajdowały się w bazie.
t
gdzie It to suma wartości ekspozycji przeklasyﬁkowanych
wskaźnik napływu należności z utratą wartościt = BIt−1
z „bez utraty wartości” na „z utratą wartości” z kwartału t − 1 na kwartał t. Przy czym dotyczy to tylko ekspozycji,
które istniały w bazie (tj. ekspozycja dla danej ﬁrmy w danym banku) zarówno w okresie t − 1, jak i w okresie t.
Bt−1 to suma wartości ekspozycji bez utraty wartości w kwartale t − 1, które w kwartale t były nadal w bazie.

Wskaźnik napływu należności z utratą wartości umożliwia ocenę jakości kredytów z innej perspektywy niż miary
dotychczas stosowane. Po pierwsze może stanowić przybliżenie miary prawdopodobieństwa upadłości (PD, probability of default) dla analizowanych przedsiębiorstw. Wskaźnik ten obrazuje czysty efekt pogarszania spłacalności
kredytów, ponieważ wyłącza wpływ sprzedaży i spisania kredytów z bilansu. Jest też bardziej odporny niż wskaźnik
kredytów zagrożonych na zaburzający wpływ tempa wzrostu kredytów. Ze względu na konstrukcję bazy danych
wskaźnik dotyczy jedynie dużych ekspozycji banków względem przedsiębiorstw.

67 Zob.

m.in. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii
elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w 2017 r. oraz Ustawa z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. 2016, poz. 925.
68 Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom górnictwa węgla kamiennego i brunatnego na koniec II kwartału 2017 r. wynosiła około 1,7 mld zł, a dodatkowa ekspozycja banków z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez te podmioty –
prawie 1 mld zł.
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Tendencje zmian wskaźnika napływu należności z utratą wartości były zbliżone do innych miar ryzyka kredytowego i były silnie związane z koniunkturą gospodarczą i sytuacją przedsiębiorstw. Nowy wskaźnik wykazywał
też podobną zmienność do pozostałych miar. Na przykład po odjęciu w liczniku nowej miary wartości ekspozycji
przeklasyﬁkowanych ze stanu „z utratą wartości” na „bez utraty wartości” od wartości ekspozycji przeklasyﬁkowanych z „bez utraty wartości” na „z utratą wartości”, nowy wskaźnik miał cechy szczególnie zbliżone do kwartalnych
odpisów netto (zob. wykres 2). Prognozy tego wskaźnika mogą być zatem interpretowane z pewnym przybliżeniem
jako prognozy przyszłych strat kredytowych.
W podziale branżowym nowy wskaźnik wykazuje dużą zmienność wartości w czasie (zob. wykres 3). Zmiany jakości w wielu branżach następowały też skokowo. Analiza wartości ekstremalnych pozwala zidentyﬁkować rodzaje
działalności, które banki oceniły szczególnie negatywnie pod względem ryzyka kredytowego w danym kwartale.
Należy zauważyć, że sekcje charakteryzują się różnym poziomem ryzyka kredytowego. W okresie ostatnich trzech
lat wskaźnik osiągał wyższe wartości w przypadku Górnictwa (sekcja B), Budownictwa (sekcja F) czy Działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M). Od II połowy 2016 r. wartości wskaźnika silnie wzrosły dla sekcji
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię […] (sekcja D).
Wykres 1. Wskaźnik napływu należności z utratą wartości od przedsiębiorstw nieﬁnansowych
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Uwaga: do czerwca 2013 r. ekspozycje kredytowe bilansowe i pozabilansowe, od września 2013 r. tylko ekspozycje bilansowe.
Źródło: NBP na podstawie (N)B0300.

Wykres 2. Wskaźnik netto napływu należności z utratą wartości od przedsiębiorstw nieﬁnansowych oraz kwartalne
odpisy netto z tytułu utraty wartości
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Wykres 3. Wskaźnik napływu należności z utratą wartości dla zagregowanych należności od przedsiębiorstw w wybranych sekcjach PKD
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Uwagi: na wykresach przedstawiono wartości wskaźnika napływu należności z utratą wartości dla należności od przedsiębiorstw,
zagregowanych w poszczególnych sekcjach PKD. Ze względu na różne wartości wskaźnika w różnych sekcjach wykresy przedstawiono w różnych skalach. Oznaczenia sekcji: B – Górnictwo, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię, gaz i wodę, E – Dostawy wody, ścieki i odpady, F – Budownictwo, G – Handel i naprawy, H – Transport i gospodarka
magazynowa, L – Obsługa nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Źródło: NBP.

1

Dane zostały zaczerpnięte z bazy tzw. dużych zaangażowań, czyli należności, których wartość wynosiła co najmniej 500 tys. zł
w bankach w formie spółki akcyjnej, bankach państwowych oraz niezrzeszonych bankach spółdzielczych oraz co najmniej
100 tys. zł w zrzeszonych bankach spółdzielczych. Do czerwca 2013 r. klasyﬁkacja ekspozycji kredytowych w formularzu B0300
dotyczyła łącznie ekspozycji bilansowych i pozabilansowych, a od września 2013 r. dotyczyła tylko ekspozycji bilansowych.
Dlatego do czerwca 2013 r. miara wykorzystuje dane dla ekspozycji bilansowych i pozabilansowych łącznie, a od września
2013 r. – jedynie dane dotyczące ekspozycji bilansowych.
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Perspektywy

wy). Nierównowaga na rynku nieruchomości biurowych może w dalszym ciągu negatywnie oddziały-

Prognozowana dobra koniunktura w całej gospo-

wać na sytuację podmiotów inwestujących w ten ro-

darce i nadal korzystne, ale nieco gorsze progno-

dzaj nieruchomości, a także przedsiębiorstw z bran-

zy sytuacji sektora przedsiębiorstw powinny sprzy-

ży budowlanej realizujących ich budowę. Ewentual-

jać utrzymaniu relacji strat kredytowych do kredy-

ne pogorszenie się sytuacji tych podmiotów nie po-

tów udzielonych ﬁrmom na zbliżonym do obecne-

winno mieć jednak dużego wpływu na sektor ban-

go poziomie69 . Wskaźniki płynności i rentowności

kowy ze względu na niski udział kredytów na nieru-

nadal pozostają na wysokich poziomach, pomimo

chomości komercyjne w portfelach należności ban-

że w ostatnim okresie obniżyły się. Wyniki „Ankiety

ków. Przyszła koniunktura w branży produkcji ener-

Rocznej” NBP wskazały, że większość kredytobior-

gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie w du-

ców pozytywnie ocenia odporność swojej sytuacji

żym stopniu zależała od skutków zarówno już wpro-

na ewentualne zmiany wybranych zewnętrznych pa-

wadzonych, jak i dopiero opracowywanych regula-

rametrów ekonomicznych (zob. ramka 3). Badanie

cji (np. nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakre-

to pokazało jednak również ograniczoną racjonal-

sie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawy odległościo-

ność ocen odporności formułowanych przez nie-

wej). Ryzyko wiążące się z kredytowaniem podmio-

których kredytobiorców. Te podmioty mogą więc

tów z tego działu gospodarki jest jednak ograniczo-

nie być odpowiednio przygotowane na przyszłe nie-

ne do relatywnie niedużej grupy banków i nie bę-

oczekiwane i negatywne zdarzenia, np. niekorzystne

dzie miało skutków systemowych. Ewentualne wpro-

zmiany kursu walutowego czy stóp procentowych.

wadzenie jednolitych przepisów o płacy minimalnej

Do czynników ryzyka należy zaliczyć przyszłą sy-

w transporcie drogowym w całej Unii Europejskiej

tuację przedsiębiorstw działających na rynkach

może z kolei niekorzystnie wpłynąć na sytuację pod-

charakteryzujących się istotnymi nierównowa-

miotów działających w tej branży. Jej udział w całym

gami (np. rynek nieruchomości komercyjnych)

portfelu kredytów dla przedsiębiorstw wynosi jed-

oraz w branżach, dla których planowane są zmia-

nak tylko około 1,7%, co ogranicza ewentualny nega-

ny regulacyjne (takich jak produkcja energii elek-

tywny wpływ zachodzących w niej zmian na sektor

trycznej ze źródeł odnawialnych, transport drogo-

bankowy.

Ramka 3. Analizy odporności sytuacji ﬁnansowej w przedsiębiorstwach – wyniki „Ankiety Rocznej”
NBP
Obok odpowiedniego zarządzania ryzykiem przez banki, dla stabilności systemu ﬁnansowego duże znaczenie mają
także zachowania samych podmiotów nieﬁnansowych, w tym przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych elementów
oddziałujących na przebieg cyklu ﬁnansowego jest racjonalność działań tych podmiotów1 . Ważny jest zwłaszcza
proces identyﬁkacji i analizy przez ﬁrmy sygnałów mogących mieć krytyczne znaczenie dla ich przyszłej sytuacji
ekonomicznej. Z punktu widzenia stabilności systemu ﬁnansowego niekorzystna może być zwłaszcza sytuacja, gdy
postawy przedsiębiorstw wobec percepcji i analizy ryzyka mają charakter reaktywny, tzn. odpowiadający na już
materializujące się zagrożenia, a nie antycypacyjny. Skutki takiej sytuacji mogą się nasilać zwłaszcza w przypad-

69 Na

nieznaczne pogorszenie prognoz wskazują odpowiedzi formułowane przez przedsiębiorstwa ankietowane w ramach Szybkiego
Monitoringu, zob. „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, październik 2017 r., NBP.
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ku dłużej trwających okresów stabilizacji. Takie nastawienie ﬁrm może bowiem, m.in. poprzez mechanizm ekstrapolacji, prowadzić do niedoceniania przez nie znaczenia potencjalnych zagrożeń w działalności gospodarczej2
i w końcowym efekcie – do nadmiernie ryzykownych działań.
Celem badania, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszej ramce, była ocena odporności sektora przedsiębiorstw na potencjalne zmiany wybranych parametrów zewnętrznych (stóp procentowych, kursu walutowego,
płac, cen surowców, regulacji prawnych), mogące istotnie oddziaływać na koszty funkcjonowania ﬁrm, popyt, możliwości ﬁnansowania działalności itp. Przeanalizowano również postawy przedsiębiorstw wobec badania odporności własnej sytuacji ﬁnansowej na zmiany tych parametrów, zwłaszcza motywację do prowadzenia tego rodzaju
analiz i ewentualne bariery dla ich podejmowania. Zidentyﬁkowano także rodzaje strategii zabezpieczających ﬁrmy przed wpływem zmian powyższych parametrów zewnętrznych.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień–maj 2017 r. na próbie 1749 przedsiębiorstw z całej Polski
i stanowiło część badania ankietowego przeprowadzanego co roku przez NBP („Ankieta Roczna” NBP3 , dalej AR).
Zdecydowaną większość próby – 70% – stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 osób, czyli działające
w sektorze MSP, a pozostałe 30% – duże przedsiębiorstwa. Kredyt bankowy okazał się być kluczowy lub istotny dla
funkcjonowania 45% ankietowanych przedsiębiorstw (ta grupa dalej nazywana jest kredytobiorcami).
Wyniki ankiety pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
Przeważająca część badanych kredytobiorców (82%) ocenia obecnie swoją sytuację ﬁnansową jako stabilną (zob. wykres 1). Większość z nich uważa, że jest ona trwale stabilna, tzn. dobra w chwili badania i taka,
której w przyszłości istotnie nie pogorszą niekorzystne zmiany analizowanych parametrów zewnętrznych.
Mniej liczna grupa ﬁrm wskazuje, że ich sytuacja jest aktualnie dobra, ale negatywne zaburzenia parametrów
zewnętrznych mogą na nią wpłynąć niekorzystnie. Tylko około 8% ankietowanych kredytobiorców uważa,
że ich sytuacja nie jest dobra, a wszelkie, nawet słabe, negatywne bodźce mogą ją jeszcze pogorszyć. Kredytobiorcy działający w sektorze MSP rzadziej niż duże przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację jako stabilną.
Także kredytobiorcy, którzy w ostatnich 3 latach doświadczyli poważniejszych zaburzeń sytuacji ﬁnansowej częściej wskazują na niestabilność swojej sytuacji niż ci, którzy w ostatnich latach nie mieli większych
problemów ﬁnansowych. Niepewność wśród przedsiębiorców co do stabilności własnej sytuacji ﬁnansowej
w perspektywie 12 miesięcy wrasta.
Wykres 1. Oceny stabilności sytuacji ﬁnansowej kredytobiorców
Niestabilna
Bieżąco stabilna
Trwale stabilna
Trudno ocenić
Nie dotyczy, nie prowadzi się takich analiz

Aktualnie

8

W ciągu 12 miesięcy
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Trwale stabilna – sytuacja finansowa jest
dobra i nie pogorszą jej istotnie negatywne
zmiany zewnętrznych parametrów

60
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% kredytobiorców, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie

5

Bieżąco stabilna – sytuacja finansowa jest
dobra, ale mogą ją pogorszyć negatywne
zmiany zewnętrznych parametrów
Niestabilna – sytuacja nie jest dobra, a
wszelkie, nawet słabe, negatywne bodźce
mogą ją pogorszyć
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników „Ankiety Rocznej” NBP.

54

Narodowy Bank Polski

Sektor bankowy

Zdecydowana większość kredytobiorców prowadzi analizy swojej odporności na zmiany określonych parametrów zewnętrznych jedynie reaktywnie, to znaczy tylko wtedy, gdy ocenia, że ich własna sytuacja
ﬁnansowa staje się wrażliwa na ewentualne zmiany w danym obszarze (zob. wykres 2). Taka postawa jest
często skutkiem postrzegania tego rodzaju zmian jako mało prawdopodobne. Część kredytobiorców uważa
także, że ich sytuacja ﬁnansowa jest na tyle dobra, iż takie potencjalne zaburzenia nie będą miały na nią
większego wpływu, pomimo że przedsiębiorstwa te nie prowadzą stosownych analiz swojej odporności (zob.
wykres 3).
Wykres 2. Obszary wrażliwości sytuacji ﬁnansowej kredytobiorców a prowadzenie przez nich analiz jej
odporności
Kredytobiorcy wskazujący na wrażliwość
własnej sytuacji finansowej na zmiany danych
parametrów zewnętrznych

Kredytobiorcy niewskazujący na wrażliwość
własnej sytuacji finansowej na zmiany danych
parametrów zewnętrznych

Prowadzone są analizy odporności sytuacji
na zmiany w danym obszarze
Nie prowadzi się analiz odporności sytuacji
na zmiany w danym obszarze

Prowadzone są analizy odporności sytuacji
na zmiany w danym obszarze
Nie prowadzi się analiz odporności sytuacji
na zmiany w danym obszarze
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80
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Zmiany płac
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Zmiany cen surowców
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11
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16

Zmiany kursu
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Zmiany stóp
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Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników „Ankiety Rocznej” NBP.

Wykres 3. Przyczyny nieprowadzenia przez kredytobiorców systematycznych analiz odporności swojej
sytuacji ﬁnansowej na zmiany zewnętrznych parametrów

1,4

Takie analizy warto prowadzić jedynie, gdy pojawiają się konkretne
zagrożenia, a poważniejsze zaburzenia tych paramentrów są obecnie
mało prawdopodobne

13,0

1,2
25,6

Przedsiębiorstwo ocenia swoją sytuację jako na tyle dobrą, ze tego
typu zaburzenia nie mają większego znaczenia
Prowadzenie tego typu analiz jest obarczone zbyt dużymi błędami

Przedsiębiorstwo nie ma odpowiednich zasobów i nie stać je na
outsourcing

25,9
17,0

Sytuacja przedsiębiorstwa jest już bardzo zła
15,9

Przedsiębiorstwo stosuje rozbudowany system zabezpieczeń

% kredytobiorców, którzy wskazali przynajmniej jedną przyczynę
Inne powody

Źródło: opracowanie na podstawie wyników „Ankiety Rocznej” NBP.
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Fakt ﬁnansowania kredytem jest czynnikiem dyscyplinującym i motywującym przedsiębiorstwa do większej ostrożności i przezorności. Przedsiębiorstwa będące kredytobiorcami prowadzą analizy odporności swojej sytuacji ﬁnansowej na zmiany parametrów zewnętrznych wyraźnie częściej niż przedsiębiorstwa, dla
których kredyt bankowy nie ma istotnego znaczenia. Takie postawy kredytobiorców wzmacniając odporność sektora przedsiębiorstw na negatywne zmiany analizowanych tu parametrów ﬁnansowych wpływają
pozytywnie również na stabilność ﬁnansową.
Najwięcej ankietowanych kredytobiorców deklaruje wrażliwość swojej sytuacji ﬁnansowej na zmiany
cen surowców oraz zmiany płac (zob. wykres 4). Pozostaje to w zgodzie z wynikami badania sprawozdań
GUS F-01, z których wynika, że są to istotne składowe wzrostu kosztów w przedsiębiorstwach w ostatnich
kwartałach4 .
Zmiany stóp procentowych są najrzadziej wskazywanym przez wszystkich ankietowanych kredytobiorców obszarem wrażliwości ich sytuacji ﬁnansowej (zob. wykres 4). Może to świadczyć m.in. o dobrej polityce
kredytowej banków, alokujących kredyty w ﬁrmach cechujących się odpornością na zmiany stóp procentowych, a także o zakotwiczeniu oczekiwań kredytobiorców względem polityki pieniężnej. Dane ﬁnansowe
pokazują także, że poziom dźwigni jest w polskich ﬁrmach stosunkowo niski, a więc i ich bezpośrednia
wrażliwość na takie zmiany jest ograniczona. Z drugiej strony pomijanie przez część ﬁrm wpływu zmian
stóp procentowych na ich sytuację ﬁnansową może sygnalizować ryzyko przyszłych problemów tej grupy
z adaptacją do ewentualnej zmiany wysokości oprocentowania kredytów.
Wykres 4. Obszary wrażliwości sytuacji ﬁnansowej kredytobiorców na zmiany zewnętrznych parametrów
Cała populacja kredytobiorców
Populacja kredytobiorców prowadzących analizy obszarów wrażliwości swojej sytuacji finansowej
50
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Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników „Ankiety Rocznej” NBP.

Większość badanych kredytobiorców stara się ograniczać wrażliwość swojej sytuacji ﬁnansowej na zmiany zewnętrznych parametrów ekonomicznych. Często są to jednak działania pasywne. Najczęściej stosowaną przez tę grupę respondentów metodą ograniczającą wrażliwość ich sytuacji ﬁnansowej na zmiany parametrów zewnętrznych jest unikanie podejmowania poważniejszych decyzji biznesowych/inwestycji w okresie
silniejszej niepewności (zob. wykres 5).
Widoczna jest potrzeba rozwijania ogólnodostępnych narzędzi, które mogłyby być wykorzystywane
przez przedsiębiorstwa do prowadzenia analiz odporności ich sytuacji ﬁnansowej na zmiany parametrów
zewnętrznych. Jedną z przyczyn nieprowadzenia takich analiz, wskazywaną przez stosunkowo liczną grupę
ankietowanych kredytobiorców, jest bowiem brak odpowiednich narzędzi/osób w ﬁrmie i jednocześnie brak
środków ﬁnansowych, które pozwoliłyby na zamówienie takich analiz na rynku (zob. wykres 3).
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Wykres 5. Metody ograniczające wrażliwość sytuacji ﬁnansowej kredytobiorców na zmiany zewnętrznych
parametrów
Inne

1

Przedsiębiorstwo nie stosuje takich narzędzi

12

Utrzymywanie tzw. poduszki finansowej

24

Unikanie zobowiązań finansowych, niski poziom zadłużenia
kredytowego itp.

25

Stosowanie finansowych instrumentów zabezpieczających

28

Częste monitorowanie źródeł ryzyka

49

Unikanie poważniejszych decyzji biznesowych/inwestycji w
okresie silniejszej niepewności
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Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie na podstawie wyników „Ankiety Rocznej” NBP.

Podsumowując, przeprowadzone analizy wskazują, że większość ankietowanych przedsiębiorstw-kredytobiorców
ocenia swoją sytuację ﬁnansową jako stabilną. Jednak znaczny odsetek ﬁrm w niewielkim zakresie monitoruje potencjalne zagrożenia płynące z możliwych przyszłych zmian głównych zewnętrznych parametrów ﬁnansowych.
Bardzo długi okres dobrej i stabilnej sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw może także ograniczać ich
zdolność do adaptacji w sytuacji, gdyby takie zaburzenia pojawiły się w przyszłości. W takich warunkach szczególnie ważna jest więc staranna ocena sytuacji ﬁnansowej kredytobiorców i jej wrażliwości na zmiany parametrów
zewnętrznych dokonywana przez banki.

1

Zob. np. M. Guzman, P. Howitt, „Learning, Expectations, and the Financial Instability Hypothesis” Contemporary Issues in
Macroeconomics, 2016.
2 Zob. np. S.G. Cecchetti, P. Disyatat, M. Kohler, „Integrating ﬁnancial stability: new models for a new challenge”, BIS-ECB
Workshop on „Monetary policy and ﬁnancial stability”, Basel, Switzerland, 10–11 September 2009.
3
Więcej
informacji
o
„Ankiecie
Rocznej”
NBP
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/koniunktura/koniunktura_prezentacja/koniunktura_prezentacja_inf.html.
4 Zob. „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, lipiec 2017 r., NBP.

2.3. Ryzyko rynkowe

nie z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych) jest zabezpieczana przy użyciu transakcji typu
fx swap i CIRS, dzięki czemu otwarta pozycja netto

Podstawowym źródłem ryzyka rynkowego podej-

jest niewielka (zob. wykres 2.24).

mowanego przez krajowe banki pozostaje niedopasowanie bilansu pod względem struktury walutowej i pozycji w stopie procentowej. Skala działalności handlowej i, w konsekwencji, ryzyko z nią
związane są natomiast niewielkie.

Wartość bilansowa pozycji walutowej była w ostatnich latach relatywnie stabilna mimo stopniowego spłacania walutowych kredytów mieszkaniowych. Wynikało to z równoczesnego zmniejszania
przez banki skali ﬁnansowania w walutach obcych

Ryzyko powstania znacznych bezpośrednich strat

(zob. rozdział 2.4.). Domykanie pozycji walutowej

w wyniku zmian kursów walutowych jest niskie.

przy użyciu transakcji fx swap i CIRS wpływało po-

Długa walutowa pozycja bilansowa (związana głów-

zytywnie na wyniki banków ze względu na korzyst-
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ne warunki cenowe na rynku tych instrumentów

cji skarbowych w I kwartale 2016 r., ich udział w ak-

(zob. rozdział 1.2.). Jednak stosowanie takiej stra-

tywach banków pozostał relatywnie stabilny. Zwięk-

tegii zabezpieczeń, a szczególnie wykorzystywanie

szaniu portfela obligacji skarbowych towarzyszyło

instrumentów krótkoterminowych, zwiększa ryzyko

obniżanie jego średniego duration, co ogranicza ska-

ich odnawiania i zależność od sytuacji na rynkach

lę wzrostu ekspozycji banków na ryzyko zmiany wy-

ﬁnansowych.

ceny obligacji w przypadku zmian stóp procentowych.

Wykres 2.24. Pozycja walutowa w relacji do sumy bilanso-

wej
Aktywa bilansowe

Pasywa bilansowe

Pozycja bilansowa

Pozycja netto

Wyniki odsetkowe banków są wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Większość banków, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych, ma dodatnią

40%

lukę stopy procentowej (zob. wykres 2.25). Oznacza

30%

to, że oprocentowanie aktywów reaguje na zmia-

20%

ny stóp procentowych w większym stopniu i szyb-

10%

ciej niż oprocentowanie zobowiązań. W konsekwencji, obniżenie stóp procentowych powoduje ceteris

0%

paribus spadek, a podwyższenie – wzrost wyników

-10%

odsetkowych banków. Relatywnie bardziej wrażliwe

-20%

na zmiany stóp procentowych są banki spółdzielcze,
3-2017
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-30%

Uwagi: pasywa walutowe przedstawiono jako wartości ujemne.
Źródło: NBP.

Aktywa banków klasyﬁkowane do portfela handlowego pozostały relatywnie niewielkie. Większość dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków nie jest wyceniana według bieżącej
wartości rynkowej lub ich wycena ujmowana jest
w kapitałach (zob. tabela 2.1). Cały portfel handlowy nie przekracza 2% aktywów sektora bankowego.
W konsekwencji mediana wartości zagrożonej dla
ryzyka stopy procentowej portfela handlowego banków jest bardzo niewielka i nie przekracza 1% ich
funduszy własnych.

co wynika zarówno z samej struktury oprocentowania ich bilansu70 , jak i większego udziału wyniku odsetkowego w wyniku z działalności bankowej.
Niskie prawdopodobieństwo spadku stóp procentowych w najbliższych kwartałach (zob. rozdział 1.2.) pozwala oceniać, że ryzyko rynkowe
wynikające ze struktury oprocentowania aktywów
i pasywów banków jest ograniczone. Dodatkowo,
korzystając ze znacznego udziału zobowiązań o stopie zarządzanej, których większość stanowią rachunki bieżące i oszczędnościowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, banki mogą kształtować wyniki odsetkowe częściowo niezależnie od zmian rynkowych stóp procentowych. Ograniczeniem swobody zarządzania oprocentowaniem tych pozycji jest

Większość papierów wartościowych w portfelach

natomiast presja konkurencyjna (również spoza sek-

banków stanowią instrumenty o niskim ryzyku

tora bankowego) oraz potencjalne trudności z wpro-

kredytowym, tj. obligacje skarbowe i bony pienięż-

wadzeniem ujemnego nominalnego oprocentowa-

ne NBP. Po wyraźnym zwiększeniu portfela obliga-

nia tych zobowiązań.

70 Znaczny

udział w aktywach banków spółdzielczych mają instrumenty ﬁnansowe o krótkim terminie przeszacowania, w tym lokaty
w bankach zrzeszających.
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Wykres 2.25. Kontraktowa luka stopy procentowej w portfelu bankowym w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach

spółdzielczych (prawy panel)
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Uwagi: luka oznacza różnicę między złotowymi aktywami i pasywami odsetkowymi w danym przedziale okresu do terminu przeszacowania; d – dzień roboczy, t – tydzień roboczy, m – miesiąc, r - rok; stan na koniec czerwca 2017 r.
„Stopa zarządzana” odnosi się do instrumentów ﬁnansowych, których oprocentowanie jest zmienne, ale jego zmiana wynika z decyzji
banku (nie ma bezpośredniego umownego związku ze poziomem rynkowych stóp procentowych) i nie jest określony najbliższy możliwy
termin przeszacowania.
Źródło: NBP.

Tabela 2.1. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych według emitenta i klasyﬁkacji rachunkowej (mld zł)

Banki centralne
Instytucje rządowe szczebla centralnego
Instytucje samorządowe
Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
Razem

Przeznaczone
do
obrotu
1,5
19,5
0,0
0,9
0,3
22,2

Wyceniane
według
wartości godziwej
4,6
3,5
0,3
0,0
0,0
8,3

Dostępne
do
sprzedaży
53,8
226,3
7,1
9,2
7,9
304,4

Utrzymywane
do terminu
wymagalności
8,9
30,1
0,4
4,0
0,2
43,7

Kredyty
i inne
należności
0,0
3,6
10,8
3,6
17,0
35,0

Razem
68,7
283,0
18,7
17,8
25,4
413,6

Uwaga: stan na koniec czerwca 2017 r.
Źródło: NBP.
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2.4.

Struktura ﬁnansowania

kację podmiotową.

i ryzyko płynności

W I półroczu 2017 r. wartość depozytów sektora

Głównym źródłem ﬁnansowania banków w Polsce
są depozyty sektora nieﬁnansowego oraz depozyty i kredyty od podmiotów sektora ﬁnansowego
(odpowiednio 58% i 14% sumy bilansowej, zob. wykres 2.26). Rola innych źródeł ﬁnansowania, w tym
m.in. emisji własnych instrumentów dłużnych, jest
nadal niewielka. W efekcie ryzyko płynności ﬁnansowania związane jest przede wszystkim ze stabilnością depozytów sektora nieﬁnansowego.
Wykres 2.26. Struktura pasywów sektora bankowego
Sektor finansowy
Sektor rządowy i samorządowy
Transakcje REPO
Pozostałe zobowiązania

Sektor niefinansowy
Instrumenty dłużne
Instrumenty pochodne
Kapitały

100%

nieﬁnansowego nieznacznie się obniżyła. Nastąpiło to m.in. na skutek spadku wartości depozytów
przedsiębiorstw oraz obniżenia tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych. Spadek dynamiki depozytów sektora nieﬁnansowego obserwowany
jest od II połowy 2016 r. (zob. wykres 2.27). Niskie
i ujemne w ujęciu realnym oprocentowanie depozytów sprzyjało poszukiwaniu alternatywnych form inwestycji (m.in. na rynku nieruchomości i rynku kapitałowym71 ).
Wykres 2.27. Roczne tempo zmian depozytów sektora nie-

ﬁnansowego
Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa
Sektor niefinansowy razem
20%

90%
16%

80%
70%

12%

60%
8%

50%
40%

4%

30%
0%

20%
10%

-4%

Źródło: NBP.

Wysoki udział ﬁnansowania detalicznego należy
uznać za korzystny z punktu widzenia stabilności

-8%
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3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015
12-2015
3-2016
6-2016
9-2016
12-2016
3-2017
6-2017

0%

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

bazy depozytowej i odporności banków na szoki

Zmniejszenie dynamiki depozytów skutkowało

płynnościowe. Na koniec czerwca 2017 r. depozyty

nieznacznym wzrostem luki ﬁnansowania w ban-

gospodarstw domowych stanowiły ponad 70% depo-

kach komercyjnych, choć nadal jest ona niewielka

zytów sektora nieﬁnansowego. Depozyty te zalicza-

(zob. wykres 2.28). Niski poziom luki jest korzyst-

ją się do najbardziej stabilnych źródeł ﬁnansowania,

ny dla stabilności ﬁnansowania banków ze względu

m.in. ze względu na mechanizm gwarancji depozy-

na mniejsze uzależnienie od z reguły droższego i bar-

towych i ich rozdrobnienie zwiększające dywersyﬁ-

dziej zmiennego rynku hurtowego.

71 W

I półroczu 2017 r. obserwowano wysoki popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych (z dużym udziałem środków własnych,
zob. cykliczne opracowania NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
w Polsce” z 2017 r.) oraz na rynku kapitałowym, m.in. na obligacje oszczędnościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
(napływ środków od gospodarstw domowych do funduszy inwestycyjnych w ujęciu netto wyniósł ponad 7 mld zł – najwyższy poziom
od dwóch lat).
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Wykres 2.28. Luka ﬁnansowania w bankach komercyjnych (lewy panel) i w bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych na wartość luki ﬁnansowania, wartości należności i zobowiązań w walutach
obcych dla zmiennej „Średnia (stały kurs) ” przeliczono na złote po stałym kursie walutowym z końca marca 2010 r.
Źródło: NBP.

Banki spółdzielcze tradycyjnie charakteryzowa-

struktura terminowa oddziałuje korzystnie na mar-

ły się dużą nadwyżką depozytów nad kredyta-

żę odsetkową, ale może wzmacniać zjawisko trans-

mi (ujemną luką ﬁnansowania). Nadwyżka ta

formacji terminów zapadalności w ujęciu kontrak-

była głównie lokowana w bankach zrzeszających

towym (niedopasowanie terminowe aktywów i pasy-

oraz w bezpiecznych instrumentach dłużnych (m.in.

wów). Z drugiej strony depozyty bieżące cechują się

w obligacjach skarbowych). Historycznie proble-

dużym osadem. Możliwość wycofania na żądanie do-

my płynnościowe niektórych banków spółdzielczych

tyczy również depozytów terminowych, a kosztem

wynikały z interakcji pomiędzy ryzykiem kredyto-

jest utrata odsetek, które są obecnie niskie. Ozna-

wym a ryzykiem płynności, a nie z niskich buforów

cza to, że zmiany w strukturze terminowej depozy-

płynnościowych. Dlatego z punktu widzenia stabil-

tów sektora nieﬁnansowego ceteris paribus mają ma-

ności tego sektora korzystne jest, aby jak największa

ły faktyczny wpływ na ryzyko odpływu środków.

grupa banków przystąpiła do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS), który m.in. zakłada monitorowa-

W strukturze pasywów banków komercyjnych na-

nie i kontrolę ryzyka jego uczestników oraz pozwala

dal spadał udział zobowiązań od instytucji ﬁnanso-

na wzajemne gwarantowanie płynności poprzez me-

wych, w tym przede wszystkim od podmiotów za-

chanizm wsparcia72 .

granicznych (zob. wykres 2.29). Zjawisko to jest wynikiem spadku zapotrzebowania banków na ﬁnanso-

Rekordowo niski poziom oprocentowania depozy-

wanie w walutach obcych w rezultacie stopniowego

tów skutkował wzrostem udziału depozytów bie-

zmniejszania portfela walutowych kredytów miesz-

żących w pasywach banków, które obecnie prze-

kaniowych, niskiej luki ﬁnansowania oraz zmian

73

kraczają wartość depozytów terminowych . Taka

właścicielskich w sektorze.

72 Mechanizm

wsparcia płynności ma na celu zapewnienie płynności każdego uczestnika systemu. Na mechanizm wsparcia płynnościowego w poszczególnych systemach IPS składają się następujące fundusze: Minimum Depozytowe w IPS SGB i Depozyt Obowiązkowy
w IPS BPS. Środki mechanizmów pomocowych gromadzone są na rachunkach w bankach zrzeszających. Główne formy pomocy obejmują zwolnienie blokady środków, lokatę i pożyczkę płynnościową.
73 Kategoria „depozyty bieżące” zawiera wszystkie środki wypłacane na żądanie, zarówno gromadzone na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, jak i na kontach oszczędnościowych.
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Wykres 2.29. Relacja zobowiązań wobec zagranicznych in-

stytucji ﬁnansowych do sumy bilansowej w krajowych
bankach komercyjnych
Odstęp międzykwartylowy

wić jednak czynnik ograniczający możliwość dalszego obniżania ich oprocentowania.
Wykres 2.30. Struktura zobowiązań banków wobec zagra-
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Źródło: NBP.

Udział środków pozyskanych od zagranicznych powiązanych instytucji ﬁnansowych w zobowiązaniach wobec zagranicznych podmiotów ﬁnanso-

Źródło: NBP na podstawie danych ze sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego.
Wykres 2.31. Efektywne oprocentowanie zobowiązań

wych stopniowo spadał (zob. wykres 2.30), co rówBanki komercyjne

nież wynikało ze zmian właścicielskich w sektorze
– po sprzedaży banku jego zobowiązania wobec

Banki spółdzielcze

Średniokwartalny WIBOR 3M
5%

poprzedniego właściciela przestają być zobowiązaniami wewnątrzgrupowymi. Można jednak oceniać,
że ﬁnansowanie zagraniczne jest stabilne. Duża je-

4%

3%

go część (ponad 50%) to zobowiązania pozyskane od
międzynarodowych instytucji ﬁnansowych, w większości z rezydualnym terminem zapadalności powy-

2%

1%

żej roku.

ki nadal się obniżał (zob. wykres 2.31). Oprocento-
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Średni koszt pozyskania ﬁnansowania przez ban-

wek rynku międzybankowego. Różnica ta powięk-

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

szała się od ponad półtora roku, co miało pozytywny

Korzystne kształtowanie się sytuacji płynnościowej

wpływ na wysokość marży odsetkowej netto. Ujem-

sektora bankowego potwierdzają poziomy regula-

ne realne oprocentowanie depozytów może stano-

cyjnych norm płynności:

wanie nowych depozytów terminowych sektora nieﬁnansowego znajdowało się znacznie poniżej sta-
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Wskaźniki M2 i M474 przekraczały wyraźnie

Na koniec czerwca 2017 r. wszystkie banki

regulacyjne minimum (na poziomie 1,0) za-

komercyjne spełniały normę LCR75 w wyso-

równo w bankach komercyjnych, jak i spół-

kości obowiązującego w tym roku minimum

dzielczych. Sprzyjał temu rosnący udział ak-

80%. Łączny zagregowany wskaźnik LCR dla

tywów płynnych w sumie bilansowej banków.

banków komercyjnych wyniósł w tym okre-

Ich wzrost dotyczył głównie portfela papierów

sie 188%. Natomiast wśród banków spółdziel-

skarbowych, wyłączonych z podstawy opodat-

czych, wskaźnik LCR na poziomie poniżej 80%

kowania podatkiem od niektórych instytucji

miało 118 podmiotów. Większość tych banków

ﬁnansowych. Utrzymywała się przy tym wy-

była zwolniona ze stosowania indywidualnej

soka koncentracja i zróżnicowanie banków

normy LCR76 . Łącznie banki, w przypadku któ-

pod względem wartości i udziału aktywów

rych wskaźnik LCR kształtował się na pozio-

płynnych (zob. wykres 2.32).

mie powyżej obowiązującego minimum, obejmowały ponad 98% aktywów sektora bankowego (zob. wykres 2.33).

Wykres 2.32. Udział krajowych skarbowych papierów war-

Przeciętna wartość wskaźnika stabilnego ﬁ-

tościowych oraz bonów NBP w aktywach banków komer-

nansowania NSFR77 dla banków komercyj-

cyjnych

nych wyniosła na koniec czerwca 2017 r. poOdstęp międzykwartylowy
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nad 120%. Przyczynia się to tego duży udział
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25%
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Źródło: NBP.

rowanej głównie na jednorodne segmenty produktów charakteryzujące się wyższymi wagami dla pozycji wymagających stabilnego ﬁnan-

74 Uchwała

Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Wprawdzie w związku z wprowadzeniem w życie
rozporządzenia CRR krajowe normy w zakresie płynności zostaną docelowo zastąpione normą LCR, jednak do czasu pełnego wprowadzenia w życie normy w wysokości 100% (01.01.2018 r.), państwa członkowskie mogą je utrzymać na podstawie przepisów przejściowych (art. 412 ust. 5). Także w przypadku norm stabilnego ﬁnansowania krajowe przepisy w tym zakresie mogą zostać utrzymane
w okresie przejściowym – do czasu wprowadzenia w życie minimalnego wymogu dotyczącego normy NFSR (art. 413 ust. 3 CRR).
75 W dniu 1 października 2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października
2014 r. uzupełniające rozporządzenie CRR w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (na poziomie 80% od dnia 01.01.2017 r). Norma LCR, wprowadzona do polskiego prawa poprzez zapisy art. 94 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym, ma na celu zapewnienie odpowiedniej pozycji płynnościowej banków w krótkiej, 30dniowej perspektywie.
76 Banki spółdzielcze będące uczestnikami Systemu Ochrony Instytucjonalnej za zgodą KNF mogą zostać zwolnione z obowiązku spełniania tej normy na zasadzie indywidualnej. Stosują wówczas wskaźnik skonsolidowany dla całej grupy.
77 Wskaźnik NSFR na poziomie powyżej 100% ma na celu utrzymanie stabilnego ﬁnansowania w perspektywie średnio- i długoterminowej. Prezentowane wartości wskaźnika NSFR policzone zostały jako iloraz sumy pozycji zapewniających stabilne ﬁnansowanie
i pozycji wymagających stabilnego ﬁnansowania.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

63

Rozdział 2.

sowania78 oraz z bardziej skoncentrowanymi

mi dającymi wyższe stopy zwrotu może skłonić ban-

źródłami ﬁnansowania tych banków (listy za-

ki do podniesienia oprocentowania depozytów.

stawne/ﬁnansowanie z grupy). Banki te praktycznie w ogóle nie korzystają z ﬁnansowania

Znaczny wpływ na strukturę pasywów mogą mieć

detalicznego charakteryzującego się wysokimi

regulacje dotyczące planów przymusowej restruk-

wagami stabilnego ﬁnansowania.

turyzacji banków (resolution), które nakładają
na nie m.in. obowiązek utrzymywania minimalne-

Wykres 2.33. Rozkład banków w poszczególnych przedzia-

łach wskaźnika LCR – stan na 30.06.2017 r.
Liczba banków w poszczególnych przedziałach

% aktywów sektora

go poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji MREL79 . Realizacja tego obowiązku będzie wymagała utrzymy-
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Źródło: NBP.

lacji na strukturę pasywów sektora bankowego, po-

mych banków.
Najbliższe lata powinny przynieść również wzrost
roli emisji listów zastawnych, co może przyczynić
się do zmniejszenia niedopasowania terminowego
aktywów i pasywów. Z dniem 1 stycznia 2016 r. we-

Perspektywy

szła w życie nowelizacja ustawy o listach zastawnych

W średnim okresie kluczowe znaczenie dla kształ-

i bankach hipotecznych, która zniosła część barier

towania się bazy depozytowej banków będzie mia-

dla rozwoju tego rynku. Listy zastawne mogą być

ło niskie (realnie ujemne) oprocentowanie depo-

emitowane jedynie przez banki hipoteczne (obec-

zytów. Może to wpływać na zmniejszenie skłon-

nie działają trzy takie podmioty). Banki uniwersalne

ności do oszczędzania w bankach oraz prowadzić

mające w strukturach grupy bank hipoteczny stop-

do poszukiwania alternatywnych form inwestowa-

niowo przenoszą własne portfele kredytów miesz-

nia środków. Konkurencja cenowa ze strony innych

kaniowych do podległych podmiotów80 . Kilka ban-

instrumentów ﬁnansowych skutkująca zastępowa-

ków zadeklarowało jednocześnie utworzenie banku

niem przez klientów depozytów bankowych aktywa-

hipotecznego w niedalekiej przyszłości.

78 Banki

hipoteczne do niedawna udzielały kredytów hipotecznych głównie na cele komercyjne. Portfele te nadal mają znaczny udział
w aktywach (ponad 20%). Z kolei wartość aktywów o najniższych wagach RSF jest mała. W rezultacie średnia waga RSF dla banków
hipotecznych jest wyraźnie wyższa niż w pozostałych bankach komercyjnych.
79 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/EU z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE,
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i nr 684/2012,
Dz.U. UE L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.
80 Więcej informacji nt. rozwoju rynku listów zastawnych w raporcie: „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2016 r.”, listopad 2017 r.,
NBP.
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Ramka 4. MREL – nowy wymóg regulacyjny dla potrzeb przymusowej restrukturyzacji
Do 9 października 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) był zobowiązany sporządzić plany przymusowej restrukturyzacji (plany resolution) dla wszystkich banków działających w Polsce1 . Jednym z kluczowych
elementów tych planów jest minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub
konwersji na kapitał (ang. minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).
Odpowiedni poziom MREL ma na celu umożliwienie organowi przymusowej restrukturyzacji (w Polsce jest
nim BFG) zastosowanie instrumentu umorzenia lub konwersji (ang. bail-in) wobec banku poddanego procesowi przymusowej restrukturyzacji, co w efekcie służy pokryciu strat i rekapitalizacji banku. Poziom wymogu
MREL określany jest przez BFG indywidualnie dla każdego banku. Wymóg może być spełniony przez instrumenty
zaliczane do funduszy własnych oraz instrumenty dłużne, określane jako tzw. zobowiązania kwaliﬁkowane, spełniające następujące warunki:
instrument, z tytułu którego powstało zobowiązanie, został wyemitowany i w pełni opłacony,
instrument ten nie został sﬁnansowany przez emitenta (np. jego zakup nie jest ﬁnansowany kredytem udzielonym przez emitenta) oraz nie jest w jego posiadaniu,
zobowiązanie nie jest zabezpieczone2 ,
rezydualny termin wymagalności zobowiązania jest nie krótszy niż rok,
zobowiązanie nie wynika z instrumentu pochodnego ani depozytu, który korzysta z pierwszeństwa w zaspokajaniu roszczeń w postępowaniu upadłościowym.
Wysokość wymogu MREL obliczana jest jako suma dwóch komponentów: (1) części zabezpieczającej pokrycie
potencjalnych strat (ang. loss absorption amount, LAA) oraz (2) kwoty na dokapitalizowanie (ang. recapitalization
amount, RA). Część na pokrycie strat to suma minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych banku (8% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko), wymogów kapitałowych w ramach Filara II oraz wymogu połączonego bufora3 ,
lub – jeśli jest wyższa – kwota kapitału niezbędna do spełnienia minimalnego wymogu dotyczącego współczynnika
dźwigni. Część na rekapitalizację, to kwota konieczna do spełnienia wymogów kapitałowych niezbędnych do kontynuacji przez podmiot działalności po wdrożeniu preferowanej strategii resolution. Uwzględnia ona minimalne
wymogi w zakresie funduszy własnych, wymogi kapitałowe w ramach Filara II oraz wskaźnik dźwigni. RA może uwzględniać również dodatkowe kwoty, jeśli są one niezbędne do podtrzymania zaufania rynku do instytucji
po wdrożeniu resolution. W szczególności mogą one obejmować wymóg połączonego bufora.
Wysokość MREL uzależniona jest od preferowanej strategii resolution, jaką organ resolution planuje wdrożyć
wobec banku. Gdy BFG przewiduje w planie resolution, że instytucja będzie likwidowana w ramach standardowego postępowania upadłościowego, wówczas kwota na rekapitalizację dla takiego podmiotu jest równa zero, a poziom MREL jest dla niego tożsamy z wymogiem kapitałowym. W przypadku, kiedy preferowana strategia resolution
przewiduje kontynuację działalności banku, wówczas BFG określa wysokość części na rekapitalizację jako iloczyn
czynnika skalującego oraz sumy minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych banku, wymogu w zakresie
Filara II oraz wymogu połączonego bufora. Czynnik skalujący zależy od stosowanego narzędzia oraz przewidywanej skali działalności banku po przeprowadzeniu resolution. Ponadto, uwzględnia się takie czynniki jak: model
biznesowy, model ﬁnansowania, proﬁl ryzyka, wielkość instytucji i ryzyko systemowe, zakładaną w planach resolution skalę działalności banku po przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji możliwe wyłączenie części
zobowiązań z mechanizmu umorzenia lub konwersji, a także możliwy wkład systemu gwarantowania depozytów
w ﬁnansowanie procesu przymusowej restrukturyzacji. Uwzględnienie powyższych kryteriów daje BFG możliwość
zwiększenia lub zmniejszenia komponentu na pokrycie strat lub rekapitalizację.
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MREL stanowi kwintesencję procesu przymusowej restrukturyzacji, ponieważ umożliwia sﬁnansowanie tego
procesu ze środków powierzonych bankowi przez akcjonariuszy lub wierzycieli, chroniąc tym samym środki
podatników. Ogranicza to tym samym prawdopodobieństwo i zakres negatywnego wpływu kryzysu bankowego
na ﬁnanse publiczne. Wprowadzenie wymogu MREL oznacza dla banków wyższe obciążenia ﬁnansowe, ponieważ
wierzyciele, których należności wobec banku mogłyby zostać poddane bail-in, będą wymagać wyższej stopy
zwrotu niż pozostali wierzyciele. Jednak wyznaczenie przez BFG okresu przejściowego na osiągnięcie docelowego
poziomu MREL pozwoli na rozłożenie tych kosztów w czasie.
Ocena makroekonomicznych konsekwencji wprowadzenia wymogów MREL
Główną makroekonomiczną korzyścią z podwyższenia przez banki wyposażenia w kapitał lub inne zobowiązania kwaliﬁkowalne jest zwiększenie odporności systemu ﬁnansowego na negatywne szoki. Zmniejsza to prawdopodobieństwa kryzysu bankowego, który ujemnie wpływa na stopę wzrostu i poziom PKB4 . Szacunki kosztu
kryzysów ﬁnansowych są obarczone znaczną niepewnością – wahają się od około 19,5% bieżącego PKB do ponad
150% – jednak nawet przy ostrożnych kalkulacjach pozostają wysokie. Tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia takich zjawisk oznacza duże korzyści. Niektóre badania wskazują także na inne korzystne
konsekwencje w postaci zmniejszenia amplitudy cyklu koniunkturalnego.
Ocena efektów nowego wymogu MREL nie jest łatwa, ponieważ wymaga uwzględnienia faktu, że korzyści
z MREL są osiągane w długim okresie i trudno je bezpośrednio zweryﬁkować, natomiast koszty MREL są bezpośrednio odczuwalne przez podmioty i ponoszone w krótkim czasie. Wśród kosztów związanych z wyższymi
wymogami literatura wskazuje na wzrost kosztów ﬁnansowania się banków, który prowadzi do podwyższenia oprocentowania kredytów i w efekcie do ograniczenia dynamiki akcji kredytowej, co z kolei spowalnia tempo wzrostu
PKB5 .
Wpływ na skalę korzyści i kosztów wprowadzenia wymogu MREL może mieć struktura instrumentów, jakie służą jego wypełnianiu. Spełnienie przez banki części wymogu MREL instrumentami dłużnymi jest o tyle zasadne,
że ﬁnansowanie dłużne może mieć dodatkowo dyscyplinujący wpływ na zarządzanie bankiem przez menadżerów6 ,
a koszty emisji długu są zwykle niższe niż kapitału udziałowego7 . Efekt netto wprowadzenia wymogu MREL zależy
od tego, który z czynników przeważy – korzyści z tytułu zwiększenia odporności systemu i zmniejszenia prawdopodobieństwa kryzysu czy też koszty w postaci zwiększenia kosztów kredytu i innych usług bankowych.
Wymienione korzyści i koszty na poziomie globalnym zostały oszacowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w raporcie z 2015 r.8 Szacunki dotyczyły skutków wprowadzenia zaproponowanego przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) odpowiednika MREL dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym tzw. TLAC (Total
Loss-Absorbing Capacity). Zakłada się tam m.in., że część ﬁnansowania dłużnego, którym spełniony zostaje wymóg
TLAC, nie powinna być niższa niż 33%. Wyliczenia te wykazują, że efekt netto z wprowadzenia TLAC jest dodatni.
NBP ocenia, że wprowadzenie MREL przyniesie korzyści netto również w przypadku Polski. Na krajowym, relatywnie słabo rozwiniętym rynku, gdzie skala emisji bankowych instrumentów dłużnych jest niewielka, możliwość znacznego zwiększenia wartości instrumentów dłużnych kwaliﬁkowalnych do MREL wydaje się, przynajmniej
w początkowym okresie, ograniczona. Wstępne szacunki przeprowadzone w NBP wskazują jednak, że nawet gdyby wymóg MREL został spełniony tylko za pomocą kapitału udziałowego (bez instrumentów dłużnych), a zatem
generując wyższe koszty, wpływ omawianej regulacji na polskie PKB byłby w długim okresie korzystny.

1

Termin ten wynikał z art. 374 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Dla banków będących częścią grupy kapitałowej, plany przymusowej
restrukturyzacji opracowywane są we współpracy z innymi organami na forum kolegiów przymusowej restrukturyzacji.
2 Np. zobowiązanie nie jest kredytem zabezpieczonym, listem zastawnym, operacją repo, itp.
3 Wymóg połączonego bufora, to łączny wymóg kapitałowy w zakresie funduszy podstawowych Tier I, który jest wymagany
do pokrycia wymaganego bufora zabezpieczającego oraz (w zależności od przepisów mających zastosowanie wobec danego
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banku) specyﬁcznego dla instytucji bufora antycyklicznego, bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, bufora
innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz bufora ryzyka systemowego.
4 Basel Committee of Banking Supervision (2010), „An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and
liquidity requirements”; Yan, M., Hall, M., Turner, P. (2012), „A cost-beneﬁt analysis of Basel III: some evidence from the UK”,
International Review of Financial Analysis, Vol. 25, s. 73-82; Brooke et al. (2015), „Measuring the macroeconomic costs and
beneﬁts of higher UK bank capital requirements”, Financial Stability Paper, No. 2015.
5 Basel Committee of Banking Supervision, op. cit.; Miles, D. (2013), „Optimal Bank Capital”, Economic Journal, Vol. 123, s. 1-37;
Yan, M., Hall, M., Turner, P., op. cit., s. 73-82; Noss, J., Toﬀano, P. (2016), „Estimating the impact of changes in aggregate bank
capital requirements on lending and growth during an upswing”, Journal of Banking & Finance, Vol. 62, s. 15-27; Meeks, R.
(2017), „Capital regulation and the macroeconomy: empirical evidence and macroprudential policy”, European Economic
Review, Vol. 95, s. 125-141.
6 Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), „Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure”, Journal
of Financial Economics, Vol 3, s. 305-360.
7 Calomiris Ch.W., Tsoutsoura M. (2010), „Underwriting costs of seasoned equity oﬀerings: cross-sectional determinants and
technological change, 1980-2008”, Columbia University Working Papers.
8 Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2015), „Assessing the economic costs and beneﬁts of TLAC implementation”.

2.5. Wyniki ﬁnansowe

decydujący wpływ na trend dla sektora bankowe-

W I połowie 2017 r. wskaźniki zyskowności sektora

wiała. Zarówno spadek wskaźnika zyskowności ak-

bankowego się pogorszyły (zob. tabela 2.2), co by-

tywów w pierwszej grupie banków, jak i jego wzrost

ło przede wszystkim związane z brakiem w tym

w drugiej grupie były relatywnie powszechne (zob.

okresie znacznych jednorazowych zysków ze zby-

wykres 2.35). Jedną z przyczyn odmiennego tren-

cia aktywów81 , a także ze wzrostem wielkości ob-

du zyskowności banków spółdzielczych był brak ko-

ciążeń podatkowych i innym rozłożeniem w czasie

nieczności płacenia podatku od niektórych instytu-

obciążeń o charakterze ostrożnościowym. Harmo-

cji ﬁnansowych – wartość aktywów żadnego z ban-

nogram wpłat składek do BFG na 2017 r. został zmo-

ków spółdzielczych nie przekroczyła kwoty zwolnio-

dyﬁkowany – całość rocznej składki na fundusz re-

nej z tego podatku83 . Krajowe banki komercyjne

strukturyzacyjny musiała być zapłacona do 20 lipca,

pozostawały jednak przeciętnie bardziej zyskowne

podczas gdy w poprzednim roku wpłaty na BFG były

niż banki spółdzielcze84 .

określane kwartalnie. Większość dużych banków wy-

Liczba banków o ujemnej zyskowności i ich udział

kazała koszty z tego tytułu już w I kwartale 2017 r.,

w aktywach sektora bankowego zwiększyły się

co spowodowało znaczne przejściowe obniżenie wy-

znacznie w porównaniu z końcem 2016 r. W tej

ników ﬁnansowych (zob. wykres 2.34). Dodatkowo,

grupie znalazło się 37 banków o łącznym udziale

banki objęte podatkiem od niektórych instytucji ﬁ-

w aktywach sektora wynoszącym 11,2%, wobec 28

nansowych ponosiły jego koszty w całym analizowa-

o łącznym udziale 2,8% na koniec grudnia 2016 r.85 .

82

go, zyskowność banków spółdzielczych się popra-

nym okresie .

W przypadku większości instytucji o ujemnej zy-

W odróżnieniu od zyskowności krajowych banków

skowności ich straty były niewielkie w porównaniu

komercyjnych, które przez swoją wielkość miały

ze skalą prowadzonej działalności.

81

W czerwcu 2016 r. banki zaksięgowały około 2,5 mld zł przychodów ze sprzedaży udziałów w Visa Europe Limited.
Podatek został wprowadzony od lutego 2016 r. Miesięczne koszty banków z tego tytułu wynoszą około 300 mln zł.
83 Aktywa instytucji bankowych są na potrzeby obliczenia podstawy podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych pomniejszane o kwotę 4 mld zł.
84 Więcej informacji na temat przyczyn niższej zyskowności banków spółdzielczych (w tym niższej efektywności kosztowej) można znaleźć w raporcie „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2016 r.”, NBP, 2017, ramka 4.1.2.
85 Spadek liczby banków o ujemnej zyskowności w II połowie 2016 r. i jej ponowny wzrost w analizowanym okresie mógł częściowo wynikać z tzw. zarządzania zyskiem – banki chcąc wykazać lepsze wyniki w rocznym sprawozdaniu ﬁnansowym mogły np. ﬁnalizować
przed końcem roku sprzedaż aktywów lub odraczać rozpoznawanie kosztów.
82

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

67

Rozdział 2.

Tabela 2.2. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego
2016

I kw.
Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne (CTA)2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto (ROA)

2,24
1,24
3,48
2,14
0,42
0,93
0,74

Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne (CTI)2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

64,4
35,6
100,0
61,5
12,2
26,7
21,3

Wynik finansowy brutto3
Wynik finansowy netto (RORC)3

10,3
8,2

2017
III kw.
IV kw.
I kw.
II kw.
Procent aktywów1
2,27
2,30
2,32
2,34
2,38
1,38
1,36
1,30
1,26
1,11
3,65
3,66
3,62
3,60
3,49
2,18
2,22
2,12
2,15
2,12
0,43
0,43
0,46
0,46
0,44
1,04
1,01
1,09
1,06
0,98
0,81
0,78
0,84
0,80
0,73
Procent wyniku z działalności bankowej1
62,3
62,8
64,0
65,0
68,1
37,7
37,2
36,0
35,0
31,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
59,8
60,8
58,6
59,6
60,8
11,9
11,7
12,7
12,8
12,7
28,4
27,6
30,2
29,4
28,0
22,3
21,4
23,2
22,2
21,0
Procent kapitału Tier I1
11,5
11,0
12,0
11,6
10,6
9,0
8,5
9,2
8,7
7,9

II kw.

1
2
3

Dane annualizowane.
Koszty operacyjne = koszty działania banku (w tym podatek od niektórych instytucji ﬁnansowych) i odpisy amortyzacyjne.
Bez oddziałów instytucji kredytowych i BGK.
Uwaga: dane w rozdziale 2. dotyczą banków działających (nie obejmują banków, w przypadku których została ogłoszona upadłość).
Dodatkowo dane z rachunku zysków i strat zawierają oszacowanie wyników działalności niekontynuowanej banków działających. Może
to być przyczyną różnic w porównaniu z danymi publikowanymi przez KNF.
Źródło: NBP.

Wykres 2.34. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowe-

go

mld zł

Zyski

Straty

Wynik finansowy netto

Marża odsetkowa netto (NIM) pozostawała głównym czynnikiem wspierającym zyskowność sektora bankowego (zob. wykres 2.36). Na poprawę

6

NIM w analizowanym okresie złożył się spadek efek-

5

tywnego oprocentowania zobowiązań i wzrost efek-

4

tywnego oprocentowania należności. Przy relatyw-

3

nie stabilnym poziomie rynkowych stóp procentowych zmiany te były skutkiem dalszego dostosowy-

2

wania spreadu depozytowo-kredytowego przez ban-

1

ki po wprowadzeniu podatku od niektórych insty0

tucji ﬁnansowych, a także wzrostu udziału depozy-

-1

tów o charakterze bieżącym (zob. rozdział 2.4.), z re3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
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9-2012
12-2012
3-2013
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9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015
12-2015
3-2016
6-2016
9-2016
12-2016
3-2017
6-2017

-2

Uwaga: pustym znacznikiem oznaczono wyniki ﬁnansowe banków skorygowane o wpływ zdarzeń jednorazowych o znacznej
skali – w II kwartale 2016 r. wynik ﬁnansowy sektora bankowego
bez uwzględnienia wpływu sprzedaży udziałów w VISA Europe
Limited.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.35. Zwrot z aktywów w krajowych bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

Odstęp międzykwartylowy

1,5%

1,5%

1,0%

1,0%

0,5%

0,5%

0,0%

0,0%

Średnia

Mediana

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
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12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015
12-2015
3-2016
6-2016
9-2016
12-2016
3-2017
6-2017

2,0%

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
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9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015
12-2015
3-2016
6-2016
9-2016
12-2016
3-2017
6-2017

2,0%

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
Wykres 2.36. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

Obciążenie wyników kosztami realizacji ryzyka

bankowej
Pozostałe zyski i straty oraz
podatek

16
14
12

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

10
8

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

6
4
mld zł

ze sprzedaży udziałów w Visa Europe.

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

2
0

Koszty operacyjne

-2

kredytowego nie zmieniło się, a kosztami operacyjnymi – wzrosło. Stabilizacji obciążenia odpisami
z tytułu utraty wartości kredytów sprzyjała poprawiająca się sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarki realnej (zob. rozdział 2.2.). Zmiany w obciążeniu wyników kosztami operacyjnymi wynikały zaś
przede wszystkim ze wspomnianych wyżej zmian

-4

Pozostałe składniki wyniku
działalności bankowej

-6
-8

Wynik z tytułu opłat i prowizji

-10
-12

Wynik z tytułu odsetek

6-2017

6-2016

12-2016

6-2015

12-2015

6-2014

12-2014

6-2013

12-2013

6-2012

12-2012

12-2011

-14

w podatkach i rozłożeniu w czasie opłat ostrożnościowych86 oraz efektu wysokiej bazy wyniku działalności bankowej. Zwiększyły się też koszty wynagrodzeń. Efektywność kosztowa banków spółdziel-

Wynik finansowy netto

Uwagi: dane kwartalne.
Źródło: NBP.

Marża nieodsetkowa nadal się zmniejszała, nato-

czych, znacznie niższa w porównaniu ze średnią dla
banków komercyjnych, poprawiła się (głównie w obszarze kosztów ogólnego zarządu), co było główną
przyczyną wzrostu ich zyskowności.

miast jej główna składowa – marża prowizyjna –

Szacowana zyskowność większości produktów kre-

ustabilizowała się, co zakończyło okres stopniowe-

dytowych poprawiła się (zob. wykresy 2.37–2.40).

go spadku trwającego nieprzerwanie od 2011 r.

Zmniejszyło się obciążenie kredytów kosztami ﬁ-

Wzrosły przychody w większości głównych katego-

nansowania i kosztami realizacji ryzyka kredytowe-

rii prowizji i opłat, w tym od udzielonych kredy-

go, a dla kredytów innych niż konsumpcyjne i dla

tów. Spadek marży nieodsetkowej wynikał w znacz-

dużych przedsiębiorstw wzrosło również efektywne

nej mierze z efektu statystycznego wysokiej bazy

oprocentowanie. Kredyty konsumpcyjne pozostawa-

związanej z uzyskaniem przez banki w 2016 r. zysku

ły najbardziej zyskownym produktem.

86 Koszty

podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych oraz wpłaty na BFG są przez banki wykazywane jako koszty operacyjne.
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Wykres 2.37. Szacowana zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych

kredytów dla gospodarstw domowych (prawy panel)
Efekt zamknięcia pozycji walutowej

Efektywne oprocentowanie kredytów

10%

4%
0%
-4%

Skorygowana marża po odjęciu podatku

4%
2%
0%

6%
4%

2%
0%
-2%
-4%
3-2010
9-2010
3-2011
9-2011
3-2012
9-2012
3-2013
9-2013
3-2014
9-2014
3-2015
9-2015
3-2016
9-2016
3-2017

-6%
3-2010
9-2010
3-2011
9-2011
3-2012
9-2012
3-2013
9-2013
3-2014
9-2014
3-2015
9-2015
3-2016
9-2016
3-2017

-6%
3-2010
9-2010
3-2011
9-2011
3-2012
9-2012
3-2013
9-2013
3-2014
9-2014
3-2015
9-2015
3-2016
9-2016
3-2017

Skorygowana marża po odjęciu podatku

8%

6%

-4%

-12%

10%

8%

-2%

-8%

Skorygowana marża odsetkowa

Skorygowana marża odsetkowa

% innych kredytów dla GD

% kredytów mieszkaniowych

% kredytów konsumpcyjnych

Skorygowana marża po odjęciu podatku

8%

Efektywny koszt finansowania kredytów

Efektywny koszt finansowania kredytów

Skorygowana marża odsetkowa

12%

Obciążenie kredytów odpisami

Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów

16%

Efektywne oprocentowanie kredytów

Efektywne oprocentowanie kredytów

Obciążenie kredytów odpisami

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, kosztu kapitału potrzebnego na pokrycie wymogów kapitałowych, przychodów z prowizji i opłat (w tym związanych z cross-sellingiem) i 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.
„Skorygowana marża po odjęciu podatku” uwzględnia efekt wprowadzenia podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych i została obliczona przez odjęcie od skorygowanej marży odsetkowej stawki nominalnej w wysokości 0,44% przeskalowanej w celu uwzględnienia
okresu obowiązywania podatku.
Źródło: NBP.

Wykres 2.38. Udział banków o danej szacowanej zyskowności kredytów w sumie udzielonych przez sektor bankowy kre-

dytów: konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych kredytów dla gospodarstw domowych
(prawy panel)
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Udział banków o danej zyskowności w kredytach
konsumpcyjnych sektora bankowego

90%

<=0

(0%-1%>
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>3%
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3-2015
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(8%-12%>

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

(4%-8%>

3-2010
9-2010
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9-2014
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9-2015
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9-2016
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(0%-4%>

100%

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
mieszkaniowych sektora bankowego

<=0

Uwaga: opis pomiaru szacowanej zyskowności w uwagach do wykresu 2.37.
Udział banków o danej szacowanej zyskowności bez odejmowania podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.39. Szacowana zyskowność kredytów dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy

panel)
Efektywne oprocentowanie kredytów

Efektywne oprocentowanie kredytów

Obciążenie kredytów odpisami

Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów

Efektywny koszt finansowania kredytów

Skorygowana marża odsetkowa

Skorygowana marża odsetkowa

Skorygowana marża po odjęciu podatku
% kredytów dla MSP

8%

6%
4%
2%
0%

Skorygowana marża po odjęciu podatku
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0%
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-4%
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% kredytów dla dużych przedsiębiorstw

8%

Uwagi: opis pomiaru szacowanej zyskowności w uwagach do wykresu 2.37.
Źródło: NBP.

Wykres 2.40. Udział banków o określonej szacowanej zyskowności kredytów w sumie udzielonych przez sektor bankowy

kredytów: dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Udział banków o danej zyskowności w kredytach
sektora bankowego dla dużych przedsiębiorstw

(0%-1%>

100%

100%

Uwaga: opis pomiaru szacowanej zyskowności w uwagach do wykresu 2.37.
Udział banków o danej szacowanej zyskowności bez odejmowania podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych.
Źródło: NBP.
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Wśród kredytów mieszkaniowych najniższą marżą

regulacyjnym. Ze względu na wpływ sytuacji ekono-

odsetkową netto charakteryzowały się kredyty no-

micznej oraz wydane akty prawne, które wejdą w ży-

minowane we frankach szwajcarskich (zob. wykres

cie z początkiem 2018 r., można oczekiwać:

2.41). Należy mieć na uwadze, że w przypadku kredytów w tej walucie koszty ﬁnansowania i zamknię-

Stabilizacji marży odsetkowej netto. Dalsze

cia otwartej pozycji walutowej mogły być wyższe

zwiększanie przez banki marży na kredytach

niż wynikające z wykorzystanej w szacunku stopy LI-

lub dalsze obniżanie oprocentowania depozy-

BOR 3M CHF. Może to oznaczać, że w niektórych

tów w celu zniwelowania wpływu podatku od

bankach zyskowność tego portfela po uwzględnie-

niektórych instytucji ﬁnansowych na zyskow-

niu kosztów realizacji ryzyka kredytowego i wpływu

ność może być utrudnione przez presję kon-

podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych była

kurencyjną, a po stronie depozytów również

ujemna.

przez utrzymujący się ujemny poziom realnych stóp procentowych. Do wzrostu wyniku

Wykres 2.41. Szacowana marża odsetkowa na kredytach

mieszkaniowych według walut
Marża odsetkowa PLN
Marża odsetkowa EUR
Marża odsetkowa CHF
Obciążenie kredytów mieszkaniowych odpisami

odsetkowego może natomiast prowadzić dalsze zwiększanie udziału bardziej zyskownych
produktów w portfelu kredytowym.

2,5%

Uczestnicy rynków ﬁnansowych oczekują
niewielkiego

2,0%

wzrostu

stóp

procentowych

w 2018 r. (zob. rozdział 1.2.), który – na skutek

1,5%

występowania dodatniej luki stopy procentowej87 oraz przez przełożenie na wzrost limitu

1,0%

oprocentowania kredytów – również korzyst-

0,5%

nie wpłynąłby na wskaźnik NIM banków.
3-2010
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12-2010
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12-2014
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9-2015
12-2015
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6-2016
9-2016
12-2016
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0,0%

Uwagi: dane annualizowane.
„Marża odsetkowa” oznacza tu różnicę między efektywnym oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych w danej walucie a średnią 3-miesięczną stopą procentową w danej walucie – odpowiednio WIBOR, EURIBOR lub LIBOR.
Źródło: NBP.

Perspektywy

Stabilizacji lub niewielkiego spadku obciążeń
wyników odpisami z tytułu utraty wartości
kredytów, czemu powinny sprzyjać korzystna
sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora realnego.
Wprowadzenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Wejście w życie od 2018 r. stan-

W nadchodzących kwartałach zyskowność sektora

dardu sprawozdawczości MSSF 9 spowodu-

bankowego mierzona wskaźnikami ROA i RORC

je konieczność utworzenia dodatkowych od-

będzie prawdopodobnie nadal malała. Przede

pisów na oczekiwane straty dla kredytów bez

wszystkim będzie to wynikiem zmian o charakterze

stwierdzonej utraty wartości (tzw. faza 1 i fa-

87 W

większości polskich banków występuje dodatnia luka stopy procentowej w okresie do 1 roku, przez co w początkowym okresie
po wzroście stóp procentowych oprocentowanie aktywów zwiększa się (ceteris paribus) szybciej niż oprocentowanie zobowiązań. Z doświadczeń historycznych wynika, że po około dwóch kwartałach, sytuacja się odwraca, tj. oprocentowanie aktywów stabilizuje się lub
rośnie wolniej, a oprocentowanie pasywów wzrasta szybciej i marża odsetkowa netto zmniejsza się. Po około roku od pierwotnego
impulsu marża odsetkowa netto stabilizuje się na wyższym poziomie niż przed wzrostem stóp procentowych.
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za 2)88 . Wpływ odpisów z tego tytułu utworzo-

uchwalana kwartalnie przez Radę Funduszu (w ra-

nych na moment wejścia w życie nowych za-

mach maksymalnych stawek określonych w projek-

sad rachunkowości zostanie ujęty bezpośred-

cie ustawy). Decyzje Rady, a także ewentualne zmia-

nio w kapitale. Natomiast w okresie obowią-

ny w projekcie wprowadzone w trakcie procesu le-

zywania nowego standardu koszty banków bę-

gislacyjnego, mogą istotnie zmienić skalę kosztów

dą na bieżąco obciążane odpisami na oczeki-

związanych z działaniem nowelizowanej ustawy.

wane straty na nowo udzielonych kredytach
i na kredytach, dla których nastąpił istotny
wzrost ryzyka kredytowego. Można się spodziewać, że skala tych kosztów będzie większa

Na zyskowność banków mogą również wpływać inne
przyszłe zdarzenia, których prawdopodobieństwa
materializacji i/lub skali ewentualnego wpływu nie
można jeszcze wiarygodnie oszacować:

niż obecne odpisy IBNR.
Zwiększenia efektywnego opodatkowania
banków, jeżeli koszty wynikające z planowanych regulacji nie zostaną uznane za koszty
uzyskania przychodów.

Może wystąpić konieczność zawiązania dodatkowych rezerw na sprawy sporne w związku
z przebiegiem postępowań sądowych w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych
oraz na skutek znacznego wzrostu liczby ta-

Spośród zmian regulacyjnych, których wejście
w życie jest zapowiadane, szczególnie dużym wyzwaniem ﬁnansowym dla banków mogą być skutki uchwalenia ustawy modyﬁkującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Na podstawie zapisów projektu złożonego w Sejmie na początku sierpnia 2017 r.89 można spodziewać się wzrostu obciążeń wyników działalności bankowej kosztami operacyjnymi, w szczególności wpłatami na no-

kich postępowań. Należy jednak zauważyć,
że orzeczenia sądów powszechnych i Sądu
Najwyższego wydawane w sprawach związanych z takimi kredytami nie wskazują na występowanie jednolitej linii orzeczniczej, zarówno w zakresie oceny abuzywności samych
klauzul umownych, jak i skutków stwierdzenia abuzywności klauzul dla dalszego obowiązywania umów kredytowych.

wo powołany Fundusz Restrukturyzacyjny. Wpłaty

Procedowane przez parlament projekty ustaw

na Fundusz Wspierający kredytobiorców w trudnej

dotyczących walutowych kredytów miesz-

sytuacji ﬁnansowej początkowo nie będą prawdo-

kaniowych, w tym projekt ustawy o zasa-

podobnie duże ze względu na zgromadzone i nie-

dach zwrotu niektórych należności wynikają-

wykorzystane dotąd zasoby w wysokości prawie

cych z umów kredytu i pożyczki, w przypadku

90

600 mln zł . Nie można wykluczyć, że w kolejnych

ich wejścia w życie spowodowałyby koniecz-

latach wpłaty wzrosną na skutek projektowanych

ność pomniejszenia wartości kredytów o tzw.

ułatwień w ubieganiu się o wsparcie. Zgodnie z pro-

zwrot spreadów walutowych lub o umorzenia

jektem wysokość wpłat na oba fundusze ma być

z innego tytułu i w konsekwencji obniżenia

88 Szerzej

na temat wpływu wprowadzenia MSSF 9 na banki europejskie, głównie systemowo ważne, w: EBA, Report on results from the
EBA impact assessment of IFRS 9, 10.11.2016. Według analizy EBA średni wzrost odpisów w stosunku do odpisów utworzonych zgodnie
z obecnie obowiązującym standardem MSR 39 wyniesie około 18% i będzie głównie dotyczył kredytów w tzw. fazie 2, w przypadku
których nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu udzielenia, chociaż nie są one uznawane za kredyty z utratą wartości.
89 Projekt z dnia 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej,
którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk sejmowy nr 1863.
90 Według uzasadnienia projektu nowelizacji do końca 2016 r. z funduszu udzielono wsparcia na łączną kwotę 11 mln zł, czyli niespełna
2% pierwotnie zgromadzonych środków
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wyników.

Wykres 2.42. Główne składniki funduszy własnych i współ-

czynniki kapitałowe z ﬁlara I

W horyzoncie ok. 5 lat koszty ﬁnansowania

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

banków mogą się zwiększyć na skutek konieczności emisji instrumentów ﬁnansowych w celu
spełnienia wymogów MREL (zob. ramka 4).
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Pozycja kapitałowa banków
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80
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mld zł

2.6.

60

sków wypracowanych w 2016 r. (około 7,5 mld zł), ze
wzrostu wyceny aktywów ﬁnansowych dostępnych
do sprzedaży (około 1,5 mld zł) oraz z emisji ak-
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0%
3-2009

wowego Tier I (o 5,6%) wynikał z zatrzymania zy-

2%

0
9-2008

snych91 (zob. wykres 2.42). Wzrost kapitału podsta-

4%

20
3-2008

Banki kontynuowały podwyższanie funduszy wła-

6%

40

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

cji i udziałów członkowskich (około 0,75 mld zł)92 .

Mimo

wzrostu

wartości

portfela

kredytów

Banki spółdzielcze kontynuowały proces uzupeł-

(zob. rozdział 2.1.), łączny wymóg kapitałowy z ﬁla-

niania kapitału podstawowego Tier I funduszami

ra I nieznacznie spadł (o około 0,3%). W przypadku

udziałowymi (wzrost w I półroczu 2017 r. o około

ryzyka kredytowego stało się tak m.in. na skutek

72,6 mln zł)93 .

aprecjacji złotego względem euro i franka szwajcarskiego oraz optymalizacji rachunku adekwat-

Wzrostowi funduszy własnych i kapitału Tier I to-

ności kapitałowej. Zmniejszyły się także wymogi

warzyszył spadek kapitału Tier II (o 6,2%, tj. około

kapitałowe na pozostałe rodzaje ryzyka (zob. wy-

0,95 mld zł). Wynikało to w dużej mierze ze zmiany

kres 2.43). Na kontynuację optymalizacji wskazu-

strategii ﬁnansowania portfeli mieszkaniowych kre-

ją zmiany w poziomach wymogów kapitałowych

94

dytów w walucie obcej oraz amortyzacji obligacji

i rozkładach ekspozycji po poszczególnych klasach

podporządkowanych zaliczanych do kapitału Tier II,

oraz wagach ryzyka kredytowego (zob. wykres 2.46).

których rezydualny okres zapadalności jest krótszy

Istotny wpływ na kształtowanie się wymogu z tytułu

niż pięć lat.

ryzyka kredytowego miało także wysokie wykorzy-

91 W

analizie uwzględniono banki komercyjne wraz z ich oddziałami zagranicznymi oraz banki spółdzielcze (aktywa oddziałów zagranicznych stanowią około 0,3% aktywów sektora i nieco ponad 1% czterech posiadających je banków). Z analizy wyłączono natomiast
odziały instytucji kredytowych (ich łączny udział w aktywach sektora nie przekracza 2,5%) oraz bank BGK, który nie podlega regulacjom pakietu CRDIV/CRR w takim samym zakresie jak inne banki.
92 Czynnikiem ograniczającym wzrost kapitału podstawowego Tier I – o około 0,5 mld zł – było przekształcenie jednego z banków komercyjnych w oddział instytucji kredytowej w efekcie czego podmiot ten w Polsce nie podlega już obowiązkom utrzymywania współczynników kapitałowych na minimalnych poziomach określonych w art. 92 CRR, a swoje ekspozycje raportuje w kraju macierzystym.
93 Nowelizacja ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, w brzmieniu określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i pozytywny wynik notyﬁkacji instrumentów kapitałowych tego typu w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA) umożliwiają podnoszenie kapitału podstawowego Tier I tą drogą.
94 W efekcie tych działań doszło do przedterminowej spłaty pożyczki podporządkowanej w jednym banku i zamiany wyemitowanych
obligacji podporządkowanych na obligacje podporządkowane o dłuższym terminie zapadalności i mniejszym nominale w drugim
banku.
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stanie gwarancji de minimis, dzięki czemu wymogi
kapitałowe na ryzyko kredytowe rosły relatywnie
mniej w bankach udzielających kredytów objętych

Wykres 2.44. Średnie wagi ryzyka kredytowego dla ekspo-

zycji wobec sektora nieﬁnansowego
Banki komercyjne 12-2016
Banki komercyjne 6-2017
Banki spółdzielcze 12-2016
Banki spółdzielcze 6-2017

gwarancją.
80%
Średnia waga ryzyka kredytowego

Wykres 2.43. Wymogi kapitałowe
Ekwiwalent wymogu kapitałowego z filara II
Wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego
w tym kredytowego kontrahenta
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wyłącznie metodę
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Banki stosujące
metodę IRB

Uwaga: w obliczeniach uwzględniono wpływ stosowania współczynnika wsparcia MSP.
Źródło: NBP.
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Uwaga: wielkość wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta do końca 2013 r. wykazywana łącznie z wymogiem kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego.
Spadek wymogu w kategorii „wymogi kapitałowe z tytułu innych
rodzajów ryzyka” od 2014 r. wynika ze zmian w składzie wymogów kapitałowych wraz z wejściem w życie CRDIV/CRR.
Ekwiwalent wymogu kapitałowego z ﬁlara II odpowiada obowiązkowi utrzymywania podwyższonych współczynników kapitałowych jaki wynika z działań i decyzji nadzorczych z lat 2015-2016
dotyczących banków istotnie zaangażowanych w kredyty w walutach obcych dla niezabezpieczonych gospodarstw domowych
(gdzie występuje niedopasowanie waluty kredytu i waluty dochodu lub aktywów, z których ma być spłacony kredyt). Ekwiwalent
ten nie wchodzi do mianownika współczynników kapitałowych.
Źródło: NBP.

Wykres 2.45. Relacja łącznej ekspozycji na ryzyko do akty-

wów (RWA density)

Mimo spadku średnich wag ryzyka dla ekspozycji
wobec sektora nieﬁnansowego (zob. wykres 2.44)
relacja łącznej ekspozycji na ryzyko do aktywów
nadal pozostaje jedną z najwyższych w UE (zob. wykres 2.45). Nie wynika to jednak z wyższego ryzyka
aktywów banków w Polsce, ale z konserwatywnego
podejścia do wyznaczania wymogów kapitałowych,

Uwaga: łączna ekspozycja na ryzyko uwzględnia wszystkie rodzaje ryzyka, o których mowa w art. 92 CRR, nie tylko ryzyko kredytowe z tytułu kredytów dla sektora nieﬁnansowego (jak na wykresie
2.44).
Źródło: obliczenia NBP na danych EBC.

w tym ze stosowania przez większość banków me-

W strukturze ekspozycji kredytowych nadal domi-

tody standardowej do wymogu kapitałowego na ry-

nują ekspozycje, którym przypisywana jest waga

zyko kredytowe. Spadek średnich wag ryzyka miał

ryzyka 0%, 100% i 75% (zob. wykres 2.46). Ma to

miejsce głównie w bankach komercyjnych stosują-

związek z wykorzystywaniem przez większość ban-

cych do wyznaczania wymogów kapitałowych meto-

ków metody standardowej do wyznaczania wymogu

dę standardową (zob. wykres 2.44).

kapitałowego na ryzyko kredytowe oraz:
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Wykres 2.46. Rozkład ekspozycji kredytowych ze względu na wagę ryzyka kredytowego w krajowych bankach komercyj-
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Udział w sumie ekspozycji kredytowych

2014

35%

[0%]

Udział w sumie ekspozycji kredytowych

2013

(35%;50%]

nych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)

Uwaga: wartości ekspozycji po zastosowaniu technik redukcji ryzyka i użyciu ekwiwalentów bilansowych, przed ważeniem ryzykiem
i użyciem współczynnika wsparcia MSP.
Źródło: NBP.

dużego udziału w portfelu papierów skarbo-

ryzyka 100% dla przedsiębiorstw bez ratingu).

wych lub bonów NBP oraz ekspozycji zabezpieczonych bezpośrednio lub pośrednio

Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne w ban-

przez Skarb Państwa (waga ryzyka 0%),

kach komercyjnych spadł. Było to konsekwencją
przyjętej metody jego obliczania nie zaś zmniej-

relatywnie dużego udziału wzajemnych ekspozycji członków IPS w sektorze banków spółdzielczych95 (waga ryzyka 0%),
małego wykorzystania w rachunku adekwatności kapitałowej zabezpieczenia hipoteką
na nieruchomości mieszkalnej; powszechne
przypisywanie wagi ryzyka kontrahenta detalicznego (waga ryzyka 75%),

szenia się ryzyka. Większość banków stosuje uproszczone metody wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne, które uzależniają jego poziom od 3 letniej
średniej wartości wskaźnika opartego o stabilne części wyniku ﬁnansowego danego banku. Powszechność stosowania tych metod oraz potencjalnie wysokie koszty materializacji ryzyka, mimo iż występują rzadko, powinny skłaniać do uważnego monitorowania kształtowania się zarówno poziomu strat

małego udziału przedsiębiorstw posiadających

operacyjnych banków, jak i przyczyn ich powstania

zewnętrzną ocenę jakości kredytowej (waga

(zob ramka 5).

95 Więcej

informacji na temat struktury bilansu banków spółdzielczych można znaleźć w raporcie „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2016 r.”, NBP, 2017, ramka 4.1.2.
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Ramka 5. Ryzyko operacyjne w bankach i wymóg kapitałowy
Ryzyko operacyjne może mieć znaczny wpływ na działalność i sytuację każdego banku. Analizy znacznych strat
w systemie ﬁnansowym w wielu krajach, ale także ostatnie upadki kilku małych banków w Polsce, wskazują, iż –
mimo że straty ujawniły się w obszarze ryzyka kredytowego lub rynkowego – do ich powstania przyczyniło się ryzyko operacyjne1 . Właściwe zarządzanie, w tym pomiar ryzyka operacyjnego i odpowiednie wyposażenie kapitałowe
banków są zatem ważnym zagadnieniem z punktu widzenia stabilności systemu ﬁnansowego.
Ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych,
błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące także ryzyko prawne2 . W polskim sektorze bankowym3 pośród zdarzeń operacyjnych o największej częstotliwości i o potencjalnie dużych wartościach
pojedynczej straty, dominują zdarzenia należące do kategorii oszustw zewnętrznych (np. wyłudzenia kredytów)
(zob. wykres 1). Inną istotną kategorią pod względem wartości potencjalnej straty są zdarzenia związane z klientami, produktami i normami prowadzenia działalności, do których zalicza się wady prawne produktów bankowych
lub ich niewłaściwą obsługę (niewłaściwe wykonywanie umowy), w tym również ewentualne spory sądowe związane z umowami o kredyty mieszkaniowe w walutach obcych.
Zarządzając ryzykiem operacyjnym banki ustalają progi minimalnej wysokości pojedynczej straty, poniżej których strata nie jest ewidencjonowana w wewnętrznej bazie strat operacyjnych i nie jest analizowana (w konsekwencji nie jest także raportowana do NBP i UKNF w ramach obowiązkowej sprawozdawczości). Banki stosują
zróżnicowane progi4 , których wartość w przypadku większości banków nie przekracza 5 tys. zł5 . Relatywnie duża
swoboda banków przy ustalaniu tych progów6 może prowadzić do sytuacji, w których banki ustalą próg na zbyt
wysokim poziomie i ryzyko operacyjne nie będzie u nich dostatecznie dokładnie monitorowane.
Wykres 1. Udział strat operacyjnych brutto danej regulacyjnej kategorii zdarzeń w sumie strat operacyjnych (lewy
panel) i całkowitej liczbie zdarzeń (prawy panel)
Klienci, produkty i normy prowadzenia działalności

Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami

Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy
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Uwaga: dane zawierają informacje dotyczące strat brutto, tj. bez „odzysków”.
Źródło: NBP.

Straty netto z tytułu ryzyka operacyjnego pomniejszają przychody z działalności banku lub, w skrajnym przypadku, kapitał podstawowy Tier I. Część strat operacyjnych udaje się bankom odzyskać, bezpośrednio lub pośrednio np. przez wypłatę środków z ubezpieczenia (zob. wykres 2). Na wypadek wystąpienia strat o niezwykle dużej
dotkliwości (występujących relatywnie rzadko) banki utrzymują tzw. wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne.
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Wykres 2. Porównanie sumy strat operacyjnych z zyskiem i wymogiem kapitałowym
Zysk

Kwota strat operacyjnych brutto

Kwota strat operacyjnych netto

Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne
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mld zł
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Uwaga: sumy strat operacyjnych netto obliczone jako różnica zaraportowanych w danym okresie strat brutto i odzysków. Straty
operacyjne netto w 2014 r. szacunkowe ze względu na brak pełnych danych dotyczących odzysków strat operacyjnych.
Źródło: NBP.

Rozporządzenie CRR pozwala bankom wyznaczać wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu
następujących metod: metod prostych, tj. metody wskaźnika bazowego (BIA) lub metody standardowej (TSA)
albo jej zmodyﬁkowanego wariantu – alternatywnej metody standardowej (ASA), lub metody zaawansowanej
(AMA):
Proste metody wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego są bardziej wrażliwe na zmiany średnioterminowych trendów w wynikach ﬁnansowych niż na zmiany proﬁlu ryzyka
operacyjnego danej instytucji. Metody te oparte są na uśrednionych tzw. odpowiednich wskaźnikach,
których podstawą są pozycje z rachunku wyników banku7 . Wysokość wymogu kapitałowego uzyskiwana
na podstawie tych metod ma zatem charakter cykliczny.
Grupa banków stosująca proste metody wyznaczania wymogu kapitałowego stanowi większość sektora bankowego w Polsce (32 banki komercyjne i wszystkie banki spółdzielcze – 72% aktywów sektora).
Większą wrażliwością na zmiany proﬁlu ryzyka operacyjnego (w tym m.in. częstości i dotkliwości strat
operacyjnych) cechuje się zaawansowana metoda pomiaru. W metodzie tej wymóg kapitałowy stanowi
sumę jednorocznych wartości Value-at-Risk (przy poziomie ufności 99,9%) łącznych rozkładów częstości
i dotkliwości strat operacyjnych, wynikających z danego rodzaju zdarzeń operacyjnych w danych obszarach
działalności banku. Do ustalania swoich łącznych rozkładów strat operacyjnych banki muszą stosować
wewnętrzne dane o stratach operacyjnych, jak również dane z zewnętrznych baz strat operacyjnych, analizy
scenariuszowe czy dane uzyskane w drodze przeprowadzenia tzw. „warsztatów ekspertów”, ponieważ
dane historyczne w danej instytucji najczęściej nie uwzględniają całego spektrum strat, szczególnie tych
charakteryzujących się niską częstością i znaczną dotkliwością.
W metodzie zaawansowanej istnieje bezpośrednia możliwość ograniczania wymogu kapitałowego poprzez zastosowanie mechanizmu transferu ryzyka operacyjnego w postaci ubezpieczenia lub zastosowania
instrumentów pochodnych. Możliwość korzystania z AMA do wyznaczania wymogu kapitałowego obwarowana jest spełnieniem szeregu wymogów jakościowych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w banku,
w tym dotyczących systemu pomiaru ryzyka, i uzyskaniem uprzedniej zgody nadzoru. Niższy co do zasady
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wymóg kapitałowy z metody AMA niż z metod prostych stanowić ma co do zasady „nagrodę” dla banku za
skrupulatniejszy pomiar ryzyka.
W Polsce zaawansowaną metodę pomiaru wykorzystują dwa banki o 28% udziale w aktywach sektora.
Proponowane przez Komitet Bazylejski zmiany metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
W celu uproszczenia metodyki wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego i zwiększenia
porównywalności wymogów między instytucjami Komitet Bazylejski zaproponował8 zastąpienie wszystkich trzech
obecnie stosowanych metod tzw. nową metodą standardową (SMA) (z ang. Standardized Measurement Approach.
Proponowana metoda miałaby łączyć miarę opartą na trzyletnich średnich przychodów i kosztów ze sprawozdania
ﬁnansowego banku (m.in. przychodów i kosztów odsetkowych, przychodów i kosztów związanych z leasingiem,
dochodów z dywidend, innych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów prowizyjnych) – tzw.
Business Indicator (BI) – z informacjami o jego przeszłych stratach z tytułu ryzyka operacyjnego z ostatnich 10 lat
(5 lat w okresie przejściowym).
Uwzględnienie w kalkulacji strat operacyjnych ma zapewnić wrażliwość wymogu kapitałowego na faktyczne ryzyko operacyjne banku, ale będzie ona niższa niż w metodzie AMA. Komitet proponuje jednocześnie wpisanie
bezpośrednio zasady proporcjonalności, w myśl której banki o wskaźniku BI poniżej 1 mld euro nie musiałyby
uwzględniać swoich przeszłych strat operacyjnych przy obliczaniu wymogu. Banki mogą mieć zatem słabsze bodźce do właściwego monitorowania i zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Przy takiej kalibracji metody, większość banków w Polsce nie musiałaby uwzględniać strat operacyjnych i wrażliwość ich wymogów kapitałowych na ryzyko operacyjne pozostałaby porównywalna do obecnie stosowanych metod
prostych. Można szacować, że zastosowanie proponowanej metodyki w Polsce skutkowałoby spadkiem wymogu
kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w większości banków stosujących obecnie proste metody kalkulacji
wymogu kapitałowego i prowadzących prostą działalność, której skala nie przekracza średniej wielkości. Szacunki wskazują również na wzrost wymogu w bankach o skali działalności przekraczającej średnią i prowadzących
bardziej złożoną działalność.

1

Zob. komunikaty Prokuratury Regionalnej w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., ws wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (http://warszawa.pr.gov.pl/news/569), z dnia 28 sierpnia 2017 r., ws zarzutów
wobec byłego kierownictwa Banku Spółdzielczego w Lesznowoli dotyczących nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów (http://warszawa.pr.gov.pl/news/620) oraz z dnia 23 czerwaca 2017 r. ws m.in. Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
i oskarżeń dotyczących oszustw byłego kierownictwa banku i rzeczoznawców majątkowych którzy poświadczyli nieprawdę
(http://warszawa.pr.gov.pl/news/608).
2 Zob. Rozporządzenie CRR art. 4 ust. 1 pkt 52. Deﬁnicja ta nie uwzględnia ryzyka reputacji ze względu na jego trudnomierzalny charakter, ale utrata reputacji na skutek zdarzeń ryzyka operacyjnego, w szczególności w obszarze ryzyka prawnego, może
pociągać za sobą konsekwencje w postaci pogorszenia sytuacji ﬁnansowej i dlatego powinna być również brana pod uwagę
w toku działalności banku.
3 Obowiązkiem raportowania zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r.
zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące
sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do instrukcji, wzorów i deﬁnicji, objęte są banki korzystające z metod
TSA/ASA i AMA. Udział tych banków w aktywach sektora wzrósł z 49% w 2008 r. do 79% na koniec czerwca 2017 r. W grupie
tych banków nie ma banków spółdzielczych.
4 Progi te mogą być również zróżnicowane w zależności od tzw. linii biznesowych, w których bank prowadzi działalność.
5 Maksymalna wysokość progu wśród banków rozwijających działalność nie przekracza 20 tys. zł.
6 Art. 322 ust. 3 lit. c Rozporządzenia CRR mówi, że progi mają być właściwe aby dane o stratach operacyjnych obejmowały
wszystkie istotne działania i ekspozycje pochodzące z wszystkich odpowiednich podsystemów i lokalizacji geograﬁcznych,
a także aby pominięte dane nie miały istotnego wpływu na ogólne oszacowania ryzyka.
7 Wyniki odsetkowe i prowizyjne, przychody z akcji i pozostałe przychody operacyjne oraz zysk netto lub strata netto
z operacji ﬁnansowych, skorygowane, tj. przed odliczeniem wszelkich rezerw i kosztów operacyjnych, w tym opłat za usługi
outsourcingowe, i z pominięciem: zrealizowanych zysków/strat ze sprzedaży pozycji z portfela niehandlowego, zdarzeń
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nadzwyczajnych lub występujących nieregularnie oraz przychodów z tytułu uzyskanych wypłat z ubezpieczenia.
8 Propozycja zawarta w: „Consultative Document Standardised Measurement Approach for operational risk”, Marzec 2016 r.
https://www.bis.org/bcbs/publ/d355.pdf

Wzrost kapitałów i niewielki spadek łącznych wy-

ków wynosiły od 0,48 pkt proc. do 3,81 pkt proc.,

mogów kapitałowych spowodował dalsze zwięk-

a dla współczynników kapitału Tier I i współczyn-

szenie współczynników kapitałowych (zob. wykres

nika kapitału podstawowego Tier I odpowiednio -–

2.47). Na koniec czerwca 2017 r. średni łączny współ-

75% i 56% domiarów dla TCR. Zgodnie z zapowie-

czynnik kapitałowy (TCR) wynosił 18%, a współczyn-

dzią UKNF i rekomendacją KSF, do końca 2017 r. do-

niki kapitału podstawowego Tier I i kapitału Tier I

miary w ramach ﬁlara II mają zostać zaktualizowane

– 16,5%. Regulacyjne normy adekwatności kapitało-

w oparciu o nową metodykę uwzględniającą w więk-

wej z ﬁlara I z naddatkiem spełniała większość ban-

szym stopniu ryzyko operacyjne (przede wszystkim

ków za wyjątkiem dwóch banków spółdzielczych,

prawne) związane z toczącymi się sporami w sądach,

których łączny udział w aktywach sektora bankowe-

w których uczestniczą banki i tzw. kredytobiorcy wa-

go nie przekracza 0,05% (zob wykresy 2.48 i 2.49).

lutowi.

Wykres 2.47. Zmiana składowych współczynnika kapitału

Większość banków spełniała obowiązujące na ko-

podstawowego Tier I (I kw. 2014 = 100)

niec czerwca 2017 r. wymogi tzw. połączonego

Licznik: kapitał podstawowy Tier I

bufora. Dotyczyły one utrzymywania trzech rodza-

Mianownik: łączna ekspozycja na ryzyko

jów buforów kapitałowych – bufora zabezpieczają-

Aktywa

cego (1,25%), specyﬁcznego dla danej instytucji bu-

Ekspozycja na ryzyko kredytowe
135

fora antycyklicznego96 oraz bufora innych instytucji

130

o znaczeniu systemowym:

125
120

Łączna nadwyżka kapitału podstawowego

115

Tier I – po uwzględnieniu wymogów ﬁlara I,

110

ﬁlara II i obowiązku utrzymywania buforów

105

kapitałowych – w bankach, które mają nad6-2017
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12-2016

6-2016

3-2016
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12-2015

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

100

wyżkę, wynosiła 67,7 mld zł (zob wykres 2.50).

Źródło: NBP.

Niedobory kapitału podstawowego Tier I

Wszystkie banki istotnie zaangażowane w walu-

do spełnienia wymogu połączonego bufora

towe kredyty hipoteczne dla gospodarstw domo-

występowały wyłącznie w sektorze banków

wych spełniały wymóg kapitałowy nałożony w ra-

spółdzielczych. Łączny niedobór kapitału pod-

mach ﬁlara II. Obowiązujące na koniec czerwca

stawowego Tier I w pięciu bankach był stosun-

2017 r. domiary do TCR dla poszczególnych ban-

kowo niewielki i nie przekraczał 15,4 mln zł.

96 Część banków posiada ekspozycje kredytowe w krajach, w których władze krajowe ustanowiły normę bufora antycyklicznego powyżej

0% i muszą one utrzymywać dla tych ekspozycji bufor antycykliczny na zasadzie wzajemności. Na koniec czerwca 2017 r. wysokość
tego bufora wynosiła niewiele ponad 16 mln zł.
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Wykres 2.48. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
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Wykres 2.49. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
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Wysokość niedoboru w bankach spółdzielczych mo-

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Fi-

że się powiększyć w przyszłym roku, kiedy zacznie

nansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufo-

obowiązywać bufor zabezpieczający na poziomie

ra ryzyka systemowego. W sektorze banków komer-

97

1,875% . Dodatkowo niedobór może pogłębić obo-

cyjnych zwiększone wymogi połączonego bufora po-

wiązek utrzymywania bufora ryzyka systemowego

winny być spełnione bez większych trudności.

97 Art.

84 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym
w systemie ﬁnansowym.
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Wykres 2.50. Nadwyżki kapitału podstawowego Tier I na ko-

niec czerwca 2017 r.

poziomem dźwigni ﬁnansowej. Na koniec czerwca wskaźnik dźwigni obliczony zgodnie z deﬁnicja-

Nadwyżka kapitału podstawowego Tier I po spełnieniu normy
współczynnika kapitału podstawowego Tier I z filara I (4,5%)

mi z pakietu regulacji CRDIV/CRR98 wynosił 9,7%

Nadwyżka kapitału podstawowego Tier I po spełnieniu
wszystkich norm kapitałowych z filara I

i był wyższy niż w grudniu 2016 r. (zob. wykres 2.51).

Nadwyżka kapitału podstawowego Tier I po spełnieniu
wszystkich norm kapitałowych z filara I i filara II

Znacznie przewyższało również minimum wskaźni-

Nadwyżka kapitału podstawowego Tier I po spełnieniu wszystkich
norm filara I, filara II i obowiązujących buforów kapitałowych

ka dźwigni (3%), które ma zostać wprowadzone jako

120

norma kapitałowa w ﬁlarze I adekwatności kapitało-

110
100
mld zł

Polski sektor bankowy charakteryzował się niskim

wej w 2018 r.99 . Na koniec czerwca wskaźnik dźwigni

90
80

niższy od tego poziomu występował w dwóch ban-

70

kach, w tym jednym komercyjnym. Łączny udział

60
50

tych banków w aktywach sektora bankowego nie

40

przekraczał 1,5%.
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Uwagi: wykres uwzględnia wszystkie banki posiadające nadwyżki
kapitału podstawowego Tier I.
Źródło: NBP.

Wykres 2.51. Wskaźnik dźwigni w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwagi: wskaźnik dźwigni sprzed 2014 r. na podstawie szacunków.
Wskaźnik dźwigni ﬁnansowej w bankach spółdzielczych charakteryzuje się cyklicznymi zmianami na skutek zatrzymywania jednorazowo w ciągu roku całości zysków wypracowanych w poprzednim roku ﬁnansowym.
Źródło: NBP.

98 Wskaźnik

dźwigni według CRDIV/CRR oblicza się jako wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I do miary ekspozycji, która
uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe.
99 Szerzej w propozycji nowelizacji z dnia 11 listopada 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego ﬁnansowania netto, wymogów w zakresie funduszy
własnych i zobowiązań kwaliﬁkowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości
i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
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Perspektywy
Utrzymująca się obniżona zyskowność może utrud-

nym modelu biznesowym.

nić powiększanie kapitałów banków przez za-

Banki zaangażowane w walutowe kredyty miesz-

trzymanie zysków. Zatrzymywane zyski stanowiły

kaniowe czeka zaostrzenie wymogów kapitało-

w ostatnich latach najważniejsze źródło zwiększania

wych w ramach ﬁlara I i ﬁlara II. Wydaje się, że –

kapitałów przez banki. Ze względu na systemową ro-

działając w ramach obwiązujących regulacji – banki

lę banków zrzeszających szczególnie zwraca uwagę

mogą zintensyﬁkować działania optymalizujące wy-

w tym kontekście ich niska zyskowność100 , która mo-

mogi kapitałowe.

że utrudnić im podwyższanie kapitału w skali wystarczającej do spełnienia przyszłych wymogów bu-

Podniesienie do 150% wagi ryzyka dla eks-

forów kapitałowych (zob. dalej). Jednocześnie nega-

pozycji zabezpieczonych na nieruchomości

tywne trendy w wynikach działalności będą powodo-

mieszkalnej zwiększy poziom wymogu kapi-

wały dalsze spadki wymogów kapitałowych w ban-

tałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Wej-

kach stosujących proste metody wyznaczania wymo-

ście w życie rozporządzenia Ministra Rozwo-

gów kapitałowych na ryzyko operacyjne.

ju i Finansów w sprawie wyższej wagi ryzy-

Średni (implikowany) koszt kapitału własnego101
obliczany dla grupy banków giełdowych przewyższał wartości wskaźników ROE i RORC (zob. wykres 2.52), co sugeruje, że zwiększanie kapitałów
w drodze emisji akcji na rynku giełdowym może
nie być łatwe.

ka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami
na nieruchomościach, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych
przez dłużnika (dalej: waga ryzyka dla ekspozycji walutowych)102 , spowoduje wzrost wy-

Przed bankami pojawią się wyzwania związane

mogu kapitałowego w przypadku ekspozycji

z nowymi i planowanymi regulacjami. Wśród nich

zabezpieczonych na nieruchomościach miesz-

największy wpływ na pozycję kapitałową banków

kalnych w bankach stosujących metodę stan-

mogą mieć przepisy bezpośrednio związane z wy-

dardową do wyznaczania wymogu kapitało-

mogami kapitałowymi i wymogami buforów kapita-

wego. Na podstawie danych z końca czerwca

łowych, ale również należy brać pod uwagę zmia-

2017 r. można szacować, że na skutek wzro-

ny w międzynarodowych standardach rachunkowo-

stu wymogu kapitałowego średnie współczyn-

ści. Część z tych czynników będzie oddziaływać

niki kapitałowe w sektorze bankowym spa-

na wszystkie banki, inne jedynie na banki o określo-

dłyby o około 0,75 pkt proc.103 – 1,3 pkt

100 Zob.

„Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2017 r.”, październik 2017, UKNF.
kosztu kapitału nie jest jednoznaczne, gdyż cena kapitału własnego nie jest bezpośrednio obserwowalna na rynku i wymaga
oszacowania na podstawie cen rynkowych oraz oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. Jednym ze sposobów oszacowania
kosztu kapitału, które zastosowano w analizie jest podejście polegające na połączeniu dwóch modeli wyceny akcji: modelu zdyskontowanych dywidend (DDM) oraz modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Takie podejście może być zastosowane względem
portfela dużych notowanych na giełdzie polskich banków.
102 Zob. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych
hipotekami na nieruchomościach (Dz.U. 2017 poz. 1068).
103 Szacunki na podstawie informacji o rozkładzie ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej według wag ryzyka.
104 Szacunki przy upraszczającym założeniu, że całość walutowych kredytów mieszkaniowych miało przed zmianą wagę 100% i wszystkie
te kredyty były zaklasyﬁkowane do ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości.
101 Pojęcie

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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proc.104 . Wzrost wymogu kapitałowego na sku-

(przede wszystkim prawne) związane z toczą-

tek zwiększenia wagi ryzyka dla ekspozycji

cymi się sporami w sądach, w których uczest-

zabezpieczonych na nieruchomościach biuro-

niczą banki i tzw. kredytobiorcy walutowi.

wych lub innych nieruchomościach komercyj-

W 2018 r. można spodziewać się kolejnej aktu-

nych będzie niewielki z uwagi na dotychcza-

alizacji domiarów z ﬁlara II w związku z wej-

sowe małe zaangażowanie krajowych banków

ściem w życie rozporządzenia podwyższającej

w tym segmencie działalności.

wagę ryzyka dla ekspozycji walutowych.

Możliwe podniesienie minimalnej wymaga-

Wprowadzenie bufora ryzyka systemowego dla

nej średniej wartości parametru LGD eks-

wszystkich banków w Polsce będzie skutkowało

pozycji zabezpieczonych na nieruchomości

istotnym ograniczeniem nadwyżek kapitału pod-

mieszkalnej nie powinno istotnie zmienić po-

stawowego Tier I. Wprowadzenie bufora szacunko-

ziomu wymogu kapitałowego na ryzyko kre-

wo obniżyłoby ceteris paribus dostępną nadwyżkę ka-

dytowe105 . Faktyczne poziomy średniego para-

pitału podstawowego Tier I o blisko 60%, a łączny

metru LGD dla portfeli kredytów mieszkanio-

niedobór kapitału podstawowego Tier I wyniósłby

wych objętych metodą IRB są wysokie w związ-

około 330 mln zł i wystąpiłby w 20 bankach, w tym

ku z czym podniesienie minimalnej wyma-

jednym komercyjnym108 .

ganej wartości tego parametru będzie miało
ograniczony wpływ na banki stosujące metodę
IRB dla tych portfeli.

Wprowadzenie wymogów MREL dla części banków, których strategia przymusowej restrukturyzacji będzie zakładała rekapitalizację po ewentu-

Aktualizacja dotychczasowych domiarów ka-

alnym zastosowaniu instrumentu umorzenia lub

pitałowych na mieszkaniowe kredyty wa-

konwersji (bail-in), może oznaczać konieczność

lutowe prawdopodobne nieznacznie zwięk-

podwyższania kapitału regulacyjnego lub emi-

szy wymagane minimalne poziomy współ-

sji instrumentów dłużnych spełniających warun-

czynników kapitałowych banków posiadają-

ki pozwalające klasyﬁkować je do kategorii zo-

cych takie ekspozycje. Zgodnie z zapowiedzią

bowiązań kwaliﬁkowalnych. Kwoty zapotrzebo-

106

do końca 2017 r. obowiązujące do-

wania na kapitał lub kwaliﬁkowalne zobowiąza-

miary kapitałowe z ﬁlara II zostaną zaktualizo-

nia uzależnione będą od indywidualnie ustalo-

UKNF

107

wane w oparciu o nową metodykę

uwzględ-

nych dla poszczególnych banków przez właści-

niającą w większym stopniu ryzyko operacyjne

wy organ ds. przymusowej restrukturyzacji (BFG),

105 Realizacja

rekomendacji KSF dla ministra właściwego dla instytucji ﬁnansowych do podwyższenia minimalnego parametru LGD dla
ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku których wysokość rat kapitałowych lub odsetkowych uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika, jest uzależniona
od nowelizacji ustawy Prawo bankowe w celu uzupełnienia delegacji do wydania odpowiedniego rozporządzenia i decyzji Ministra
Rozwoju i Finansów/
106 Zob. odpowiedź przewodniczącego KNF z dnia 7 września 2017 r. na interpelację poselską nr 14603.
107 Metodyka BION jest dostępna w serwisie internetowym KNF:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_177735_Metodyka_BION_banki_2017_53997.pdf.
108 Konsekwencją niespełniania wymogu połączonego bufora byłby głównie obowiązek przygotowania planu ochrony kapitału, prezentującego sposób uzupełnienia niedoboru kapitału na bufory kapitałowe, oraz ograniczenie wypłat dywidend, płatności odsetek od
obligacji podporządkowanych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I i wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń (np.
premii) lub uznaniowych świadczeń emerytalnych dla pracowników banków zajmujących w banku stanowiska kierownicze, mających
wpływ na proﬁl ryzyka banku. Banki, których plany ochrony kapitału zostaną zaakceptowane przez organ nadzoru, dalej zachowują
relatywnie dużą autonomię w swoim działaniu, w tym dalej mogą udzielać kredytów. Szerzej na temat konsekwencji niespełniania
norm kapitałowych oraz wymogu połączonego bufora w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Czerwiec 2017 r.”, NBP, ramka
4.
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wymogów MREL oraz okresów jakie zostały im

cie standardu może zapobiec planowana noweliza-

wyznaczone na ich osiągnięcie (zob. ramka 4).

cja109 przepisów pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR,

Wykres 2.52. Koszt kapitału na tle rentowności kapitału
ROE
RORC
Koszt kapitału własnego

wprowadzająca stopniowe rozpoznawanie w czasie
kosztów tworzenia rezerw w kapitale.
Możliwości zwiększania kapitałów z zatrzymane-

21%

go zysku może być dla części banków posiadają-

19%

cych portfele walutowych kredytów mieszkanio-

17%

wych silnie uwarunkowana kształtem i skutkami

15%

ustawy zmieniającej zasady działania Funduszu

13%

Wsparcia Kredytobiorców. Można spodziewać się,

11%

że przeprowadzanie konwersji kredytów mieszka-

9%

3-2017

9-2016

3-2016

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

ne z umarzaniem części należności, będzie powodo3-2011

5%
9-2010

niowych nominowanych w walucie obcej, połączo3-2010

7%

Uwaga: uwzględniono jedenaście dużych banków notowanych na GPW, które jednocześnie wchodzą w skład indeksu
WIG.Banki. Aktywa przyjętych banków na koniec czerwca
2017 r. stanowiły około 78% analizowanego sektora bankowego.
Zyskowność kapitału regulacyjnego (RORC) na bazie kapitału
Tier I i ROE po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych.
Wartości zaprezentowanych wskaźników są wartościami średnioważonymi.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberg.

Negatywny wpływ na wysokość kapitału regulacyjnego banków stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości może mieć również wejście
w życie od początku 2018 r. standardu rachunko-

wać straty banków. Z drugiej strony, działania restrukturyzacyjne banków będą zmniejszać wymogi
kapitałowe poprzez możliwość stosowania niższych
wag ryzyka czy zmniejszenie domiaru kapitałowego z ﬁlara II. Faktyczny wpływ nowelizacji ustawy
będzie zależał od ostatecznego kształtu przyjętych
rozwiązań, sytuacji makroekonomicznej (wysokości
stóp procentowych i kursów walutowych) i specyﬁcznych cech poszczególnych portfeli walutowych
kredytów mieszkaniowych banków, jak również od
wysokości składek ustalanych przez Radę Funduszu.

wości MSSF 9. Wydaje się, że wpływ ten będzie sto-

Możliwość pewnego obniżenia wymogów kapita-

sunkowo niewielki. Nowy standard w początkowym

łowych w związku z zakończeniem okresu przej-

okresie spowoduje wzrost kwot oczekiwanych strat

ściowego z początkiem 2018 r. uzyska z kolei grupa

kredytowych i w przypadku większości banków dzia-

banków stosująca metodę wewnętrznych ratingów

łających pod rygorem międzynarodowych standar-

(IRB) dla ryzyka kredytowego110 i zaawansowaną

dów rachunkowości przełoży się na pomniejszenie

metodę pomiaru dla ryzyka operacyjnego. Zniknie

kapitału regulacyjnego. Skokowej zmianie współ-

ograniczenie redukcji wymogu kapitałowego w po-

czynników kapitałowych w momencie wejścia w ży-

staci obowiązku utrzymywania wymogu kapitałowe-

109 Propozycja

zawarta w projekcie rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego ﬁnansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwaliﬁkowalnych,
ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
110 Grupę tą tworzą cztery banki o 20,7% udziale w aktywach sektora. Banki te wykorzystują metodę IRB tylko do niektórych rodzajów
ekspozycji kredytowych – metodami zaawansowanymi objętych jest około 40-55% ekspozycji kredytowych w tych bankach – a do
pozostałych dalej stosują metodę standardową.
111 W regulacyjnym okresie przejściowym banki te nie mogły obniżyć wymogów kapitałowych poniżej wielkości referencyjnej wynikającej z zastosowania metody standardowej lub przepisów Bazylei I.
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go na poziomie co najmniej wymogu porównawczego111 . Obecnie można szacować, że w tych bankach
współczynniki kapitałowe zmienią się od 2018 r.
szacunkowo o 1 pkt proc. Niewykluczone jednak,
że w dłuższym okresie ograniczenia możliwości redukcji wymogu kapitałowego przez wykorzystanie
metod zaawansowanych powrócą, ponieważ w pracach Komitetu Bazylejskiego nad zredeﬁniowaniem

Wykres 2.53. Kursy indeksów polskich i europejskich ban-

ków
WIG Banki

Euro Stoxx Banks

160
140
120
100

reguł adekwatności kapitałowej banków działają-

80

cych międzynarodowo pojawiają się propozycje sta-

60

łych ograniczeń112 .

40
20

banków

9-2017

3-2017

9-2016

3-2016

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

3-2010

9-2009

Rynkowa ocena polskich

3-2009

9-2008

-

2.7.

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

Rynkowa ocena polskich banków się poprawiła113 . Notowania indeksu WIG-Banki utrzymywały

Wykres 2.54. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indek-

się w trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w II

sów polskich i europejskich banków

połowie 2016 r. (zob. wykres 2.53). Inwestorzy wyceniali polskie banki znacznie powyżej ich wartości księgowej, a wskaźnik „cena do wartości księgowej” zbliżył się do długookresowej średniej z okresu

WIG Banki

Euro Stoxx Banks

WIG Banki - średnia

Euro Stoxx Banks - średnia

3,0
2,5

po wybuchu globalnego kryzysu ﬁnansowego (zob.

2,0

wykres 2.54). Mimo wzrostu notowań europejskich

1,5

banków inwestorzy nadal gorzej oceniają ich zdol-

tura w polskiej gospodarce. Największą zmiennością charakteryzowały się ceny akcji banków posia-

Uwaga: wartość średnia liczona z wartości indeksów w latach
2009-2017.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

dających znaczne portfele kredytów walutowych.
Czynnikiem powodującym to były publiczne dyskusje na temat możliwych metod restrukturyzacji tego
portfela.
112 Propozycje zawarte są w: „Capital ﬂoors: the design of a framework based on standardised approaches”, Komitet Bazylejski, grudzień

2014 r. i „Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches”, Komitet Bazylejski,
marzec 2016 r.
113 Ocena rynkowa jest formułowana przy niskim obrocie akcjami. Średnia wartość wskaźnika free ﬂoat dla akcji banków wynosiła około
40%.
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9-2017

3-2017

9-2016

3-2016

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

3-2010

nastroje na rynkach globalnych i dobra koniunk-

0,0

9-2009

nych na GPW przyczyniły się głównie pozytywne

0,5

3-2009

Do wzrostu wartości rynkowej banków notowa-

1,0

9-2008

ność do generowania zysków niż polskich banków.

Sektor bankowy

Tabela 2.3. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P

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

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

S&P
Bank Pekao
mBank

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

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

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

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

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

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

Rating
długoterminowy
BBB+ (BBB+)
BBB+ (BBB+)

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

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

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

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

Perspektywa
STA (STA)
NEG (NEG)

Uwagi: w nawiasie stan na koniec marca 2017 r. Deﬁnicje ratingów w Słowniczku. Tabela nie obejmuje ratingów nadanych jedynie
na podstawie publicznie dostępnych danych.
Źródło: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com., www.standardandpoors.com.

Agencje ratingowe potwierdziły pozytywną oce-

przez instytucje publiczne, tj. PKO BP i Banku Pe-

nę polskiego sektora bankowego. We wrześniu

kao.

br. agencja Moody‘s utrzymała stabilną perspektywę dla sektora bankowego w Polsce wskazując,
że trwały wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń zwiększą aktywność przedsiębiorstw i konsumpcję gospodarstw domowych.
Podniesienie do stabilnej perspektywy ratingu Polski w maju br. stanowiło bezpośrednią przyczynę
podniesienia do stabilnej perspektywy depozytowego ratingu największych banków kontrolowanych

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

Agencje ratingowe potwierdziły ratingi wszystkich
banków ocenianych w analizowanym okresie. Wiarygodność kredytową wspierało poprawiające się
otoczenie makroekonomiczne, stabilne i tanie ﬁnansowania krajowymi depozytami oraz satysfakcjonująca zyskowność i wyposażenie kapitałowe banków.
Ocenę niektórych banków osłabiała możliwość poniesienia przez nie kosztów restrukturyzacji portfeli
kredytów walutowych.
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Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2016
w%

Zyskowność aktywów (ROA)1

I kw.

II kw.

2017
III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

0,74

0,81

0,78

0,84

0,80

Zyskowność kapitału (RORC)1,2

8,2

9,0

8,5

9,2

8,7

0,72
7,8

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,24

2,27

2,30

2,32

2,34

2,38

Koszty operacyjne3 do wyniku działalności bankowej3 (CTI)1

61,5

59,8

60,8

58,6

59,6

60,8

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do wyniku dzia-

12,2

11,9

11,7

12,7

12,8

12,8

4,9

4,3

4,2

3,9

4,4

5,2

4,0

4,1

4,1

3,9

4,2

4,4

kredyty konsumpcyjne

6,9

8,0

7,5

6,7

7,1

7,2

kredyty mieszkaniowe

2,8

3,0

2,9

3,1

3,2

3,2

7,0

4,8

4,5

3,9

4,8

7,0

7,4

7,3

7,3

7,1

6,9

6,9

6,3

6,2

6,2

6,1

6,1

6,2

kredyty konsumpcyjne

12,1

11,9

12,0

11,5

11,4

11,6

kredyty mieszkaniowe

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

9,7

9,6

9,4

9,2

8,6

8,3

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

kredyty konsumpcyjne

1,8

1,9

2,0

1,9

1,9

1,9

kredyty mieszkaniowe

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

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

przedsiębiorstwa
Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

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

przedsiębiorstwa
Luka finansowania

3

6,1

1,8

3,3

2,2

1,2

-3,7

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,4

1,4

1,4

1,6

1,5

1,5

Współczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Łączny współczynnik kapitałowy2

16,6

17,1

17,3

17,2

17,4

18,0

Współczynnik kapitału Tier I2

15,2

15,4

15,7

15,6

15,9

16,5

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I2

15,2

15,4

15,7

15,5

15,9

16,5

Dźwignia finansowa (krotność)2,3

10,4

10,4

10,2

10,5

10,2

9,9

1
2

Dane annualizowane.
Krajowy sektor bankowy.
3 Deﬁnicja w Słowniczku.
4 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
5 Krajowe banki komercyjne.
Źródło: NBP.
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2.9. Wybrane wskaźniki opisujące sytuację krajowych banków
komercyjnych
2016
w%

I kw.

II kw.

2017
III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

0,76

0,84

0,80

0,86

0,82

Zyskowność kapitału(RORC)1

8,6

9,4

8,8

9,0

8,5

7,5

Marża odsetkowa netto (NIM)1,2

2,23

2,27

2,29

2,28

2,30

2,34

Koszty operacyjne2 do wyniku działalności bankowej2 (CTI)1

59,0

57,2

57,8

55,0

56,0

57,3

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów2 do wyniku dzia-

12,7

12,3

12,2

13,0

13,1

13,1

4,8

4,5

4,4

3,8

4,3

5,0

3,9

4,1

4,1

3,8

4,2

4,3

kredyty konsumpcyjne

7,0

8,2

7,6

6,8

7,2

7,2

kredyty mieszkaniowe

2,6

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

7,0

5,4

5,0

3,8

4,7

6,4

7,6

7,4

7,4

7,2

7,0

7,0

6,4

6,3

6,4

6,2

6,2

6,3

kredyty konsumpcyjne

12,5

12,2

12,3

11,8

11,7

11,9

kredyty mieszkaniowe

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

9,9

9,7

9,5

9,3

8,6

8,3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,73

łalności bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Wskaźniki kredytów zagrożonych

2

sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów2 do kredytów netto1
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

kredyty konsumpcyjne

1,9

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

kredyty mieszkaniowe

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

przedsiębiorstwa
Luka finansowania

2

8,5

4,3

5,7

4,4

4,5

0,5

Współczynnik płynności krótkoterminowej M22

1,4

1,4

1,4

1,6

1,5

1,4

Współczynnik płynności długoterminowej M42

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Łączny współczynnik kapitałowy

17,1

17,4

17,6

17,8

18,0

18,6

Współczynnik kapitału Tier I

15,6

15,7

16,0

16,1

16,5

17,1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

15,6

15,7

16,0

16,1

16,5

17,1

Dźwignia finansowa (krotność)2

10,5

10,5

10,4

10,4

10,2

10,0

1
2

Dane annualizowane.
Deﬁnicja w Słowniczku.
3 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.
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2.10. Wybrane wskaźniki opisujące sytuację banków spółdzielczych
2016
w%

I kw.

II kw.

2017
III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

0,51

0,41

0,39

0,39

0,46

Zyskowność kapitału(RORC)1

5,5

4,5

4,3

4,3

5,1

5,8

Marża odsetkowa netto (NIM)1,2

3,05

2,91

2,87

2,84

2,82

2,84

Koszty operacyjne2 do wyniku działalności bankowej2 (CTI)1

73,3

77,9

77,7

77,3

76,9

72,2

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów2 do wyniku dzia-

9,2

7,5

7,9

8,3

6,9

10,1

1,9

0,0

-0,3

1,2

3,4

3,3

6,5

4,7

4,9

4,1

4,7

4,9

kredyty konsumpcyjne

5,8

4,9

4,0

3,3

4,7

5,1

kredyty mieszkaniowe

16,8

17,4

17,4

17,6

17,7

17,5

-7,2

-9,3

-10,4

-4,9

0,3

-0,4

8,2

6,8

6,8

7,0

7,5

7,8

4,6

4,4

4,4

4,4

4,5

4,6

kredyty konsumpcyjne

5,8

6,0

6,0

5,7

5,8

5,7

kredyty mieszkaniowe

2,2

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

15,2

12,2

12,3

12,8

14,4

14,9

0,6

0,6

0,5

0,7

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

kredyty konsumpcyjne

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

kredyty mieszkaniowe

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

1,5

1,0

1,1

1,1

0,7

1,4

0,51

łalności bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa4
Wskaźniki kredytów zagrożonych2
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów2 do kredytów netto1
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Luka finansowania

2

-36,8

-45,7

-46,2

-46,9

-46,5

-57,3

Współczynnik płynności krótkoterminowej M22,5

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

Współczynnik płynności długoterminowej M42,5

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Łączny współczynnik kapitałowy

15,6

15,9

17,0

17,4

17,1

17,1

Współczynnik kapitału Tier I

14,5

14,8

15,8

16,2

16,0

16,0

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

14,4

14,7

15,7

16,1

15,9

15,9

10,8

11,0

11,3

11,2

11,4

11,9

płynności w aktywach ogółem (M1)

Dźwignia finansowa (krotność)

2

2,6

1
2

Dane annualizowane.
Deﬁnicja w Słowniczku.
Kredyty dla rezydentów.
4 Ujemna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w 2016 r. spowodowana jest ogłoszeniem upadłości SK banku 30 grudnia 2015 r. i
wyłączeniem go z grupy banków raportujących – bank ten posiadał duży portfel takich kredytów. Dynamika roczna kredytów w 2016
r. skorygowana o efekty tego zdarzenia wynosiłaby w I kwartale 5,7%, w II kwartale 3,4%, w III kwartale 2,4% a w IV kwartale 1,5%.
5 Banki spółdzielcze o sumie aktywów przekraczającej 200 mln zł.
6 Banki spółdzielcze o sumie aktywów nie przekraczającej 200 mln zł.
Źródło: NBP.
3
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Sektor spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
Zmiany obserwowane w sektorze spółdzielczych

niec czerwca 2017 r.115 , poziom aktywów w tym okre-

kas oszczędnościowo-kredytowych są głównie wy-

sie nie uległ zasadniczej zmianie (zob. wykres 3.1).

nikiem trwających procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych. W pierwszym półroczu 2017 r.

Wykres 3.1. Aktywa SKOK-ów i wskaźnik koncentracji HHI*
Kasy działające na koniec danego okresu sprawozdawczego

liczba działających kas zmniejszyła się do 37, z cze-

Kasy działające na 30.06.2017 r.
Wskaźnik koncentracji HHI* (prawa oś)

go 26 kas objętych było programem postępowania

12,33

naprawczego i jednocześnie pięć z nich pozostawało pod zarządem komisarycznym114 .

12,0

Relacja aktywów kas do aktywów sektora ban-

11,5

nosiła 0,6% wobec 0,8% na koniec 2016 r. W wyniku zmniejszenia liczby działających kas aktywa

0,45

0,45

0,39

mld zł

kowego stale maleje - na 30 czerwca 2017 r. wy-

0,50

12,5

0,40
11,32

11,05
11,0

10,79

0,35

0,34
10,79

10,78

10,5

0,30

sektora SKOK w pierwszym półroczu 2017 r. spa-

koncentracji sektora HHI z 0,39 do 0,45. Biorąc
pod uwagę jedynie grupę kas działających na ko-

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

wartości aktywów wpłynął na wzrost wskaźnika

0,25

10,0

12-2015

dły o ok. 0,5 mld zł do 10,8 mld zł. Spadek

* Wskaźnik koncentracji HHI liczony dla kas działających na koniec danego okresu sprawozdawczego.
Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

114

W pierwszym półroczu 2017 r. KNF zawiesiła 3 kasy - 3 lutego Wielkopolską SKOK, 12 maja Twoją SKOK i 2 czerwca SKOK Nike.
Na koniec III kwartału 2017 r. w sektorze SKOK działało 35 kas – 2 września Bieszczadzka SKOK została przejęta przez ING BŚ, natomiast 15 września KNF zawiesiła działanie SKOK Wybrzeże (udział tych dwóch kas w sektorze na koniec czerwca 2017 r. wynosił
0,9%).
115 Analizę przeprowadzono na grupie kas działających na koniec czerwca 2017 r. w celu wyeliminowania statystycznego wpływu kas,
które zaprzestały prowadzenia działalności (kas przejętych przez banki oraz kas, których działalność została zawieszona). Jednocześnie
dane sprawozdawcze SKOK-ów, na których został oparta analiza, mogą nie uwzględniać wszystkich zastrzeżeń zgłaszanych przez KNF
w ramach nadzoru. Różnice pomiędzy danymi prezentowanymi w poprzednich edycjach Raportu są wynikiem sukcesywnie wprowadzanych korekt przez poszczególne kasy oraz zmiany liczebności analizowanej grupy kas.
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Bezpośrednie powiązania kas z sektorem bankowym są niewielkie. Wartość środków zdeponowanych przez kasy w bankach uległa zmniejszeniu

Wykres 3.2. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności

(kasy działające na koniec czerwca 2017 r.)
Fundusze własne

z 0,6 mld zł do około 0,5 mld zł, a ich udział w akty-

Szacowane fundusze własne po korektach inspekcyjnych
Współczynnik wypłacalności (prawa oś)

wach kas spadł do niecałych 5%. Banki nie posiada-

Współczynnik wypłacalności po korektach inspekcyjnych (prawa oś)
700

7%

SKOK. Pośrednim kanałem powiązań pomiędzy sek-

600

6%

torem SKOK a sektorem bankowym jest system gwa-

500

5%

400

4%

300

3%

200

2%

depozytów gwarantowanych obciążają w pierwszej

100

1%

kolejności środki zgromadzone ex ante przez BFG,

0

0%

-2%

3-2017

przez kontynuujące działalność instytucje.

6-2017

-1%

-200

6-2016

a ich odbudowa odbywa się ze składek wnoszonych

-100

12-2016

nej likwidacji (zob. ramka 6). Ewentualne wypłaty

9-2016

rantowania depozytów oraz system uporządkowa-

mln zł

ją bezpośrednich ekspozycji kredytowych na sektor

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

Pozycja kapitałowa

Wykres 3.3. Struktura funduszy własnych SKOK-ów na ko-

Sektor SKOK nadal wymaga dokapitalizowania.
W I połowie 2017 r. nastąpił wzrost współczynnika wypłacalności116 o prawie 0,5 pkt proc. do 3,15%
w efekcie zaliczenia zysku za 2016 r. do fundu-

niec czerwca 2017 r.
0

250

500

750

1 000

mln zl

(+) fundusz udziałowy (bez udziałów Kasy Krajowej)
(+) udziały Kasy Krajowej (nadobowiązkowe)

szy własnych kas. Wartość funduszy w skali sektora
wzrosła o 42,3 mln zł do 296,9 mln zł (zob. wykres
3.2).

(+) fundusz zasobowy

(+) fundusz z aktualizacji wyceny

W sektorze SKOK utrzymuje się znaczne zróżnicowanie sytuacji kapitałowej. Na koniec czerwca
2017 r. współczynnik wypłacalności powyżej wymaganego 5% minimum wykazało 26 spośród 37 działających kas, jednak ich łączny udział w aktywach sektora wynosił jedynie 15% (zob. wykres 3.4). W grupie kas spełniających wymogi kapitałowe znalazła

(+) zobowiązania podporządkowane i
dodatkowa kwota odpowiedzialności
członków
(-) strata z lat ubiegłych i okresu bieżącego

FUNDUSZE WŁASNE

Uwaga: Znak w nawiasie oznacza wpływ pozycji na poziom funduszy własnych.
Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

się tylko jedna kasa o aktywach przekraczających

Większość kas sukcesywnie realizuje zalecenia

200 mln zł (zob. tabela 3.1). Ujemny współczyn-

KNF, formułowane w ramach działań nadzor-

nik wypłacalności, wynikający z ujemnych fundu-

czych. Kilka kas nadal jednak nie dokonało koniecz-

szy własnych wykazało 5 kas (wszystkie działające

nych korekt sprawozdań (zwłaszcza w zakresie do-

117

pod zarządem komisarycznym .

datkowych odpisów), co może skutkować obniże-

116

Współczynnik wypłacalności kasy oblicza się w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, którego licznikiem jest wartość funduszy własnych, zaś mianownikiem suma wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz walutowego pomnożona przez 20.
117 W tym dwie, które zakończyły działalność w III kwartale 2017 r.
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niem poziomu ich wyniku ﬁnansowego i funduszy

w wysokości 21,5 mln zł, na co decydujący wpływ

własnych. Zgodnie z szacunkami KNF dokonanie

miały wyniki największych kas. Jednocześnie ponad

korekt przez wszystkie zobowiązane do tego kasy

połowa działających w sektorze kas wykazała dodat-

spowodowałoby obniżenie funduszy własnych całe-

ni wynik ﬁnansowy (zob. tabela 3.1).

go sektora do 32,2 mln zł, zaś współczynnika wypłaWykres 3.5. Kompozycja wyniku kwartalnego i wynik ﬁnan-

calności do 0,35%.
Problemem jest nie tylko wielkość funduszy wła-

sowy netto sektora SKOK (kasy działające na koniec czerwca 2017 r.)

snych sektora, ale również ich struktura. Domi-

Wynik odsetkowy
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Saldo odpisów
Koszty działania i amortyzacja
Zysk netto - narastająco (prawa oś)

nującą pozycją funduszy własnych kas jest fundusz
z aktualizacji wyceny118 (zob. wykres 3.3). Straty mogą być pokrywane jedynie z części funduszu udziało-

60

Krajową119 ) oraz z funduszu zasobowego. Fundusze

200

40

te łącznie pokrywają ok. 40% strat z lat poprzednich

100

20

03-3017

06-2017

Udział w aktywach SKOK kas
o danym współczynniku wypłacalności

90%

-400

-80

6-2017

12-2016

-60

3-2017

09-2016

-40

-300

12-2016

06-2016

-20

-200

9-2016

działające w danym okresie sprawozdawczym)

0

6-2016

Wykres 3.4. Rozkład współczynnika wypłacalności (kasy

0
-100

3-2016

i okresu bieżącego.

mln zł

80

300

mln zł

400

wego (z wyłączeniem udziałów objętych przez Kasę

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.
6

80%

5

Czynnikiem wpływającym na niską zyskowność

8

70%

6

5

kas były wysokie koszty działania. Koszty te (w tym

60%

głównie koszty usług obcych) stanowiły ok. 80% wy-

50%

niku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, pomi-

40%
31 31

30%

mo utrzymywanie przez kasy wysokiej marży od-

28

setkowej120 . Dodatkowym obciążeniem wyniku ﬁ-

20%

26

9

10%
3

4

26

6 5

nansowego w większości kas były odpisy na kredyty przeterminowane i koszty operacji ﬁnansowych.

0%
poniżej 0%

0%-5%

powyżej 5%

Współczynnik wypłacalności

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

Jednakże w wyniku transakcji o charakterze jednorazowym, dokonanych przez niektóre kasy (m.in.
sprzedaży wierzytelności przeterminowanych i po-

Wyniki ﬁnansowe i efektywność kas

wiązanemu z nią rozwiązaniu części odpisów), sek-

Zyskowność sektora SKOK pozostała niska. Na ko-

tor SKOK wykazał po II kwartale 2017 r. dodatni wy-

niec pierwszego półrocza 2017 r. kasy osiągnęły zysk

nik ﬁnansowy (zob. wykres 3.5).

118

Fundusz z aktualizacji wyceny tworzony jest z niezrealizowanych zysków i strat z tytułu posiadanych przez kasy instrumentów
dłużnych i kapitałowych (rozliczanych przez kapitały). Zmiany wartości funduszu wynikają w głównej mierze ze zmian wyceny posiadanych przez kasy akcji i udziałów ich spółek zależnych, który nie może jednak stanowić źródła pokrycia strat.
119 Zgodnie z warunkami umów zawartych pomiędzy Kasą Krajową i kasami, w których Kasa Krajowa wykupiła udziały nadobowiązkowe w ramach pomocy stabilizacyjnej.
120 Marża odsetkowa liczona jako relacja wyniku odsetkowego do średniego stanu kredytów brutto.
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Tabela 3.1. Wyniki i sytuacja kapitałowa kas w podziale na grupy wg wysokości aktywów* - stan na 30.06.2017 r.
Liczba kas
w grupie

Udział w
aktywach
SKOK

Fundusze
(mln zł)

Liczba kas
ze współczynnikiem
pow. 5 %

Wynik finansowy
(mln zł)

Liczba kas
wykazujących
zysk bieżący

grupa I

18

3,5%

22,1

13

-1,6

11

w tym małe kasy

10

0,9%

-0,7

8

5,2

6

grupa II

14

12,3%

57,9

12

-9,2

9

grupa III

5

84,1%

217,2

1

32,4

3

Sektor SKOK

37

-

297,2

26

21,6

23

* Klasyﬁkacja kas:
gr. I – kasy do 50 mln zł aktywów, w tym małe kasy do 20 mln zł,
gr. II – kasy o aktywach co najmniej 50 mln zł i do 200 mln zł,
gr. III – kasy od 200 mln zł aktywów.
Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

Struktura aktywów i ryzyko kredytowe w kasach

Wykres 3.6. Struktura aktywów sektora SKOK (kasy działa-

jące na koniec czerwca 2017 r.)
Gotówka i inne aktywa pieniężne
Należności od sektora finansowego
Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy
Instrumenty dłużne i kapitałowe
Pozostałe aktywa

Główną pozycją aktywów kas pozostają kredyty dla sektora nieﬁnansowego (zob. wykres 3.6).

100%

Na koniec II kwartału 2017 r. wartość portfela kre-

90%

dytowego netto wynosiła 6,1 mld zł i w porówna-

80%
70%

niu z końcem 2016 r. wzrosła o ponad 0,1 mld zł (tj.

60%

2,2%). Czynnikiem wpływającym na zwiększenie sta-

50%

nu kredytów był wzrost wartości największego seg-

40%
30%

mentu portfela SKOK-ów, tj. kredytów konsumpcyj-

20%

nych (o 3,1% do 5,6 mld zł).

10%

6-2017

3-2017

9-2016

6-2016

3-2016

12-2016

Wraz ze wzrostem wartości portfela kredytowego

12-2015

0%

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

nastąpiło zmniejszanie stanu lokat utrzymywanych
przez kasy w sektorze ﬁnansowym (głównie na ra-

Jakość portfela kredytowego kas pozostaje niska

chunkach w Kasie Krajowej). Wartość tych środków

pomimo prowadzonej sprzedaży wierzytelności

obniżyła się w pierwszej połowie 2017 r. o 0,1 mld zł

przeterminowanych. Wskaźnik udziału kredytów

(tj. o 4,6%) do 2,2 mld zł, a ich udział w aktywach

opóźnionych w spłacie powyżej 3 miesięcy na ko-

kas spadł do 20%. Istotną pozycją aktywów kas po-

niec II kwartału 2017 r. wyniósł 15,9% (wobec 17,0%

zostawały instrumenty dłużne i kapitałowe (12% ak-

na koniec 2016 r.). Zasadniczy wpływ na obniżenie

tywów), których wartość na koniec czerwca 2017 r.

wskaźnika miał wzrost wartości kredytów nieprze-

wynosiła 1,3 mld zł. Prawie 65% tych instrumentów

terminowanych oraz spadek należności przetermi-

stanowiły posiadane przez kasy akcje i udziały swo-

nowanych, wynikający z ich sprzedaży121 . Jednocze-

ich spółek zależnych.

śnie kasy utrzymują wysoki wskaźnik (prawie 90%)

121

Wartość sprzedanych przez kasy w pierwszej połowie 2017 r. wierzytelności przeterminowanych wyniosła 262,4 mln zł. Bez tej sprzedaży wskaźnik kredytów przeterminowanych wzrósłby do 18%.
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pokrycia odpisami kredytów przeterminowanych,

wów ogółem kas i pokrywały ponad 28% depozy-

których główną pozycję (77%) stanowią kredyty kon-

tów członków (zob. wykres 3.9). Głównym składni-

sumpcyjne (zob. wykres 3.7).

kiem środków płynnych były lokaty w Kasie Krajowej (62,7%). Środki zgromadzone na rachunkach

Wykres 3.7. Kredyty przeterminowane oraz ich udział

bieżących w bankach i Kasie Krajowej oraz gotówka

w kredytach ogółem (kasy działające na koniec czerwca

stanowiły prawie 13% aktywów płynnych, jednostki

2017 r.)

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego 11%, a lo-

mld zł

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

katy terminowe w bankach ok. 9%. Wskaźnik rezerwy płynnej sektora122 na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 11,9%. W całym półroczu wszystkie kasy utrzy-

1,5

100%

1,2

80%

mum 10%.

0,9

60%

Wykres 3.8. Struktura depozytów i kwartalne tempo zmia-

0,6

40%

0,3

20%

0,0

0%

mywały go na poziomie powyżej ustawowego mini-

ny (kasy działające na koniec czerwca 2017 r.)
Depozyty bieżące
Depozyty terminowe
Tempo zmian depozytów ogółem k/k (prawa oś)

4,0%

Podstawowym źródłem ﬁnansowania działalności

4

2,0%

kas pozostawały depozyty ich członków. Wartość

2

0,0%

0

-2,0%

6-2017

6

3-2017

6,0%

12-2016

8

9-2016

8,0%

6-2016

10

3-2016

10,0%

12-2015

12

nach wymagalności powyżej 6 miesięcy (zob. wy-

06-2017

03-2017

12-2016

stanowiły lokaty terminowe (ponad 80%) o termi-

9-2016

2017 r. wynosiła 10,3 mld zł, a ich dominującą część

6-2016

depozytów w sektorze SKOK na koniec czerwca

3-2016

Finansowanie działalności i ryzyko płynności

mld zł

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

kres 3.8). Wartość środków utrzymywanych na lokatach terminowych przez członków kas maleje w nieznacznym stopniu – od początku 2017 r. zmniejszyła
o 0,6%, co spowodowało spadek wartości depozytów
ogółem.
Sytuacja płynnościowa sektora pozostawała stabilna. Na koniec czerwca 2017 r. aktywa płynne
o wartości 2,9 mld zł stanowiły prawie 27% akty122

SKOK-i mają obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego
(na który składają się fundusze własne i depozyty członków). Rezerwa płynna może być utrzymywana w formie: gotówki w kasie,
środków na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej, jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. W przypadku zagrożenia
płynności kasy lub gdy kasa realizuje program postępowania naprawczego, Kasa Krajowa na wniosek kasy może jej udzielić kredytu
w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych (kredyt płynnościowy). Na ten cel przeznaczone mogą być jedynie środki rezerwy płynnej
zgromadzone na rachunkach w Kasie Krajowej.
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Wykres 3.9. Aktywa płynne i rezerwa płynna (kasy działają-

ce na koniec czerwca 2017 r.)
w tym: rezerwa płynna

była niższa o niecałe 0,2 mld zł. Powodem obniżania

Wskaźnik rezerwy płynnej (prawa oś)

mld zł

II kwartału 2017 r. suma bilansowa Kasy Krajowej
wynosiła 2,8 mld zł i w stosunku do końca 2016 r.

Aktywa płynne

się sumy bilansowej Kasy Krajowej jest spadek war-

Aktywa płynne / aktywa ogółem (prawa oś)

3,5

spadła wartość aktywów Kasy Krajowej. Na koniec

35%

tości zobowiązań wobec kas, tj. stanów na rachun-

3,0

30%

2,5

25%

2,0

20%

1,5

15%

1,0

10%

0,5

5%

lansowej), a ich głównym składnikiem były papiery

0,0

0%

skarbowe (1,2 mld zł). Pozostałe środki płynne utrzy-

kach bieżących i depozytowych (zob. wykres 3.10).
Ze względu na pełnione funkcje Kasa Krajowa
utrzymuje relatywnie wysoki poziom aktywów

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

płynnych. Na koniec czerwca 2017 r. wartość tych

Źródło: Dane sprawozdawcze SKOK.

Krajowa

Spółdzielcza

Kasa

aktywów wynosiła około 2 mld zł (tj. 68% sumy bi-

mywane były na rachunkach bieżących w bankach
i banku centralnym (0,6 mld zł) oraz w niewielkim

Oszczędnościowo-

Kredytowa
Krajowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa (Kasa Krajowa) jest spółdzielnią osób
prawnych, a jej członkami są wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasa Kra-

stopniu w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku
pieniężnego. W porównaniu z końcem 2016 r. udział
środków na rachunkach bieżących w aktywach Kasy Krajowej wzrósł o ponad 5 pkt proc. (do 42%)
przy zmniejszeniu roli instrumentów dłużnych Skarbu Państwa (spadek udziału do 50%).

jowa działa wyłącznie na rzecz swoich członków,

Fundusz stabilizacyjny jest głównym źródłem

m.in. prowadzi rozliczenia kas i reprezentuje ich

wsparcia kas w sytuacjach zagrożenia ich działa-

interesy wobec innych podmiotów (w tym regu-

nia. Tworzony jest z wkładów kas, stanowiących

lujących i nadzorujących rynek). Sprawuje rów-

równowartość 1% aktywów danej kasy123 . Na ko-

nież funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania

niec II kwartału 2017 r. wartość środków zgromadzo-

przez kasy regulacji ustawowych i wypełniania za-

nych na rachunku funduszu stabilizacyjnego wyno-

leceń nadzorczych wydanych przez KNF. Kasa Kra-

siła 233 mln zł. Większość środków funduszu zosta-

jowa prowadzi także działania na rzecz zapewnie-

ła wykorzystana na wykup udziałów nadobowiązko-

nia kasom stabilności ﬁnansowej oraz bezpieczeń-

wych w ramach wsparcia kapitałowego kas.

stwa zgromadzonych w nich oszczędności. SKOK-

Fundusz stabilizacyjny jest również zasilany

i są udziałowcami Kasy Krajowej, a jednocześnie

przez wpłaty nadwyżki bilansowej generowanej

utrzymują w niej lokaty obowiązkowe (z tytułu m.in

przez Kasę Krajową. Na koniec II kwartału 2017 r.

rezerwy płynnej i funduszy własnych) oraz lokaty

Kasa Krajowa osiągnęła zysk w wysokości 3,7 mln zł,

nadobowiązkowe.

na co znaczący wpływ miały przychody z dywidend

Wraz ze zmniejszaniem się liczby działających kas

od jej spółek zależnych.

123

Środki funduszu są wykorzystywane jako pomoc dla kas w ramach funkcji stabilizacyjnej Kasy Krajowej, które może być udzielone w formie kredytów stabilizacyjnych lub objęcia udziałów nadobowiązkowych. Szczegółowe zasady tworzenia i przeznaczenia
funduszu stabilizacyjnego określa Statut Kasy Krajowej.
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Wykres 3.10. Struktura bilansu Kasy Krajowej: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy panel
3,5

3,5

Gotówka i inne
aktywa pieniężne

Kredyty i
pozostałe
należności
Akcje, udziały i
inne instrumenty
kapitałowe

Instrumenty
dłużne

1,5

Rezerwy

1,0

Kapitał

0,5

6-2017

Pozostałe aktywa

3-2017

0,0

12-2016

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

0,0

Emisja własna

9-2016

0,5

2,0

6-2016

1,0

Fundusz
stabilizacyjny

3-2016

1,5

2,5

12-2015

2,0

mld zł

Należności z
tytułu lokat w
bankach

2,5

mld zł

Zobowiązania
wobec kas

3,0

3,0

Pozostałe
zobowiązania i
pasywa

Źródło: Dane sprawozdawcze KSKOK.

Ramka 6. Finansowanie procesów restrukturyzacyjnych w systemie SKOK
W 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały objęte publicznym nadzorem (KNF), a rok
później systemem gwarancji depozytów (BFG). Zmiana ta miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa depozytów
zgromadzonych w kasach przez ich członków, a przez to wzmacnianie zaufania do systemu ﬁnansowego.
Przyjęto model zakładający funkcjonowanie dwóch odrębnych funduszy gwarancyjnych: banków i kas. Założono jednak możliwość wykorzystania środków jednego z funduszy na pokrycie ewentualnego niedoboru drugiego
funduszu.
Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną wielu kas, od początku funkcjonowania nowych rozwiązań realizowany jest stopniowy proces restrukturyzacji sektora skok. Polega on m.in. na organizowaniu przejęć słabych
kas przez banki lub silniejsze kasy, a w razie upadłości kas, na wypłacie gwarantowanych depozytów. Działania
te wymagają zapewnienia źródła ﬁnansowania, którym powinny być w pierwszej kolejności wpłaty pozostałych
kas. Przed objęciem ich gwarancjami BFG, depozyty w kasach były ubezpieczane przez każdą z kas w TUW SKOK.
Wewnętrzny, niepubliczny system ochronny depozytów w skokach miał charakter ubezpieczeniowy, a nie gwarancyjny. System ten mógł zapewnić wypłatę depozytów w razie problemów pojedynczej kasy, ale okazał się nieskuteczny w sytuacji problemów całego sektora. W efekcie, kasy nie zgromadziły zasobów adekwatnych do potrzeb
ﬁnansowania procesów restrukturyzacji sektora.
Fakt wykorzystywania na cele restrukturyzacji kas funduszy BFG, pochodzących z opłat wnoszonych przez banki, jest przedmiotem dyskusji w debacie publicznej. Głównym argumentem podnoszonym przez przeciwników
obowiązującego rozwiązania jest kreowanie w ten sposób pokusy nadużycia dla członków kas i ich zarządów –
dzieje się tak gdy podejmujący ryzyko nie ponosi w całości lub części jego kosztów.
W kontekście powyższego argumentu należy mieć na uwadze następujące kwestie, ważne z punktu widzenia stabilności ﬁnansowej:
Po pierwsze, fundusze BFG zaliczane są do sektora ﬁnansów publicznych, a składki banków po wpłaceniu ich
do BFG stają się środkami publicznymi. Tym samym uzasadnione jest twierdzenie, że służą one zapewnieniu stabilności we wszystkich sektorach objętych publicznym systemem gwarantowania depozytów. Ich wykorzystanie
następuje w interesie publicznym.
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Po drugie, źródłem funduszu gwarancyjnego banków były nie tylko środki wpłacone przez te banki. Obecny fundusz gwarancyjny banków został zasilony środkami tzw. funduszu pomocowego, funkcjonującego w ramach poprzedniej ustawy o BFG. Fundusz ten był przez lata tworzony ze składek banków, ale również z wpłat wnoszonych
przez Narodowy Bank Polski. W latach 1998 - 2008 NBP wnosił od 30% do 50% całej naliczonej na dany rok opłaty.
W efekcie do końca 2008 r. NBP wpłacił 36% środków funduszu pomocowego. Udział NBP był umotywowany tym,
że na początku funkcjonowania systemu gwarancji dla banków, system bankowy w Polsce był w słabej kondycji
i intencją ustawodawcy było ograniczenie jego obciążeń. Wraz ze wzmocnieniem się sytuacji ﬁnansowej banków
oraz w ramach dostosowań polskich regulacji do wymogów Unii Europejskiej regulacje w tym zakresie zniesiono.
Po trzecie, z uwagi na trudną sytuację ﬁnansową niektórych kas, zidentyﬁkowaną wraz z objęciem kas publicznym nadzorem, fundusz gwarancyjny kas nie miał wystarczającego czasu na osiągnięcie odpowiedniego poziomu skapitalizowania. Dlatego, objęcie kas systemem gwarancji BFG zapewniło im udział w efektywnym systemie
o sprawdzonych zasadach działania, a deponentom kas poczucie bezpieczeństwa. Jednolita ochrona deponentów
wszystkich instytucji depozytowych w Polsce jest warunkiem zachowania zaufania do całego systemu ﬁnansowego. Takie rozwiązanie jest zatem w interesie wszystkich instytucji kredytowych i ich klientów, a nie tylko samych
skoków.
Po czwarte, system, w którym możliwe są przepływy między funduszami banków i kas jest zgodny z dyrektywą UE
dotyczącą gwarantowania depozytów, która nie zakłada powstawania funduszy sektorowych. Według jej zapisów
wszystkie instytucje kredytowe objęte systemem gwarancyjnym płacą składki na jeden fundusz. Takie rozwiązanie
obowiązuje w innych krajach UE, gdzie funkcjonują unie kredytowe – np. Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czechach,
Hiszpanii czy Litwie.
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Niekredytowe instytucje ﬁnansowe
W I połowie 2017 r. sektor niekredytowych insty124

tucji ﬁnansowych

(NIF) rozwijał się w szybszym

Sytuacja niekredytowych instytucji ﬁnansowych jest
analizowana głównie w sześciu wymiarach:

tempie niż sektor bankowy (zob. tabela 4.1). Zwiększyły się aktywa wszystkich typów instytucji ﬁnan-

– odporności sektora NIF na zagrożenia dla

sowych. Dla funduszy inwestycyjnych i emerytal-

utrzymania ciągłości świadczenia specyﬁcz-

nych wzrost był konsekwencją dobrej koniunktury

nych dla niego usług ﬁnansowych na rzecz sfe-

na GPW. Przyrosły również aktywa zakładów ubez-

ry realnej,

pieczeń, w tym zwłaszcza podmiotów działu ubezpieczeń majątkowych.

– możliwego wpływu zachowań inwestycyjnych
NIF na ceny aktywów, będącego m.in. materia-

Tabela 4.1. Aktywa zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy

inwestycyjnych (FI), otwartych funduszy emerytalnych
(OFE) i banków (w mld zł)

lizacją ryzyka płynności,
– koncentracji produktowej i powiązań wewnątrzsektorowych,

NIF

NIF /

NIF

Banki

140,5

593,9

1 595,0

37,2%

275,0

153,4

613,8

1 706,4

36,0%

293,8

174,7

664,4

1 744,0

38,1%

ZU

FI

OFE

2015

183,4

272,3

2016

184,3

6-2017

195,9

– koncentracji podmiotowej,

Banki

Uwaga: dane dla OFE i FI dotyczą aktywów netto, a dla ZU aktywów zgodnie z metodyką Wypłacalność II. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF, NBP.

– zakresu ﬁnansowania przez sektor NIF podmiotów sfery realnej,
– zakresu i charakteru powiązań z sektorem bankowym (m.in. właścicielskich, zobowiązań zaciągniętych w bankach i ﬁnansowania udzielonego bankom).
Dodatkowo są analizowane obszary ryzyka specyﬁczne dla każdego z tych segmentów.

124 Rozdział ten

jest poświęcony krajowym zakładom ubezpieczeń, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych
oraz otwartym funduszom emerytalnym i powszechnym towarzystwom emerytalnym.
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4.1.

Zakłady ubezpieczeń

ją działalność na ubezpieczeniach samochodowych
i jedynie w niewielkim stopniu oferowały ubezpie-

Zakłady ubezpieczeń pełnią ważną funkcję w go-

czenia ﬁnansowe.

spodarce. Oferują możliwość uzyskania ochrony

Sektor ubezpieczeń charakteryzował się jednak

przed skutkami wystąpienia niekorzystnych zda-

znacznie słabszymi niż sektor bankowy powiąza-

rzeń losowych. W zamian za płaconą składkę, ry-

niami wewnętrznymi. Głównym źródłem powiązań

zyko transferowane jest do zakładu ubezpieczeń,

w sektorze ubezpieczeń była reasekuracja. Dzięki

który zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania

programom reasekuracji zakłady ubezpieczeń ogra-

lub świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia

niczały wpływ niekorzystnych zdarzeń losowych

ubezpieczeniowego.

na wahania swoich wyników ﬁnansowych oraz pa-

W Polsce sektor ubezpieczeń, w porównaniu z in-

rametrów wypłacalności. Ochrona reasekuracyjna

nymi krajami UE, odgrywał mniejszą rolę w sys-

miała zastosowanie przede wszystkim do umów

temie ﬁnansowym i miał mniejszy wpływ na jego

o wysokich sumach ubezpieczenia. Cedenci zawiera-

stabilność. Składka ubezpieczeniowa i aktywa sek-

li umowy reasekuracji głównie z podmiotami zagra-

tora w relacji do PKB były bowiem znacznie niższe

nicznymi należącymi do tej samej grupy kapitałowej

niż średnia w Europie. W krajach o wysoko rozwi-

co zakład.

niętych rynkach ubezpieczeniowych relacja składki
do PKB sięgała kilkunastu procent, natomiast war-

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe126

tość aktywów sektora była porównywalna z wartością PKB125 . Aktywa zakładów ubezpieczeń w Polsce

Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe stanowią

były wielokrotnie mniejsze niż sektora bankowego,

największą część zobowiązań zakładów ubezpie-

a ich udział w aktywach gospodarstw domowych wy-

czeń. Odpowiadają one wartości oczekiwanej świad-

niósł poniżej 6%.

czeń i przewidywanych kosztów, które pomniejsza

W dziale ubezpieczeń na życie zakłady oferowały głównie produkty o charakterze inwestycyjnym,
które stanowiły największą część rezerw. Ze względu na sposób zarządzania środkami zgromadzony-

się o przyszłe składki i inne przychody. Aktywa
na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
przeznaczone są na realizację przyszłych zobowiązań wobec uprawnionych.

mi w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych

Najważniejszą

(UFK) działalność ta była źródłem istotnych powią-

ubezpieczeń na życie stanowiły rezerwy ubezpie-

pozycję

zobowiązań

zakładów

zań międzysektorowych. W przypadku UFK ryzy-

czeń na życie z UFK (zob. wykres 4.1). Pozostałe

ko inwestycyjne ponosili ubezpieczający, a funkcja

rezerwy wynikały z umów ubezpieczeń na życie

ekonomiczna tych ubezpieczeń odpowiadała tej peł-

z udziałem w zyskach, pozostałych ubezpieczeń

nionej przez fundusze inwestycyjne. Podmioty sek-

na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych i choro-

tora ubezpieczeń majątkowych koncentrowały swo-

bowych. Tylko rezerwy niezwiązane z UFK mogły

125 Na koniec 2016 r. średnia relacja składki zakładów ubezpieczeń do PKB w Europie wyniosła 7,4%, w tym najwyższe wartości osiągnęła

dla Finlandii (11,4%), Holandii (10,7%), a najniższe dla Łotwy, Bułgarii. Średnia relacja lokat zakładów ubezpieczeń do PKB w Europie wyniosła 60%, w tym najwyższe wartości osiągnęła dla Luksemburga (285%), Francji (102%), Danii (100%), a najniższe dla Turcji,
Łotwy, Bułgarii (poniżej 5%). Dla polskich zakładów ubezpieczeń na koniec 2016 r. – odpowiednio 3% i 10%.
126 W bieżącej edycji Raportu dane bilansowe są prezentowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.
Urz. UE L335 z 17.12.2009 r., s. 1, z późn. zm.). Składka przypisana brutto, odszkodowania wypłacone, wyniki ﬁnansowe, wskaźnik
szkodowości (LR), wskaźnik COR i udziały reasekuratorów prezentowane są zgodnie ze sprawozdaniami statutowymi.
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zwiększać ekspozycję zakładów na ryzyko rynko-

dzone są oszczędności. Jedynym wyjątkiem są wy-

we, w tym stopy procentowej. Stanowiły one jednak

płaty świadczeń w formie rent dożywotnich z tytułu

niewielką część zobowiązań zakładów ubezpieczeń

ubezpieczeń OC samochodowych, które po ubezpie-

na życie (zob. wykres 4.2).

czeniach OC, stanowiły drugą co do wielkości kategorię zobowiązań.

Wykres 4.1. Rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe zakła-

dów ubezpieczeń
UFK
Pozostałe ubezpieczenia na życie
OC samochodowe
Ogniowo-kradzieżowe
Strat finansowych
75

Na życie z udziałem w zyskach
Renty z ubezpieczeń majątkowych
AC samochodowe
OC ogólne
Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Wykres 4.2. Struktura terminowa rezerw ubezpieczeń

na życie
UFK
Z udziałem w zyskach
Pozostałe (na życie i zdrowotne)
15

50

mld zł

mld zł

10

25
5

0
12-2016
6-2017
Zakłady ubezpieczeń na życie

12-2016
6-2017
Zakłady ubezpieczeń majątkowych

0
5

Uwaga: dla zakładów ubezpieczeń na życie prezentowane są najważniejsze linie biznesowe. Pozostałe linie biznesowe są pomijalnie małe.
Źródło: UKNF.

Większość ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń nie zawierała gwarancji stopy

10
15
20
Okres zapalności (w latach)

25

Uwaga: przewidywane przepływy ﬁnansowe netto zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II, bez dyskontowania.
Źródło: UKNF.

Składki ubezpieczeniowe i odszkodowania

zwrotu, co mogłoby być źródłem ryzyka w środowisku niskich stóp procentowych. W ramach umów

Składki są podstawowym źródłem ﬁnansowania

ubezpieczeń na życie i dożycie zakłady oferowały

zakładów ubezpieczeń. Działalność ubezpieczenio-

udziały w zyskach, jednak w większości przypadków

wa charakteryzuje się tzw. odwróconym cyklem

przysługiwały one tylko wtedy, gdy stopa zwrotu

produkcyjnym. Składki są opłacane z góry, a ich

osiągnięta z lokat była wyższa niż techniczna sto-

wysokość jest ustalana na podstawie prawdopodo-

pa procentowa stosowana przez zakład ubezpieczeń.

bieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowe-

Produkty te stanowiły tylko niewielką część zobo-

go. Przychody z tytułu składek są przeznaczane

wiązań zakładów ubezpieczeń na życie. Ponadto za-

na bieżące odszkodowania, pokrycie kosztów dzia-

kłady działu I w zasadzie nie oferowały rent doży-

łalności ubezpieczeniowej oraz przyszłych odszko-

wotnich, a zobowiązania rentowe wynikały głównie

dowań wynikających z zawartych umów ubezpie-

ze starego portfela ubezpieczeń.

czeń.

Rezerwy zakładów ubezpieczeń majątkowych by-

W I półroczu 2017 r. wzrósł napływ środków do za-

ły znacznie niższe niż w ubezpieczeniach na życie.

kładów ubezpieczeń na życie (zob. wykres 4.3). By-

Wynikało to z charakteru prowadzonej działalności.

ło to związane ze zwiększeniem składek w ubezpie-

W tym dziale nie są bowiem oferowane ubezpiecze-

czeniach z UFK. Wartość składki nie rekompenso-

nia o charakterze kapitałowym, w których groma-

wała jednak wartości wypłat w tej grupie produk-
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tów. W 2016 r. zwiększyły się wymogi regulacyjne
127

i nadzorcze

odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń sa-

stawiane zakładom w zakresie ubez-

mochodowych (zob. wykres 4.4). Wypłaty wynika-

pieczeń o charakterze inwestycyjnym. Skutkowało

ły ze wzrostu udziału szkód osobowych z OC po-

to m.in. koniecznością zmodyﬁkowania i dostosowa-

jazdów mechanicznych, w tym zadośćuczynień129 ,

nia oferty produktowej. Do wzrostu wypłat mógł się

z około 7% do 15% wartości wypłacanych odszkodo-

przyczynić również spadek wysokości opłat likwida-

wań130 . W dziale I świadczenia wypłacone z ubezpie-

cyjnych128 .

czeń z UFK wzrosły o 32% w porównaniu z I półro-

W dziale ubezpieczeń majątkowych zwiększyły się

czem 2016 r.

przychody z tytułu składki. Było to wynikiem pod-

Wykres 4.4. Tempo zmian odszkodowań wypłaconych brut-

niesienia cen, wywołanego rosnącymi wartościami

to

wypłacanych odszkodowań. Większe przychody ze

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

składek w ubezpieczeniach samochodowych przy-

w tym: z UFK

w tym: OC samochodowe

60%

czyniły się do poprawy rentowności tych grup ubezpieczeń.

40%

Wykres 4.3. Tempo zmian składki przypisanej brutto

20%

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

w tym: z UFK

w tym: OC samochodowe
0%

60%

40%

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

9-2015

6-2015

3-2015

20%

12-2014

9-2014

-20%

Źródło: UKNF.

0%

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

9-2015

6-2015

Działalność sektora ubezpieczeń była zdominowa-

3-2015

-40%

12-2014

Koncentracja podmiotowa i produktowa
9-2014

-20%

na przez kilka największych podmiotów. W dziale ubezpieczeń na życie pięć największych zakładów

Źródło: UKNF.

zebrało blisko 2/3 składki, a w przypadku zakładów

Wypłaty odszkodowań ukształtowały się na histo-

majątkowych było to ponad 70% składki całego dzia-

rycznie wysokich poziomach. W dziale ubezpie-

łu. Do największej ubezpieczeniowej grupy kapitało-

czeń majątkowych dotyczyło to przede wszystkim

wej w I połowie 2017 r. napłynęła ponad 1/3 składki.

127 Ustawa

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1170, z późn.
zm.) nałożyła na zakłady ubezpieczeń obowiązek przeprowadzania ankiety potrzeb wśród klientów. W 2016 r. KNF wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń w zakresie badania adekwatności produktu oraz wdrożenia systemu zarządzania produktem
ubezpieczeniowym (Uchwały nr 228/2016 i 229/2016 KNF z dnia 22 marca 2016 r.) Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego.
Czerwiec 2017 r.”, NBP, Warszawa 2017 r., s.90.
128 17 zakładów ubezpieczeń zawarło porozumienie z prezesem UOKiK, w ramach którego obniżono opłaty dla umów aktywnych
na dzień 1 grudnia 2016 r., a które zostały zawarte przed 1 stycznia 2016 r. (tj. dniem, w którym weszły w życie przepisy ustanawiające maksymalną wysokość opłat likwidacyjnych na poziomie 4%). Obniżka dotyczyła przede wszystkim polis, które nie zostały
objęte wcześniejszymi porozumieniami. Ponadto zakłady ubezpieczeń zobowiązały się do zwrotu opłat likwidacyjnych osobom, które
zawarły umowy po 2008 r. i rozwiązały je po osiągnięciu 65. roku życia.
129 Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2016 r.”, NBP, Warszawa 2016 r., s.87.
130 Biuletyn Informacyjny UFG, IV/2016.
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Zakłady ubezpieczeń – w ramach działów – posiadały zbliżoną ofertę produktową. W dziale I, oprócz
ubezpieczeń na życie i dożycie, większość podmiotów oferowała także produkty ubezpieczeń z UFK.
Dostępne były także tzw. ubezpieczenia dodatko-

Wykres 4.6. Koncentracja zakładów ubezpieczeń na ży-

cie w wybranych liniach biznesowych na koniec czerwca
2017 r.
CR5

CR10

100%

we – nieszczęśliwych wypadków (NW), następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpiecze-

75%

nia zdrowotne i chorobowe. Wysoki poziom koncentracji był charakterystyczny zwłaszcza dla linii biz-

50%

nesowej – pozostałe ubezpieczenia na życie (zob.
wykres 4.5), w której największy podmiot oferował

25%

na szeroką skalę pracownicze ubezpieczenia grupowe oraz indywidualnie kontynuowane (zob. wykres

0%

4.6).

Ubezpieczenia z UFK

W dziale majątkowym większość podmiotów posiadała w swojej ofercie ubezpieczenia samochodowe oraz ogniowo-kradzieżowe. Ubezpieczenia te

Pozostałe
ubezpieczenia na
życie

Ubezpieczenia z
udziałem w zyskach

Uwaga: wskaźniki koncentracji według udziału w składce przypisanej brutto wybranych linii biznesowych działu I.
Źródło: UKNF.

były najważniejszymi produktami tego działu (zob.
wykres 4.7). Na rynku działalność prowadziły rów-

Wykres 4.7. Struktura produktowa zakładów ubezpieczeń

nież zakłady, których oferta była ograniczona i kon-

majątkowych na koniec czerwca 2017 r.

centrowała się na wybranych produktach.

50%
40%

Wykres 4.5. Struktura produktowa zakładów ubezpieczeń

na życie na koniec czerwca 2017 r.

30%
20%

50%

Ochrony prawnej

Morskie, lotnicze i
cargo

Strat finansowych

Kredytów i poręczeń

OC ogólne

Medyczne i
wypadkowe

Świadczeń pomocy

20%

Ogniowo-kradzieżowe

30%

AC samochodowe

0%

40%

OC samochodowe

10%

10%

0%
UFK

Pozostałe Z udziałem w Zdrowotne
na życie
zyskach

Utraty
dochodów

Uwaga: udziały według zebranej składki.
Źródło: UKNF.

Wysoka
Uwaga: udziały według zebranej składki.
Źródło: UKNF.

koncentracja

miała

miejsce

jedynie

w przypadku specjalistycznych produktów. W dziale II dotyczyło to ubezpieczeń morskich i lotniczych,
ubezpieczeń kredytów131 oraz ubezpieczeń prawnych (zob. wykres 4.8). Były to ubezpieczenia ni-

131 Ubezpieczenia

niskiego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych stanowiły niewielką część ubezpieczeń kredytów.
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szowe, w których specjalizowały się tylko niektóre

W dziale ubezpieczeń na życie największy udział

podmioty o odpowiednim doświadczeniu i zapleczu

miały aktywa, dla których ryzyko inwestycyjne po-

kadrowym. Ze względu na mały udział tych grup

nosili ubezpieczający (55,6 mld zł132 ). Dominują-

w składce przypisanej brutto zaprzestanie działalno-

cą część lokat UFK stanowiły tytuły uczestnictwa

ści zakładu oferującego tego typu ubezpieczenia nie

funduszy inwestycyjnych (zob. wykres 4.9). W przy-

powinno jednak wpłynąć na dostępność usług. In-

padku aktywów, dla których ryzyko inwestycyjne

ne podmioty, w szczególności duże, byłyby w stanie

ponosiły zakłady ubezpieczeń, ponad 60% stano-

udzielić podobnej ochrony w krótkim czasie. Ponad-

wiły skarbowe papiery wartościowe. W I półroczu

to dzięki swobodzie świadczenia usług w ramach

2017 r. ich udział zwiększył się kosztem zaangażo-

UE z podobną ofertą mogłyby wystąpić zagraniczne

wania w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyj-

zakłady ubezpieczeń.

nych. Było to związane ze zmianą struktury aktywów jednego z podmiotów, który wycofał się z części

Wykres 4.8. Koncentracja zakładów ubezpieczeń majątko-

wych w wybranych liniach biznesowych na koniec czerwca 2017 r.
CR5

inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i zastąpił je dłużnymi papierami wartościowymi133 . Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości

CR10

100%

oraz akcje notowane na rynku regulowanym stanowiły marginalną część lokat zakładów ubezpieczeń

75%

na życie.
50%

W I półroczu 2017 r. istotnie wzrosła wartość udzia25%

łów zakładów ubezpieczeń majątkowych w jednostkach powiązanych. Było to związane z nabyOchrony prawnej

Morskie, lotnicze i
cargo

Strat finansowych

Kredytów i poręczeń

Świadczeń pomocy

Medyczne i
wypadkowe

OC ogólne

Ogniowo-kradzieżowe

Samochodowe AC i
OC

0%

Uwaga: wskaźniki koncentracji według udziału w składce przypisanej brutto wybranych linii biznesowych działu II.
Źródło: UKNF.

Struktura aktywów i ryzyko inwestycyjne
Zakłady ubezpieczeń ponosiły ryzyko inwestycyj-

ciem akcji banku przez największą krajową grupę
ubezpieczeniową. Podobnie jak w przypadku zakładów działu I dominującą część lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych stanowiły skarbowe papiery
wartościowe. Podmioty działu II zwiększyły również
swoje zaangażowanie w udzielanie pożyczek, głównie w ramach transakcji warunkowych. Operacje te
stanowiły jednak nieznaczną część aktywów zakładów ubezpieczeń.

ne związane z aktywami innymi niż UFK. Akty-

Lokaty w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyj-

wa zakładów ubezpieczeń wyceniane na potrzeby

nych obejmowały istotną część środków, dla któ-

wypłacalności wyniosły na koniec I połowy 2017 r.

rych ryzyko ponosiły zakłady ubezpieczeń. Akty-

195,9 mld zł (na koniec 2016 r. – 184,3 mld zł). Po-

wa zwykle lokowano w tytuły uczestnictwa fundu-

nad 90% środków zakładów ubezpieczeń była inwe-

szy dedykowanych, utworzonych na potrzeby pod-

stowana na rynku krajowym.

miotów z grupy kapitałowej. Wpływało to również

132 W

poprzedniej edycji Raportu wartość aktywów, dla których ryzyko ponosili ubezpieczający była prezentowana w ujęciu rachunkowym i różniła się od wartości aktywów prezentowanej na potrzeby wypłacalności. Wynikało to z zaklasyﬁkowania aktywów niektórych
UFK zgodnie z ich charakterystyką ekonomiczną do innej linii biznesowej.
133 Taka decyzja wpłynęła prawdopodobnie na zmniejszenie wymogu kapitałowego tego zakładu.
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na istotne różnice w strukturze lokat poszczegól-

wanych na GPW. Skala zaangażowania sektora w pa-

nych zakładów ubezpieczeń. Te największe inwesto-

piery dłużne przedsiębiorstw i banków nieznacznie

wały zdecydowanie więcej środków w tytuły uczest-

zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2016 r.

nictwa funduszy inwestycyjnych niż pozostałe za-

i nadal pozostawała niewielka. Mimo utrzymywania

kłady. Wynikało to prawdopodobnie z optymaliza-

się niskich stóp procentowych zakłady ubezpieczeń

cji działalności prowadzonej w ramach grup kapi-

nie poszukiwały bardziej zyskownych inwestycji po-

tałowych. Podmioty, które miały duży udział ubez-

przez lokowanie środków w mniej płynne i bardziej

pieczeń z UFK znaczną część aktywów przeznaczały

ryzykowne aktywa.

na zakup tytułów uczestnictwa. Natomiast zakłady
oferujące ubezpieczenia, w których świadczenia były ustalane w oparciu o określone indeksy cechowały
się wysokim udziałem depozytów oraz strukturyzowanych papierów wartościowych posiadających ekspozycję głównie na ryzyko cen akcji.

jowych nieznacznie spadła i nadal pozostawała niska. W niektórych podmiotach koncentracja depozytów złożonych w jednym banku była wysoka i sięgała nawet 75% wszystkich depozytów danego zakładu. Ponadto zakłady ubezpieczeń często lokowały

Wykres 4.9. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
Obligacje skarbowe
Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie
Akcje i udziały (w tym w jedn. powiązanych)
Depozyty bankowe i środki pieniężne
Tytuły uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych
Obligacje korporacyjne, nieruchomości i inne

100%

Wartość lokat sektora ubezpieczeń w bankach kra-

swoje środki w bankach należących do tej samej grupy kapitałowej. Wartość zobowiązań wobec banków
była również mała i nie przekraczała 1 mld zł134 . Niektóre zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu utrzymywały wartość środków pieniężnych na wyższym
poziomie niż przed wejściem w życie dyrektywy Wy-

75%

płacalność II135 .
Nieliczne zakłady ubezpieczeń majątkowych wy-

50%

korzystywały dźwignię ﬁnansową, której skala
25%

w I połowie 2017 r. wzrosła. Zakłady ubezpieczeń
majątkowych wyemitowały obligacje podporządko-

0%
12-2016

06-2017

Ubezpieczenia na życie

12-2016

06-2017

wane136 . Było to spowodowane możliwością zalicze-

Ubezpieczenia majątkowe

nia tych instrumentów do środków własnych na po-

06-2017

Ubezp. z UFK

12-2016

Uwaga: lokaty prezentowane są zgodnie z metodyką Wypłacalność II. Ubezpieczenia na życie nie obejmują lokat UFK.
Źródło: UKNF.

Zakłady ubezpieczeń były ważnymi uczestnikami
rynków ﬁnansowych. Ich udział w krajowym rynku
skarbowych papierów wartościowych wyniósł około 10% wartości zadłużenia. W I półroczu 2017 r.,
wraz z objęciem akcji banku, wzrósł istotnie udział

krycie wymogów kapitałowych. Ponadto podmioty
sektora ubezpieczeniowego korzystały z pożyczek
udzielanych przez inne podmioty działające w ramach tej samej grupy kapitałowej. Największe instytucje na rynku korzystały także z instrumentów pochodnych, które stosowały głównie w celu „efektywnego zarządzania portfelem”.

zakładów ubezpieczeń w kapitalizacji spółek noto134 Podana

wartość zgodna z wyceną na potrzeby wypłacalności może różnić się od wartości w ujęciu rachunkowym, która była prezentowana w poprzednich edycjach Raportu.
135 Zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II środki pieniężne są uwzględniane w module ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ale nie są brane pod uwagę w module spreadu kredytowego, ani module koncentracji, co może wpływać na obniżenie wymogów
kapitałowych.
136 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1199).
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Ryzyko płynności
Wraz z wejściem w życie przepisów dyrektywy
Wypłacalność II zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do spełnienia wymagań jakościowych
w odniesieniu do odpowiedniego zarządzania ryzykiem płynności. Ryzyko płynności powinno być
oceniane w perspektywie krótko- i długoterminowej, uwzględniane w planie działania na wypadek
zmiany przepływów pieniężnych, a także oceniane
pod kątem dopasowania struktury aktywów i ich
możliwości do terminowego regulowania zobowiązań137 . Ponadto zakłady ubezpieczeń obliczały oczekiwane zyski z przyszłych składek138 , które także służyły zarządzaniu ryzykiem płynności.
Zakłady ubezpieczeń nie były w istotny sposób na-

czeniach na życie, dla których przepisy prawa
oraz warunki umowne przewidywały możliwość
rezygnacji z umów i wycofania środków. Dotyczyło
to produktów o charakterze inwestycyjnym, w których ryzyko ponosili ubezpieczający. Szczególnie narażone mogły być te zakłady, dla których ubezpieczenia z UFK stanowiły istotną część prowadzonej
działalności. W przypadku aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, którymi zarządzały zakłady ubezpieczeń, dominowały jednak płynne lokaty. Natomiast w odniesieniu do tej części aktywów UFK, które były lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń
zwykle stosowały odpowiednie zapisy w dokumentacji ubezpieczeniowej139 , które zabezpieczały je przed
ryzykiem płynności.

rażone na ryzyko płynności. Składka, która była
najważniejszym źródłem ﬁnansowania, była płacona z góry przed wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. W sektorze ubezpieczeń obserwowano
nadwyżkę składek nad odszkodowaniami, co powodowało, że zakłady ﬁnansowały swoją działalność
z bieżących przychodów. Ponadto brak nadmiernego zaangażowania w niepłynne aktywa oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynnych lokat
stanowiło istotny element zarządzania ryzykiem
płynności na wypadek konieczności dokonania nagłych wypłat świadczeń. Dominującą część portfela
dłużnych papierów wartościowych stanowiły płynne
papiery skarbowe.
Ryzyko płynności mogło występować w ubezpie-

Wyniki ﬁnansowe
W I połowie 2017 r. wyniki ﬁnansowe i techniczne zakładów ubezpieczeń poprawiły się (zob.
wykres 4.10 i tabela 4.2). Tylko kilka podmiotów
o niewielkim udziale w rynku zanotowało stratę.
W ubezpieczeniach na życie wzrosła składka i przychody z lokat, jednak na skutek wzrostu odszkodowań i rezerw wynik techniczny zwiększył się tylko o 0,1 mld zł. W ubezpieczeniach majątkowych
wysoki wzrost składki przełożył się w istotny sposób na poprawę wyniku technicznego (o 900%). Największy udział we wzroście zysku miał największy
podmiot na rynku, którego wyniki ﬁnansowe zadecydowały o wynikach całego działu II.

137 Art.

260 ust. 1 pkt d) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L12 z 17.1.2015 r., s. 1, z późn. zm.
138 Oczekiwany zysk z przyszłych składek oznacza oczekiwaną wartość obecną przyszłych przepływów pieniężnych, które wynikają z włączenia do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych składek odnoszących się do obecnych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, których uzyskanie w przyszłości jest spodziewane. Zgodnie z art. 260 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 oczekiwane zyski z przyszłych składek uwzględniały także odpływy przyszłych składek, które mogły wystąpić z innego powodu niż zdarzenie
ubezpieczeniowe.
139 Zakłady ubezpieczeń przewidywały możliwość opóźnienia wypłat lub realizacji tylko części wypłaty środków z UFK w sytuacji zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w których lokowane były aktywa UFK. Dokumentacja ubezpieczeniowa uzależniała bowiem możliwość ustalenia wartości jednostek UFK od wyceny jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
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Tabela 4.2. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora ubezpieczeń
6-2015
(w mln zł)
Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Rentowność techniczna (w %)
ROE (w %)
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Rentowność techniczna (w %)
ROE (w %)

6-2016
(w mln zł)

6-2017
(w mln zł)

6-2017/6-2016
(w %)

14 429
1 329
1 699
11 659
9,4
22,0

11 921
1 388
1 132
11 316
11,7
20,5

12 210
1 512
1 190
10 798
12,4
18,6

2,4
8,9
5,2
-4,5
0,7 pkt proc.
-1,9 pkt proc.

13 665
494
1 789
19 969
4,5
13,7

15 348
114
1 131
20 254
1,0
9,0

19 366
1 140
2 599
22 552
8,3
15,2

26,2
900
130
8,3
7,3 pkt proc.
6,2 pkt proc.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu. ROE annualizowane.
Źródło: UKNF.

Na wynik ﬁnansowy miał również wpływ podatek
140

cen ubezpieczeń samochodowych OC doprowadził

od niektórych instytucji ﬁnansowych , którym ob-

do wyraźnego spadku współczynnika szkodowości

jęta była ponad połowa działających zakładów ubez-

(zob. wykres 4.11), a to z kolei przyczyniło się do po-

pieczeń. Roczne obciążenie tym podatkiem szacu-

prawy wskaźnika COR (zob. wykres 4.12). Miara ta

je się, podobnie jak w roku ubiegłym, na około

obniżyła się do poziomu 90%, co umożliwiło przy-

0,6 mld zł, z czego prawie połowa przypadnie na naj-

wrócenie rentowności działalności ubezpieczenio-

większą krajową grupę ubezpieczeniową.

wej.

Wykres 4.10. Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń

Wykres 4.11. Wybrane wskaźniki szkodowości w dziale

Składki zarobione
Przychody z lokat
Koszty

Przychody z jednostek podp.
Odszkodowania i świadczenia
Wynik finasowy

ubezpieczeń majątkowych
OC samochodowe
AC samochodowe
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
Ubezpieczenia kredytów

20
15

100%

10

mld zł

5

75%

0
50%

-5
-10

25%

-15
-20

W I połowie 2017 r. wyraźnie poprawiła się szko-

6-2017

3-2017

9-2016

6-2016

3-2016

12-2016

Źródło: UKNF.

0%

12-2016

6-2017

9-2015

6-2016

Ubezpieczenia majątkowe

6-2015

6-2015

3-2015

6-2017

12-2014

6-2016

Ubezpieczenia na życie

9-2014

6-2015

Źródło: UKNF.

dowość w ubezpieczeniach majątkowych. Wzrost
140 Ustawa

z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68).
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Sektor ubezpieczeń zanotował wzrost wskaźnika

by obniżeniem wyników i środków własnych szcze-

ROE (zob. wykres 4.13). Ubezpieczenia na życie by-

gólnie tych zakładów, które maja duży portfel ubez-

ły bardziej rentowne niż ubezpieczenia majątko-

pieczeń z UFK141 .

we. Wynikało to z dużego udziału bardzo rentownych ubezpieczeń na życie grupowych i indywidual-

Wykres 4.13. Rentowność sektora ubezpieczeń

nie kontynuowanych. Zyski zakładów ubezpieczeń
w ostatnim półroczu w większości były przeznaczo-

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

30%

ne lub wypłacone w formie dywidendy i nie powiększały kapitału własnego sektora. Duże nadwyżki środków własnych ponad wymogi kapitałowe nie

20%

skłaniały zakładów do akumulowania zysków.
Wykres 4.12. Wskaźniki szkodowości i wskaźnik COR w dzia-

10%

le ubezpieczeń majątkowych
Wskaźnik szkodowości brutto
Wskaźnik szkodowości netto
Combined Ratio

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

9-2015

6-2015

Źródło: UKNF.

3-2014

90%

12-2014

100%

9-2014

0%

Największym ryzykiem dla rentowności zakładów

80%

ubezpieczeń majątkowych oferujących ubezpie70%

czenia samochodowe wciąż pozostaje nieprzewidywalność w zakresie ustalania wysokości zadość-

60%

uczynień z tytułu szkód niemajątkowych. Z danych
6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

9-2015

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

50%

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikało, że 1/3 odszkodowań w tej grupie ubezpieczeń obejmowała szkody osobowe142 w wypadkach

Źródło: UKNF.

komunikacyjnych, które zdarzyły się przed 2008 r.,

Czynnikiem, który mógłby obniżyć rentowność za-

tj. przed zdeﬁniowaniem w przepisach prawa wy-

kładów ubezpieczeń na życie jest możliwość wyco-

płaty z tytułu zadośćuczynienia. Rozpoczęto jednak

fania się ubezpieczających z umów UFK oraz ko-

prace nad potencjalnymi rozwiązaniami prawnymi,

nieczność zwrotu opłat likwidacyjnych. Ubezpie-

które miałyby przyczynić się do złagodzenia tego

czenia te charakteryzują się niższą wewnętrzną sto-

problemu.

pą zwrotu niż fundusze inwestycyjne o podobnym
proﬁlu ryzyka (polityce inwestycyjnej), co wskazuje
na wysoki udział kosztów i prowizji, którymi obcią-

Wypłacalność

żani są klienci. Ubezpieczenia z UFK są zatem istot-

Sektor ubezpieczeń dysponował dużymi nadwyż-

nym źródłem zysków dla pośredników i zakładów

kami środków własnych ponad wymogi kapita-

ubezpieczeń. Masowa rezygnacja klientów (rozwią-

łowe wynikające z dyrektywy Wypłacalność II.

zywanie umów i wycofywanie środków) skutkowała-

Pokrycie parametrów wypłacalności działu I było

141 Zob.

„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Czerwiec 2017 r.”, NBP, Warszawa 2017 r., s.94.
szkód osobowych były nie tylko zadośćuczynienia, ale również świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach.

142 Wśród
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ponadtrzy-, a działu II ponaddwukrotnie wyższe

czone środki własne zakładów działu I oraz dzia-

niż wymogi kapitałowe (zob. wykres 4.14). Żaden

łu II na koniec czerwca 2017 r. wyniosły odpowied-

z podmiotów nie stosował przewidzianych w dyrek-

nio 27,2 mld zł oraz 39,4 mld zł.

tywie Wypłacalność II środków przejściowych, które umożliwiały rozłożenie wdrożenia nowych przepisów w zakresie wypłacalności na okres 16 lat, ani
narzędzi LTG143 .

Wzrost wartości środków własnych wpłynął na poprawę wskaźników wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Emisja obligacji podporządkowanych pozwoliła na zwiększenie wskaźników pokrycia SCR

Wykres 4.14. Wskaźnik wypłacalności w sektorze ubezpie-

działu II, mimo wzrostu wymogów kapitałowych

czeń (SCR)

w związku ze zwiększeniem udziałów w bankach.

Ubezpieczenia na życie

W zakładach ubezpieczeń na życie wartość środ-

Ubezpieczenia majątkowe

ków własnych, a także wysokość wymogów kapitało-

400%

wych nieznacznie spadły, co również przełożyło się
na wzrost wskaźników wypłacalności.
300%

Wykres 4.15. Wskaźnik wypłacalności zakładów ubezpie-

czeń (SCR) na koniec czerwca 2017 r.
200%

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

600%

500%

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

100%

Uwaga: minimalna wartość pokrycia SCR wynosi 100%
Źródło: UKNF.

Pozycje zaklasyﬁkowane do kategorii o najlepszych cechach jakościowych stanowiły ponad 90%

400%

300%

200%

100%

środków własnych, mimo nieznacznego pogorszenia jakości środków zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 r. Zwiększył się udział środków własnych kategorii 2 w dziale ubezpieczeń majątkowych, co było związane z emisją obligacji podporządkowanych przez jeden z podmiotów144 . Przy-

0%
0

10
20
30
Zakłady ubezpieczeń według pokrycia SCR

Uwaga: zakłady uszeregowano według pokrycia SCR. Jeden zakład ubezpieczeń majątkowych miał pokrycie SCR powyżej
1000% i nie został przedstawiony na wykresie.
Źródło: UKNF.

czyniło się to do wzrostu wartości dopuszczonych

Wszystkie podmioty sektora ubezpieczeń spełnia-

środków własnych sektora ubezpieczeń na pokry-

ły wymogi wypłacalności, a stabilność sektora nie

cie kapitałowego wymogu wypłacalności. Dopusz-

była zagrożona (zob. wykres 4.15). Zakłady ubez-

143 Zgodnie

z przepisami dyrektywy Wypłacalność II zakłady ubezpieczeń, za zgodą organu nadzoru, mogą stosować narzędzia dla długoterminowych gwarancji ubezpieczeniowych (LTG) oraz środki przejściowe. W ramach narzędzi LTG dyrektywa przewiduje korektę
dopasowującą do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka (matching adjustment – MA) oraz korektę z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej (volatility adjustment – VA), których zastosowanie
ma służyć łagodzeniu zmienności w bilansach zakładów ubezpieczeń wynikającej ze stosowania rynkowej wyceny aktywów i zobowiązań. Dyrektywa przewiduje również możliwość stosowania środków przejściowych dotyczących stóp procentowych wolnych od
ryzyka, a także rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przez okres maksymalnie 16 lat od jej wejścia w życie. Środki przejściowe mają
łagodzić wpływ zmian w przepisach, które istotnie wpłynęłyby na pogorszenie wypłacalności poszczególnych podmiotów.
144 „Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ﬁnansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.”, PZU SA, s. 33.
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pieczeń, które dotychczas nie miały wystarczających

wymóg obejmował ryzyko składki i rezerw, które-

środków własnych na pokrycie SCR lub MCR, zwięk-

go wysokość była związana ze skalą prowadzonej

szyły je przez dokapitalizowanie lub zaciągnięcie zo-

działalności. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ka-

bowiązań podporządkowanych.

tastroﬁcznego był o połowę niższy. Istotny wpływ

Wszystkie zakłady ubezpieczeń wyznaczały kapitałowy wymóg wypłacalności na podstawie formuły standardowej. Na wysokość SCR w obu działach

na obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka aktuarialnego w zakładach ubezpieczeń majątkowych miała reasekuracja.

ubezpieczeń największy wpływ miały wymogi dla ry-

Wykres 4.17. Struktura kapitałowego wymogu wypłacalno-

zyka aktuarialnego, a następnie dla ryzyka rynkowe-

ści zakładów ubezpieczeń majątkowych na koniec 2016 r.

go (zob. wykres 4.16 i 4.17).

150%

62%
6%
108%

Wykres 4.16. Struktura kapitałowego wymogu wypłacalno-

ści zakładów ubezpieczeń na życie na koniec 2016 r.
150%

0%

77%

-15%

50%

100%

0%
-22%

54%

3%

-30% 0%

113%
-33%

100%

10%

6%

57%

8%

11%

100%

100%

0%

4%

50%

0%

Uwaga: dostosowanie oznacza dostosowanie z tytułu zdolności
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podatków odroczonych do pokrywania strat.
Źródło: UKNF.

Zarówno w dziale I jak i II, w module ryzyka rynUwaga: Dostosowanie oznacza dostosowanie z tytułu zdolności
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podatków odroczonych do pokrywania strat.
Źródło: UKNF.

kowego najwyższe wymogi kapitałowe obejmowały podmoduł ryzyka cen akcji. Wymogi te wynikały
z lokowania środków zakładów ubezpieczeń oraz ak-

Wymogi kapitałowe w module ryzyka aktuarial-

tywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

nego działu I oddawały specyﬁkę produktową

w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Po-

poszczególnych zakładów ubezpieczeń na życie.

nadto w zakładach ubezpieczeń majątkowych na ry-

Z uwagi na istotny udział ubezpieczeń z UFK zakła-

zyko cen akcji wpływały lokaty w jednostkach powią-

dy wykazywały najwyższy wymóg kapitałowy z ty-

zanych. Generowały one również wyższy, niż w przy-

tułu ryzyka rezygnacji z umów. Wymóg kapitałowy

padku działu I, wymóg z tytułu ryzyka koncentracji.

z tytułu ryzyka śmiertelności był niemal o połowę
niższy. Zakłady ubezpieczeń na życie tylko w marginalnym stopniu były narażone na ryzyko długowieczności.

Większość zakładów ubezpieczeń na życie wykazywała wrażliwość na wzrost stóp procentowych.
Zmiany stóp procentowych nie były istotnym czynnikiem ryzyka dla zakładów ubezpieczeń. Udział

W ramach ryzyka aktuarialnego w ubezpiecze-

wymogu kapitałowego z tytułu tego ryzyka w SCR

niach innych niż ubezpieczenia na życie najwyższy

nie przekraczał 15%. Wrażliwość aktywów i zobo-
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wiązań zakładów ubezpieczeń na zmiany stóp była

cyjne (w funduszach zamkniętych), wyrażające pro-

na zbliżonym poziomie. Czynnikami, które decydo-

porcjonalny udział ich posiadaczy w majątku fundu-

wały o wysokości wymogu z tytułu wzrostu stóp pro-

szu. Co do zasady, zmianie wartości aktywów netto

centowych były: duża nadwyżka aktywów nad zobo-

towarzyszy równoległa zmiana kapitału funduszu.

wiązaniami oraz lokowanie istotnej części środków

Fundusze oferują możliwość pośredniego inwesto-

własnych w dłużne papiery wartościowe.

wania w różnorodne klasy aktywów, w tym te, które

Zakłady ubezpieczeń majątkowych wykazywały
wyższy wymóg niż zakłady ubezpieczeń na życie
dla ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta. Było to głównie związane ze stosowaniem
na znacznie większą skalę ochrony reasekuracyjnej,
która zmniejszała ryzyko w sektorze. Wzrost wymo-

są niedostępne dla inwestorów indywidualnych dysponujących niewielkim kapitałem. Instytucje te pozwalają także na zredukowanie ryzyka inwestycyjnego dzięki znacznej dywersyﬁkacji lokat, trudniejszej
do uzyskania w przypadku samodzielnych inwestycji
na rynkach ﬁnansowych.

gu kapitałowego w ramach modułu ryzyka niewy-

W sektorze funduszy inwestycyjnych funkcjonu-

konania zobowiązania przez kontrahenta był jednak

ją również podmioty, których tytuły uczestnictwa

rekompensowany znacznie większym spadkiem wy-

mogą zostać nabyte jedynie przez określoną grupę

mogu kapitałowego z tytułu ryzyka katastroﬁczne-

inwestorów. Najczęściej przyjmują one formę fun-

go. W przypadku scenariusza, w którym zakłady nie

duszy inwestycyjnych zamkniętych i służą tworzeniu

stosowałyby ochrony reasekuracyjnej, wymogi kapi-

indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych dopaso-

tałowe wzrosłyby do takiego poziomu, że środki wła-

wanych do potrzeb konkretnych klientów – przede

sne większości podmiotów nie byłyby wystarczające

wszystkim przedsiębiorstw, ale także zamożnych in-

na pokrycie SCR. Reasekuratorzy mieli największy

westorów detalicznych oraz zakładów ubezpieczeń.

udział w ubezpieczeniach lotniczych i w ubezpieczeniach ﬁnansowych. W dziale ubezpieczeń na życie

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w fun-

reasekuracja miała marginalne znaczenie.

duszach inwestycyjnych jest niezależne od sytuacji ﬁnansowej zarządzających nimi towarzystw
funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz podmiotów

4.2. Fundusze inwestycyjne

pełniących funkcję depozytariuszy funduszy. To-

i towarzystwa funduszy

warzystwa funduszy inwestycyjnych i zarządzane

inwestycyjnych

prawną, a aktywa funduszy są prawnie oddzielo-

przez nie fundusze posiadają odrębną osobowość
ne od majątku TFI. Towarzystwa ponoszą odpo-

Istotą działalności funduszy inwestycyjnych jest

wiedzialność za funkcjonowanie funduszy inwesty-

łączenie zasobów ﬁnansowych wielu inwestorów

cyjnych i odpowiadają za ewentualne szkody spo-

w celu ich wspólnego inwestowania. Wpłacone

wodowane niewykonaniem lub nienależytym wyko-

środki są przeliczane na jednostki uczestnictwa

naniem swoich obowiązków145 . Posiadacze tytułów

(w funduszach otwartych) albo certyﬁkaty inwesty-

uczestnictwa nie ponoszą konsekwencji ewentual-

145 Zgodnie

z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, z późn. zm.) TFI odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów
wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności.
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nej upadłości depozytariuszy, ponieważ aktywa funduszy inwestycyjnych nie są zaliczane do masy upadłościowej depozytariuszy.

niki wzrósł natomiast udział funduszy akcji.
Poziom koncentracji różnił się w zależności od
polityki inwestycyjnej funduszy. Na koniec czerwca 2017 r. w sektorze funkcjonowało około 1 300

Wielkość sektora
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych osiągnęły
najwyższy poziom w historii funkcjonowania sektora – 293,8 mld zł. W I półroczu 2017 r. zgromadzone w nich środki zwiększyły się przede wszystkim
za sprawą wzrostu wyceny aktywów. W 2016 r. w relacji do PKB aktywa netto funduszy wyniosły około
15%. W Polsce relacja ta była wciąż istotnie niższa
niż w krajach o bardziej rozwiniętych rynkach ﬁnansowych146 .
W całym sektorze obserwowano napływ netto ka-

podmiotów (funduszy i subfunduszy). Najwyższy
poziom koncentracji dotyczył najmniej i najbardziej licznej grupy funduszy – mieszanych oraz pozostałych (zob. wykres 4.19). Usługi świadczone
przez podmioty prowadzące zbliżoną politykę inwestycyjną można uznać za wysoce substytucyjne, dlatego ryzyko ograniczenia świadczenia usług ﬁnansowych przez ten sektor, wskutek likwidacji części funduszy, jest nieistotne.
Wykres 4.18. Struktura sektora funduszy inwestycyjnych

według polityki inwestycyjnej
Akcji krajowych
Krajowych papierów dłużnych
Mieszane
Pozostałe

pitału. Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały
wszystkie typy i rodzaje funduszy147 . W I półroczu
2017 r. napłynęło do nich 5,6 mld zł w ujęciu net-

100%
90%

to. Najwięcej wpłaciły do funduszy gospodarstwa

80%

domowe, które kierowały środki głównie do fundu-

70%

szy papierów dłużnych (zwłaszcza obligacji przedsiębiorstw oraz gotówkowych i pieniężnych). Najwięcej
wypłaciły natomiast zakłady ubezpieczeń148 .
W strukturze sektora nie zaszły istotne zmiany. Jego główną część stanowiły fundusze inwestycyjne zamknięte, których udział zmniejszył się nieznacznie
i na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł 52,4%. Wśród
nich nadal dominowały fundusze pozostałe (zob.
wykres 4.18). W przypadku funduszy otwartych naj-

Akcji zagranicznych
Zagranicznych papierów dłużnych
Nieruchomości

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6-2016
12-2016
6-2017
Fundusze otwarte

6-2016
12-2016
6-2017
Fundusze zamknięte

Uwaga: w grupie funduszy otwartych uwzględniono fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte.
Źródło: NBP.

większe znaczenie miały z kolei fundusze krajowych
papierów dłużnych, ich udział w aktywach zmniejszył się jednak nieznacznie. Ze względu na dobre wy146 Przykładowo

aktywa netto funduszy inwestycyjnych państw strefy euro stanowiły około 93% jej PKB.
opracowaniu stosowany jest podział funduszy inwestycyjnych na rodzaje oraz typy. Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi rodzaje funduszy inwestycyjnych to: fundusze inwestycyjne
otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte. Podział na typy dotyczy natomiast prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej. Wyróżniono fundusze: akcji krajowych, krajowych papierów dłużnych, mieszane, akcji
zagranicznych, zagranicznych papierów dłużnych, nieruchomości oraz pozostałe. Kategoria funduszy nieruchomości nie występowała
w poprzednich edycjach Raportu. Została ona wyodrębniona z grupy funduszy pozostałych. Ponadto w niniejszym opracowaniu zrezygnowano z wyróżniania kategorii funduszy stabilnego wzrostu oraz funduszy zrównoważonych. Te typy funduszy zostały zagregowane
w grupie funduszy mieszanych.
148 Więcej na ten temat w części dotyczącej zakładów ubezpieczeń.
147 W
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Wykres 4.19. Koncentracja funduszy inwestycyjnych we-

dług polityki inwestycyjnej na koniec czerwca 2017 r.
CR5

CR10

tur kapitałowych, do których należały fundusze inwestycyjne zamknięte. Takie rozwiązania optymalizacyjne pojawiły się w konsekwencji zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od początku

70%

2017 r.149 .

60%

Fundusze inwestycyjne były ważnymi uczestnika-

50%

mi rynków ﬁnansowych. Odgrywały one istotną ro-

40%

lę jako nabywcy krajowych dłużnych papierów war30%

tościowych. Ich udział w rynku krajowych obligacji

20%

skarbowych na koniec czerwca 2017 r. wyniósł oko-

10%

ło 9% wartości zadłużenia, a w kapitalizacji spółek

0%

krajowych, których akcje są notowane na Głównym
Fundusze
akcji

Fundusze
papierów
dłużnych

Fundusze
mieszane

Fundusze
pozostałe

Fundusze
ogółem

Uwaga: wykres przedstawia udział pięciu i dziesięciu największych funduszy inwestycyjnych w aktywach netto poszczególnych
grup funduszy według polityki inwestycyjnej oraz w całym sektorze.
Źródło: NBP.

Ryzyko inwestycyjne i struktura aktywów

Rynku GPW – około 6%. Fundusze miały ponadto istotne znaczenie dla płynności Głównego Rynku
GPW, jednak w I półroczu 2017 r. ich udział w obrotach zmniejszył się i wyniósł niecałe 10%.
Istotnym składnikiem aktywów funduszy zamkniętych były należności z tytułu udzielonych pożyczek
(w tym w ramach transakcji typu repo). Na koniec

Fundusze otwarte i zamknięte lokowały środki

czerwca 2017 r. wyniosły one 16,3 mld zł (w tym

w odmienne rodzaje aktywów. W strukturze akty-

1,4 mld zł z tytułu transakcji typu repo)150 . Fundu-

wów funduszy otwartych nadal dominowały krajo-

sze udzielały pożyczek głównie przedsiębiorstwom,

we obligacje skarbowe, jednak w I półroczu 2017 r.

w tym przede wszystkim podmiotom zagranicznym.

ich udział wyraźnie się obniżył (zob. wykres 4.20).

W przypadku polskich przedsiębiorstw pozyskane

Zwiększyło się natomiast znaczenie udzielonych po-

w ten sposób środki nie były istotnym źródłem ﬁ-

życzek (w tym w ramach transakcji typu repo)

nansowania w porównaniu z kredytami i pożyczka-

oraz akcji notowanych na rynkach organizowanych

mi udzielonymi przez banki.

przez GPW. W aktywach funduszy zamkniętych dominowały z kolei pozostałe udziałowe instrumenty ﬁnansowe, w tym zwłaszcza akcje nienotowane.
Drugim najważniejszym składnikiem aktywów były natomiast dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Instrumenty te były niekiedy wykorzystywane do optymalizacji podatkowej w ramach struk149 Więcej

na ten temat w poprzedniej edycji Raportu oraz w komunikacie Ministerstwa Finansów z 8 maja 2017 r.:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-ﬁnansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe.
150 Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą udzielać innym podmiotom poręczeń, gwarancji i pożyczek, z wyjątkiem pożyczek, których przedmiotem
są zdematerializowane papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości swoich aktywów, z tym, że wysokość pożyczki, poręczenia lub gwarancji udzielonych jednemu
podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów. Fundusze zamknięte mogą także udzielać pożyczek, których przedmiotem
są papiery wartościowe.
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Wykres 4.20. Struktura aktywów sektora funduszy inwesty-

cyjnych

łoby przeniesieniem na nie szoku. Skala zjawiska
ﬁre sales zależy od siły reakcji klientów funduszy in-

Depozyty
Udzielone pożyczki
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw
Dłużne papiery wartościowe banków
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na rynkach GPW
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pozostałe udziałowe instrumenty finansowe
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe aktywa

100%

zarządzanych przez inne instytucje, co skutkowa-

westycyjnych oraz płynności posiadanych przez nie
aktywów, w tym wielkości buforów płynnościowych.
Wykres 4.21. Udział płynnych aktywów w aktywach ogółem

funduszy inwestycyjnych otwartych według polityki inwe-
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Uwaga: w grupie funduszy otwartych uwzględniono fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte. Pozycja dłużne papiery wartościowe banków obejmuje
również obligacje BGK na rzecz KFD.
Źródło: NBP.
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65%

Ryzyko płynności
środków

przez klientów fundusze inwestycyjne mogą być
zmuszone do wyprzedaży posiadanych aktywów.
Zjawisko to mogłoby dotyczyć zwłaszcza tych funduszy otwartych, które umarzają jednostki uczestnictwa na żądanie uczestników i byłoby szczególnie dotkliwe dla tych podmiotów, których aktywa

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od
zaprezentowanych w poprzedniej edycji opracowania. Za płynne aktywa przyjęto: depozyty, skarbowe papiery wartościowe, akcje notowane na rynkach zorganizowanych, jednostki uczestnictwa funduszy krajowych oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych
instytucji wspólnego inwestowania. NBP nie dysponuje danymi
na temat lokat funduszy inwestycyjnych w podziale na terminy,
w których możliwa jest ich sprzedaż niewpływająca na ceny. Dla
funduszy ogółem trzyletnia średnia krocząca.
Źródło: NBP.

nie mogą zostać spieniężone w krótkim czasie bez

Poziom płynnych aktywów funduszy inwestycyj-

istotnego wpływu na ich ceny. W przypadku silnego

nych otwartych był niższy od wartości średniej

spadku cen aktywów i pogorszenia płynności rynku

z ostatnich trzech lat. Najbardziej płynne aktywa151

inwestorzy mogliby wystąpić o umorzenie posiada-

posiadały fundusze akcji oraz fundusze mieszane,

nych tytułów uczestnictwa, aby ochronić swoje środ-

a najmniej płynne –- fundusze dłużne (zob. wy-

ki przed dalszą utratą wartości. Masowa wyprzedaż

kres 4.21). Fundusze dłużne charakteryzowały się

aktywów przez fundusze mogłaby z kolei spowo-

również najniższym udziałem depozytów w akty-

dować dalsze zakłócenia na rynkach ﬁnansowych,

wach ogółem (około 3%). Wskaźnik ten był z ko-

w szczególności przyczynić się do pogłębienia spad-

lei najwyższy w przypadku funduszy pozostałych

ku cen i płynności. Może to doprowadzić do spad-

(około 9%). Depozyty mogą stanowić bufor płyn-

ku wartości podobnych aktywów posiadanych lub

ności, który zapewnia funduszom natychmiastowy

151 Za płynne aktywa przyjęto: depozyty, skarbowe papiery wartościowe, akcje notowane na rynkach zorganizowanych, jednostki uczest-

nictwa funduszy krajowych oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania. Należy zaznaczyć, że w sytuacji kryzysu płynny pozostać może rynek skarbowych papierów wartościowych.
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dostęp do środków pozwalających zrealizować żą-

przez polskie przedsiębiorstwa ze względów podat-

dania odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno

kowych.

przewidywane, jak i niespodziewane). Utrzymywanie wysokiego poziomu depozytów obniża jednak
ekspozycję funduszy na ryzyko rynkowe i powoduje, że mniejsza część ich aktywów bezpośrednio służy realizowaniu polityki inwestycyjnej.

Niektóre fundusze zaciągały zobowiązania na rynkach ﬁnansowych dążąc do zwiększenia stopy
zwrotu przez wykorzystanie dźwigni ﬁnansowej.
W sektorze funduszy inwestycyjnych istotnym źródłem dźwigni ﬁnansowej były transakcje warun-

Udział płynnych lokat w aktywach funduszy jedy-

kowe. Zobowiązania z tytułu tych transakcji by-

nie w ograniczonym stopniu pozwala ocenić ich

ły znacznie wyższe niż te z tytułu emisji obligacji

zdolności do sprawnego realizowania dużych zle-

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Najwyż-

ceń odkupienia jednostek uczestnictwa. W takiej

szym poziomem dźwigni mierzonej jako relacja ak-

sytuacji fundusze nie zawsze będą skłonne wyprze-

tywów ogółem do aktywów netto (bez uwzględnie-

dawać w pierwszej kolejności aktywa o najwyższej

nia ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych)

płynności. Taka strategia mogłaby bowiem spowo-

charakteryzowały się fundusze inwestycyjne otwar-

dować, że po dokonaniu części wypłat w aktywach

te, a także fundusze mieszane i fundusze papierów

pozostałyby wyłącznie mniej płynne instrumenty,

dłużnych (zob. wykres 4.23). W celu zwiększenia

a tym samym fundusze zostałyby pozbawione moż-

ekspozycji fundusze wykorzystywały również instru-

liwości realizowania kolejnych zleceń odkupienia.

menty pochodne. Zarówno w transakcjach takimi

Z tego względu fundusze mogą preferować możliwie

instrumentami, jak i w transakcjach warunkowych

równomierną sprzedaż poszczególnych składników

kontrahentami funduszy inwestycyjnych były głów-

lokat.

nie banki krajowe.
Wykres 4.22. Struktura posiadaczy tytułów uczestnictwa

Finansowanie i struktura pasywów

funduszy inwestycyjnych

Ryzyko związane z działalnością funduszy ponoszą ich uczestnicy. Fundusze inwestycyjne co do zasady nie gwarantują osiągnięcia wyznaczonego ce-

100%

lu inwestycyjnego. Zarządzające nimi towarzystwa

90%

funduszy inwestycyjnych nie ponoszą zatem ryzyka
związanego z działalnością lokacyjną funduszy.
Największy udział w strukturze inwestorów funduszy inwestycyjnych miały gospodarstwa domowe. Tytuły uczestnictwa były trzecią najpopularniejszą formą utrzymywania przez nie oszczędności (po
depozytach bankowych i gotówce). Gospodarstwa
domowe były dominującymi uczestnikami funduszy otwartych (zob. wykres 4.22). Wśród inwestorów
funduszy zamkniętych przeważały natomiast przed-

Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa
Zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne
Monetarne instytucje finansowe
Fundusze inwestycyjne
Inne podmioty

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6-2016
12-2016
6-2017
Fundusze otwarte

6-2016
12-2016
6-2017
Fundusze zamknięte

Uwaga: w grupie funduszy otwartych uwzględniono fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte.
Źródło: NBP.

siębiorstwa. W istotnej części były to podmioty zagraniczne, jednak niektóre z nich były zakładane
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Tabela 4.3. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI

Przychody ogółem, w tym:
– przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi
– przychody z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych
Koszty ogółem
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Wymagany kapitał własny
Średnia wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych
Średnia wartość portfeli instrumentów finansowych
Wskaźnik pokrycia kapitału własnego (w %)
Wskaźnik pokrycia roszczeń uczestników (w %)
Rentowność brutto (w %)
ROE (w %)

6-2015
(w mln zł)
1 587
1 463
27
1 259
327
265
1 314
284
236 517
28 868
463
0,54
20,6
37,3

6-2016
(w mln zł)
1 526
1 423
27
1 227
298
240
1 481
363
277 765
47 071
408
0,53
19,6
33,7

6-2017
(w mln zł)
1 849
1 737
24
1 467
381
308
1 407
386
292 695
58 990
364
0,48
20,6
34,2

6-2017/6-2016
(w %)
21,2
22,0
-10,8
19,6
27,8
28,2
-5,0
6,4
5,4
25,3
-43,86 pkt proc.
-0,05 pkt proc.
1,04 pkt proc.
0,46 pkt proc.

Uwaga: wskaźnik pokrycia roszczeń uczestników – deﬁnicja w słowniczku. ROE annualizowane.
Źródło: UKNF, NBP.

Wykres 4.23. Dźwignia ﬁnansowa w sektorze funduszy in-

westycyjnych według prowadzonej polityki inwestycyjnej
Fundusze papierów dłużnych
Fundusze nieruchomości
Fundusze ogółem

Fundusze akcji
Fundusze mieszane
Fundusze pozostałe
Fundusze ogółem - średnia

130%

W omawianym okresie wprowadzono ograniczenia regulacyjne możliwości stosowania dźwigni ﬁnansowej przez fundusze inwestycyjne zamknięte
oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. W sierpniu 2017 r. weszło w życie rozporządzenie152 nakładające na takie fundusze maksymalny li-

125%

mit ekspozycji. Ekspozycja obliczana jest jako war-

120%

tość bezwzględna wszystkich składników aktywów,
115%

a w przypadku instrumentów pochodnych uwzględnia wartość rynkową równoważnych pozycji w in-

110%

strumentach bazowych153 . W przypadku funduszy

105%

inwestycyjnych zamkniętych oraz specjalistycznych

Uwaga: dla funduszy ogółem trzyletnia średnia krocząca.
Źródło: NBP.

6-2017

3-2017

12-2016

9-2016

6-2016

3-2016

12-2015

9-2015

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

100%

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych jej wartość nie
może przekroczyć czterokrotności, a w po spełnieniu

152 Rozporządzenie

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1443).
153 Limit odnosi się do ekspozycji AFI obliczonej metodą zaangażowania, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu
do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni ﬁnansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.
Urz. UE z 22.03.2013 r., L83, s. 1). W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych TFI obliczają całkowitą ekspozycję jedną z trzech
metod, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1444): metodą zaangażowania, absolutnej wartości
zagrożonej albo względnej wartości zagrożonej. Wysokość limitu całkowitej ekspozycji uzależniona jest od przyjętej metody jej obliczania i wynosi: 100% wartości aktywów netto funduszu w przypadku metody zaangażowania, 20% wartości aktywów netto funduszu
w przypadku metody absolutnej wartości zagrożonej oraz 200% wartości zagrożonej portfela referencyjnego w przypadku metody
względnej wartości zagrożonej.
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dodatkowych warunków – ośmiokrotności aktywów

przekazywanych im w ramach kapitałowej czę-

netto funduszu. W przypadku specjalistycznych fun-

ści powszechnego systemu emerytalnego. Aktywa

duszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady

OFE są dzielone na jednostki rozrachunkowe przy-

i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy

pisane członkom funduszy proporcjonalnie do wiel-

inwestycyjnych otwartych limit ekspozycji wynosi

kości wpłaconych środków. Przez 10 lat przed przej-

200% wartości aktywów netto.

ściem uczestnika na emeryturę, OFE przenoszą przypisane mu aktywa do ZUS w ramach tzw. suwaka

Sytuacja ﬁnansowa TFI
Wyniki ﬁnansowe TFI poprawiły się (zob. tabela
4.3). Było to związane ze wzrostem wartości aktywów funduszy oraz udziału funduszy akcji, w przypadku których towarzystwa pobierają wyższe opłaty
za zarządzanie. Lepszy niż w I półroczu 2017 r. wynik
ﬁnansowy TFI osiągnęły tylko w I półroczu 2008 r.
i 2007 r.

bezpieczeństwa.
Niezależnie od sytuacji ﬁnansowej powszechnych
towarzystw emerytalnych (PTE) oraz depozytariuszy obowiązujące rozwiązania prawne zapewniają
bezpieczeństwo środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Wartość aktywów
OFE nie jest powiązana z sytuacją ﬁnansową PTE
ze względu na odrębną osobowość prawną tych podmiotów oraz oddzielenie aktywów funduszy od ma-

Kapitał własny sektora obniżył się, wciąż był jed-

jątku towarzystw. Członkowie OFE nie powinni rów-

nak ponadtrzykrotnie wyższy niż wymagany usta-

nież ponieść konsekwencji ewentualnej upadłości

wowo. W relacji do sumy aktywów netto funduszy

depozytariuszy ze względu na to, że masa upadło-

inwestycyjnych kapitał TFI pozostawał jednak niski

ściowa depozytariusza nie obejmuje aktywów fun-

– nie przekraczał 1%. Relacja kapitału własnego po-

duszy.

szczególnych towarzystw do sumy aktywów zarządzanych funduszy była zróżnicowana i przeciętnie
wyniosła 1,85%. Dla zdecydowanej większości towa-

Wielkość sektora

rzystw wartość wskaźnika pokrycia roszczeń uczest-

W I połowie 2017 r. wartość aktywów netto otwar-

ników była niższa od średniej. W przypadku koniecz-

tych funduszy emerytalnych wzrosła o 13,8% i na

ności wypłaty odszkodowań na rzecz uczestników

koniec czerwca wyniosła 174,7 mld zł. Przyrost war-

funduszy inwestycyjnych154 sytuacja ﬁnansowa nie-

tości aktywów fundusze osiągnęły głównie dzięki

których towarzystw uległaby pogorszeniu.

wysokiemu wynikowi ﬁnansowemu (21,9 mld zł).
Średnia ważona stopa zwrotu OFE w I połowie
2017 r. wyniosła 14,3%, a w poszczególnych fun-

4.3. Otwarte fundusze

duszach wahała się od 11,7% do 15,2%. Na wy-

emerytalne i powszechne

nik ten wpłynęła przede wszystkim korzystna sytu-

towarzystwa emerytalne

w tym czasie 18,1%, a indeks WIG – 17,9%. Napływ

acja na krajowym rynku akcji. Indeks WIG20 zyskał
nowych składek do funduszy (około 1,8 mld zł) był

Działalność otwartych funduszy emerytalnych po-

niwelowany przez odpływ środków przekazywanych

lega na gromadzeniu i inwestowaniu środków

ZUS z tytułu suwaka bezpieczeństwa (2,1 mld zł).

154 TFI

mogłoby wypłacać rekompensaty uczestnikom funduszy inwestycyjnych w przypadku powstania szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez towarzystwo.
155 Dane za 2016 r.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych sta155

ty dostarczały bowiem usługi o identycznej funk-

nowiły około 8,5% PKB . Wskaźnik ten był istotnie

cji, a w przypadku ewentualnej upadłości jednego

niższy niż w większości krajów OECD, gdzie śred-

z PTE, prawo gwarantowało przejęcie zarządzania

nia relacji aktywów funduszy emerytalnych do PKB

OFE przez inne towarzystwo.

156

w 2015 r. wyniosła 37,2% .
Sektor otwartych funduszy emerytalnych charakteryzował się wysokim stopniem koncentracji (zob.
wykres 4.24). Na koniec czerwca 2017 r. w Polsce działało 12 OFE. Wskaźniki koncentracji CR3
i CR5 utrzymywały się w ostatnich latach na podobnych poziomach (choć w I połowie 2017 r. nieznacznie wzrosły), co wynikało z niewielkich transferów
członków między poszczególnymi OFE i marginalnej liczby zawieranych umów pierwszorazowych157 .
Umacniała się natomiast pozycja lidera rynku charakteryzującego się największym udziałem członków, którzy zadeklarowali chęć przekazywania części składki emerytalnej do OFE.

Ryzyko inwestycyjne i struktura aktywów
W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy
emerytalnych dominowały krajowe instrumenty
udziałowe158 , które stanowiły 79,3% jego wartości
(zob. wykres 4.25). W poszczególnych funduszach
udział ten wahał się od 74,7% do 82,3%. OFE nabywały prawie wyłącznie akcje notowane na krajowym
rynku regulowanym. Krajowe nieskarbowe papiery
dłużne stanowiły 7,5% portfela funduszy. Występowało duże zróżnicowanie między skalą zaangażowania poszczególnych OFE w tego typu instrumenty,
od niecałych 2% do prawie 13% portfela. Struktura
portfela inwestycyjnego wynikała m.in. z ustawowe-

Wykres 4.24. Koncentracja podmiotowa na rynku OFE

go zakazu inwestycji w skarbowe papiery wartościowe oraz wielkości i specyﬁki krajowego rynku papie-

CR1

CR3

CR5

rów wartościowych.

100%
90%
80%

W przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europej-

70%

skiej środowisko niskich stóp procentowych nie

60%

stanowiło zagrożenia dla stabilności funduszy eme-

50%

rytalnych w Polsce. System emerytalny nie był bo-

40%

wiem oparty o mechanizm zdeﬁniowanego świad-

30%

czenia. W związku z tym OFE nie miały z góry

20%

ustalonych wartości zobowiązań ﬁnansowych wo-

10%

bec członków. Zobowiązania te odpowiadały je-

0%
12-2015

12-2016

6-2017

dynie aktywom netto funduszy i były zależne od
bieżących wyników ﬁnansowych. W długim okre-

Uwaga: wskaźniki koncentracji według udziału w aktywach netto
sektora.
Źródło: UKNF.

sie niskie stopy procentowe wpłynęłyby negatywnie

W sektorze nie występowało ryzyko przerwania

stycyjnego. Ze względu jednak na niewielki udział

ciągłości świadczenia usług. Poszczególne podmio-

tych instrumentów w aktywach OFE wpływ niskich

na przychody z lokat z części dłużnej portfela inwe-

156 „Pension

Markets in Focus”, OECD 2016.
analizowanym okresie nie było przejęć na rynku OFE. W drugiej połowie 2017 r. należy jednak się spodziewać wzrostu wskaźnika
CR5 na skutek planowanego przejęcia jednego z funduszy przez inny podmiot.
158 Kategoria ta obejmuje również akcje emitentów zagranicznych notowane na GPW oraz obligacje zamienne na akcje spółek, których
papiery są notowane na GPW.
157 W
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stóp procentowych na pogorszenie wyników ﬁnan-

cyjnego OFE. Fundusze emerytalne odgrywały istot-

sowych sektora byłby znikomy.

ną rolę na rynku dłużnych papierów wartościowych
banków inwestując zarówno w obligacje bankowe,

Wykres 4.25. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE
Inwestycje zagraniczne
Depozyty w bankach krajowych
Krajowe nieskarbowe dłużne papiery wartościowe
Krajowe udziałowe papiery wartościowe
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
100%

jak i listy zastawne. Jeden z OFE posiadał ponad 30%
listów zastawnych należących do wszystkich funduszy, co czyniło go istotnym inwestorem na rynku
tych papierów.

90%
80%

OFE w niewielkim stopniu ﬁnansowały sektor

70%

przedsiębiorstw nieﬁnansowych. Skala zakupu pa-

60%

pierów dłużnych przedsiębiorstw była niewielka.

50%

Fundusze mogłyby jednak mieć istotny wpływ

40%
30%

na ceny instrumentów udziałowych notowanych

20%

na GPW. Na koniec czerwca 2017 r. udział OFE w ka-

10%

pitalizacji spółek notowanych na GPW wyniósł oko-

0%
6-2014 12-2014 6-2015 12-2015 6-2016 12-2016 6-2017

Uwaga: krajowe kategorie aktywów uwzględniają emisje w walutach obcych.
Źródło: UKNF.

ło 10%, a udział w obrotach akcjami na Rynku Głównym GPW w I połowie 2017 r. – około 4,2%.

Zgodnie z regulacjami prawnymi otwarte fundu-

Ryzyko płynności

sze emerytalne nie mogły udzielać bezpośrednich

W sektorze otwartych funduszy emerytalnych nie

159

pożyczek pieniężnych . W ostatnich latach otwar-

istnieje ryzyko gwałtownego wycofania środków

te fundusze emerytalne nie dokonywały transakcji

przez członków. W odróżnieniu od uczestników

typu repo ze względu na zakaz inwestowania w skar-

funduszy inwestycyjnych, członkowie OFE nie ma-

bowe papiery wartościowe, które najczęściej były

ją możliwości wycofania środków i rezygnacji z tej

stosowane jako zabezpieczenie tego typu transak-

formy inwestycji w przypadku zaburzeń na rynkach

cji. Przed wprowadzeniem ograniczenia w lokowa-

ﬁnansowych160 . Aby ograniczyć zmienność ceny jed-

nie środków w papiery skarbowe fundusze emery-

nostek rozrachunkowych lub jej spadek fundusze

talne były aktywnymi uczestnikami rynku transak-

mogłyby jedynie realokować środki między dostęp-

cji warunkowych, w szczególności pożyczały innym

ne dla nich kategorie aktywów, jednak limity in-

podmiotom środki pod zastaw otrzymanych papie-

westycyjne i struktura krajowego rynku ﬁnansowe-

rów wartościowych.

go uniemożliwiają dokonanie istotnej przebudowy

Zobowiązania banków wobec otwartych fundu-

portfela.

szy emerytalnych stanowiły istotną część aktywów

Obowiązek przekazywania części aktywów OFE

OFE. Na koniec czerwca 2017 r. depozyty ban-

do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa

kowe i dłużne papiery wartościowe wyemitowane

wymagał utrzymywania przez fundusze odpowied-

przez banki stanowiły około 10% portfela inwesty-

niego udziału płynnych lokat w aktywach. W I po-

159 Art.

150 pkt 3 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 870, z późn. zm.).
160 Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, począwszy od 2016 r. co cztery lata w okresie od kwietnia do lipca członkowie OFE
mają możliwość podjąć decyzję o zaprzestaniu odprowadzania części swojej składki emerytalnej do OFE. Wówczas w całości będzie
ona traﬁać do ZUS. W tych samych okresach można podjąć decyzję o rozpoczęciu (lub ponowieniu) odprowadzania części składki
emerytalnej do OFE.
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łowie 2017 r. OFE przekazały z tytułu suwaka

czek na kwotę przekraczającą 1,5% wartości akty-

o 0,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie

wów funduszu162 . Na koniec 2016 r. wskaźnik ak-

poprzedniego roku, co było spowodowane wzro-

tywów OFE do ich aktywów netto wyniósł 100,2%,

161

stem wartości ich aktywów . Jednocześnie fundu-

przy czym fundusze nie posiadały żadnych zobowią-

sze otrzymały w tym czasie 1,9 mld zł dywidend

zań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie mogły również

i odsetek, a na koniec czerwca 2017 r. utrzymywa-

nabywać instrumentów pochodnych, które służyły-

ły 11,5 mld zł w depozytach bankowych w walucie

by kreowaniu dźwigni.

krajowej. Z uwagi na istniejący bufor płynności nie
istniało zatem ryzyko wymuszonej sprzedaży i ne-

Sytuacja ﬁnansowa PTE

gatywnych efektów cenowych na rynkach ﬁnansowych.

W I połowie 2017 r. powszechne towarzystwa emerytalne osiągnęły nieznacznie niższy wynik tech-

Finansowanie i struktura pasywów

niczny na zarządzaniu funduszami niż w analogicznym okresie 2016 r. Nastąpiło to mimo istot-

Ryzyko związane z lokowaniem aktywów otwar-

nego wzrostu przychodów z zarządzania fundusza-

tych funduszy emerytalnych ponoszą wyłącznie

mi emerytalnymi, który został zniwelowany znacz-

ich członkowie. OFE są funduszami o zdeﬁniowa-

nym wzrostem kosztów zarządzania (zob. tabela

nej składce. Nie gwarantują zatem osiągnięcia wy-

4.4). Zarówno wzrost przychodów, jak i kosztów na-

znaczonego celu inwestycyjnego. Powszechne towa-

leży tłumaczyć rosnącą wartością zarządzanych ak-

rzystwa emerytalne nie ponoszą ryzyka związanego

tywów. Wyższa wartość aktywów OFE przełożyła

z działalnością lokacyjną funduszy. Ryzyko to w cało-

się bowiem na wyższe przychody PTE z tytułu wy-

ści spoczywa na posiadaczach jednostek rozrachun-

nagrodzenia za zarządzanie, powodując jednocze-

kowych.

śnie obowiązek dopłat do Funduszu Gwarancyjne-

Z uwagi na pełnioną przez OFE funkcję źródłem

go163 . W ślad za wynikiem technicznym, nieznacz-

środków ulokowanych w funduszach był sektor go-

nie spadł też zysk netto towarzystw. Obniżył się rów-

spodarstw domowych. Do OFE jest transferowana

nież wskaźnik ROE, do czego dodatkowo przyczynił

część (2,92% podstawy wymiaru składki) obowiąz-

się wzrost wartości kapitału własnego PTE. Wskaźnik

kowej składki na ubezpieczenie emerytalne (wyno-

ten wciąż jednak utrzymywał się na wysokim pozio-

szącej 19,52% podstawy wymiaru składki) tylko tych

mie, ponaddwukrotnie wyższym niż w sektorze ban-

ubezpieczonych, którzy zadeklarowali chęć uczest-

kowym.

nictwa w funduszu. Na koniec czerwca 2017 r. człon-

Relacja kapitału własnego powszechnych towa-

kami OFE było 16,3 mln osób, z czego jedynie około

rzystw emerytalnych do aktywów zarządzanych

16% przekazywało część składki do funduszu.

przez nie otwartych funduszy emerytalnych po-

Otwarte fundusze emerytalne nie stosowały dźwi-

nownie zmniejszyła się (zob. wykres 4.26). Na ko-

gni ﬁnansowej. Zgodnie z regulacjami prawny-

niec czerwca 2017 r. wyniosła średnio 1,3%. Spadek

mi OFE nie mogły zaciągać kredytów i poży-

wartości tego wskaźnika w I połowie 2017 r. wyni-

161 Od

IV kwartału 2017 r. należy się spodziewać wypływu środków z OFE z tytułu suwaka bezpieczeństwa o wartości większej niż w poprzednich okresach ze względu na obniżenie ustawowego wieku emerytalnego, które zacznie obowiązywać od października. Fundusze
mogą być więc zmuszone do sprzedaży części posiadanych instrumentów w celu utrzymania obecnego poziomu płynności. Dodatkowa
podaż ze strony OFE może wpłynąć na ceny sprzedawanych instrumentów.
162 Art. 154 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
163 Art. 187 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
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Niekredytowe instytucje ﬁnansowe

kał głównie ze wzrostu wartości aktywów OFE. Wy-

ter powiązań międzysektorowych w polskim sys-

sokość kapitału PTE nie jest jednak powiązana z ry-

temie ﬁnansowym. W czerwcu 2017 r. najwięk-

zykiem ponoszonym przez członków funduszy. War-

sza grupa ubezpieczeniowa nabyła akcje drugiego

tość kapitału towarzystw mogłaby mieć znaczenie je-

co do wielkości aktywów banku. Grupa ta spełnia-

dynie w przypadku wystąpienia roszczeń członków

ła kryteria kwaliﬁkujące ją jako konglomerat ﬁnan-

164

sowy165 . W związku ze zwiększeniem zaangażowa-

funduszy wobec PTE .

nia kapitałowego zakładów ubezpieczeń w sektor
Wykres 4.26. Relacja kapitału PTE do wartości aktywów net-

to zarządzanych przez nie OFE
Rozpięto ć

bankowy wzrosło znaczenie wyników ﬁnansowych
banków dla sytuacji ﬁnansowej NIF. Zaangażowanie

rednia ważona

banków w sektorze ubezpieczeń mierzone udziałem

Mediana

w ich kapitale i składce utrzymywało się na niezmie-

5%

nionym poziomie i pozostawało ograniczony.

4%

Wykres 4.27. Aktywa sektora NIF zarządzane przez wybra-

3%

ne grupy kapitałowe na koniec czerwca 2017 r.
2%
PZU
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Getin
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0%
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Źródło: UKNF.

50%
40%
30%

4.4. Międzysektorowe
powiązania niekredytowych
instytucji ﬁnansowych
Źródłem ryzyka dla stabilności sektora niekredytowych instytucji ﬁnansowych mogą być powiązania między instytucjami ﬁnansowymi, w tym powiązania kapitałowe, ﬁnansowania i kredytowe.
Wzajemne zależności, w sytuacji istotnych zaburzeń
w danym sektorze, mogą prowadzić do przenoszenia
szoków na inny sektor (efekt zarażania).
W I połowie 2017 r. zmieniła się skala i charak-

20%
10%
0%

ZU

TFI

PTE

Źródło: UKNF.

Dla pozostałych podmiotów sektora NIF bardziej
istotne pozostawały powiązania wewnątrzsektorowe niż z bankami. W przypadku TFI najważniejsze były wzajemne zależności z domami maklerskimi, które zwykle należały do tych samych grup kapitałowych lub były bezpośrednio powiązane właścicielsko. Domy maklerskie były podmiotami dominującymi ośmiu TFI. Ich udział w kapitale zakładowym tego sektora wyniósł 14,9%. Ponadto w kil-

164 Zgodnie

z art. 48 ust. 1 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych towarzystwo odpowiada wobec członków funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania
funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.
165 „Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 r.”, UKNF, Warszawa 2017 r., s. 77.
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe i rentowność sektora PTE

Przychody z zarządzania funduszami emerytalnymi, w tym:
– przychody z opłat od wpłacanych składek
– wynagrodzenie za zarządzanie
– wypłaty z rachunku rezerwowego
– zwrot nadpłaty z funduszu gwarancyjnego
Koszty zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk techniczny z zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk netto
Kapitał własny
Średnia wartość aktywów netto OFE
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi (w %)
ROE (w %)

6-2015
(w mln zł)
459
26
379
23
5
218
240
227
2 489
154 644
52,4
25,5

6-2016
(w mln zł)
443
26
342
25
27
202
241
216
2 189
138 302
54,3
19,5

6-2017
(w mln zł)
487
27
408
25
0
251
237
212
2 259
167 485
48,6
17,2

6-2017/6-2016
(w %)
10,1
2,9
19,3
-0,8
-100,0
24,0
-1,7
-1,8
3,2
21,1
-5,8 pkt proc.
-2,3 pkt proc.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu. Prezentowane
wyniki uwzględniają również zarządzanie dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. W I połowie 2017 r. przychody PTE z tytułu zarządzania DFE stanowiły 0,6% przychodów towarzystw z zarządzania funduszami emerytalnymi. ROE annualizowane.
Źródło: UKNF.

ku ostatnich kwartałach obserwowano przenoszenie
działalności maklerskiej niektórych domów maklerskich do TFI z tej samej grupy kapitałowej166 . Polegało to na przejęciu przez towarzystwo aktywów, którymi zarządzały domy maklerskie w ramach usługi
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów ﬁnansowych.
W przypadku PTE wszystkie podmioty prowadziły
działalność w ramach grup kapitałowych, głównie
ubezpieczeniowych (zob. wykres 4.27).

aktywów sektora NIF.
W I połowie 2017 r. zwiększyły się także powiązania w ramach ﬁnansowania sektora ubezpieczeń, którego dostarczały podmioty zarządzane
przez TFI. Ponad połowę emisji obligacji podporządkowanych największego zakładu ubezpieczeń objął
sektor funduszy inwestycyjnych. Dotyczyło to jednak funduszy, których zarządzające TFI nie było powiązane kapitałowo z emitentem.
Powiązania inwestycyjne zakładów ubezpieczeń

Powiązania w zakresie ﬁnansowania oraz powią-

i TFI pozostawały istotne dla obu sektorów. Zakła-

zania kredytowe NIF z sektorem bankowym utrzy-

dy ubezpieczeń lokowały w tytuły uczestnictwa fun-

mywały się na niskim poziomie. Wartość udzielo-

duszy inwestycyjnych zarówno aktywa UFK, jak i po-

nych kredytów dla tego sektora stanowiła marginal-

zostałe aktywa, dla których ponosiły ryzyko inwe-

ną część portfela kredytowego banków. Także de-

stycyjne. Wartość aktywów zgromadzonych w ra-

pozyty NIF nie były istotnym źródłem ﬁnansowania

mach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lo-

banków. W powiązaniach między tymi sektorami

kowanych w tytuły uczestnictwa krajowych fundu-

większe znaczenie miała dla NIF ekspozycja na sek-

szy inwestycyjnych wzrosła do 37,1 mld zł (zob. wy-

tor bankowy niż dla banków ich ekspozycja na sek-

kres 4.28). Ten charakter powiązań może mieć

tor niekredytowych instytucji ﬁnansowych. Wartość

potencjalne znaczenie dla zakładów ubezpieczeń

zobowiązań banków wobec niekredytowych instytu-

i TFI w przypadku istotnej skali wycofywanych środ-

cji ﬁnansowych utrzymywała się na zbliżonym po-

ków z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

ziomie co na koniec 2016 r. i stanowiła około 10%

Ze względu na długoterminowy charakter umów

166 „Raport
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dotyczący sytuacji ﬁnansowej domów maklerskich w 2016 r.”, UKNF, Warszawa 2017 r., s. 4.

Narodowy Bank Polski

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe

ubezpieczeń z UFK, a także konieczność poniesienia

wów, a zakłady ubezpieczeń nie ponosiły dodatko-

kosztów wycofania swoich środków przez ubezpie-

wych kosztów osobowych. Ponadto lokowanie środ-

czających, ryzyko związane z potencjalną nagłą wy-

ków zakładów w tytuły uczestnictwa funduszy inwe-

przedażą aktywów jest jednak mało prawdopodob-

stycyjnych dawało im korzyści podatkowe.

ne. Pozostałe inwestycje zakładów ubezpieczeń w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych koncentrowały się zwykle w funduszach dedykowanych tym

Wykres 4.28. Struktura aktywów ubezpieczeniowych fun-

duszy kapitałowych
Tytuły uczestnictwa zagranicznych FI
Tytuły uczestnictwa krajowych FI
Aktywa UFK zarządzane przez ZU

podmiotom i zarządzanych przez TFI powiązane kapitałowo.

100%

Niektóre podmioty sektora ubezpieczeń przekazywały część swoich aktywów w zarządzanie TFI167 .

90%
80%
70%

Najczęściej wybierano TFI z grupy kapitałowej za-

60%

kładu ubezpieczeń. Towarzystwa należące do ubez-

50%

pieczeniowych grup kapitałowych zarządzały ponad

40%

75% środków powierzonych TFI w ramach usługi as-

30%

set management. Taka forma powiązań przynosiła

20%

korzyści zarówno zakładom ubezpieczeń, jak i towa-

10%
0%

rzystwom funduszy inwestycyjnych. TFI zwiększały
bowiem w ten sposób wartość zarządzanych akty-

167 Zarządzanie

12-2016

6-2017

Źródło: UKNF.

w formie portfeli, w skład których wchodził jeden lub większa liczba instrumentów ﬁnansowych.
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Ocena ryzyka systemowego w polskim
systemie ﬁnansowym
System ﬁnansowy Polski funkcjonuje stabilnie,

cego utrzymaniu stabilności ﬁnansowej) jest w szcze-

a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nieznacz-

gólności wzmacnianie odporności systemu ﬁnanso-

nie się zmniejszyło w okresie od publikacji po-

wego na wypadek materializacji ryzyka systemowe-

przedniej edycji raportu. Głównym czynnikiem re-

go i wspieranie przez to długookresowego, zrówno-

dukującym ryzyko jest umocnienie ożywienia go-

ważonego wzrostu gospodarczego kraju169 . Identy-

spodarczego w gospodarce globalnej, przy braku

ﬁkacja ryzyka systemowego wymaga analizowania

istotnych nierównowag w krajowej sferze makroﬁ-

sytuacji w systemie ﬁnansowym w sposób obejmu-

nansowej. Pomimo obniżenia, natężenie zagrożeń

jący, poza analizą sektorową, procesy wpływające

pozostaje jednak na podwyższonym poziomie, głów-

na cały system ﬁnansowy oraz możliwe powiązania

nie z uwagi na niepewność w otoczeniu polskiej go-

wewnątrz systemu. Z tego względu analiza ryzyka

spodarki, w szczególności obawy co do racjonalności

systemowego opiera się na koncepcji celów pośred-

wyceny ryzyka inwestycyjnego na globalnych ryn-

nich polityki makroostrożnościowej. Komitet Stabil-

kach ﬁnansowych.

ności Finansowej, mając na uwadze zalecenia Euro-

Ryzyko systemowe to ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu systemu ﬁnansowego, które w razie materializacji zaburza działanie systemu ﬁnansowego
i gospodarki narodowej jako całości168 . Celem nad-

pejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego170 , jak również uwzględniając specyﬁkę polskiego systemu ﬁnansowego, wyszczególnił następujące cele pośrednie nadzoru makroostrożnościowego171 :

zoru makroostrożnościowego (jako działania służą168 Zob.

art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie ﬁnansowym (Dz. U. 2015, poz. 1513).
169 Zob. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym
w systemie ﬁnansowym (Dz. U. 2015, poz. 1513).
170 Zob. zalecenie ERRS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego nadzorów krajowych (ERRS/2011/3).
171 Zob.
publikacja
KSF
„Nadzór
makroostrożnościowy
w
Polsce,
ramy
instytucjonalno-funkcjonalne”,
http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/Ramy_inst-funkc.pdf.
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ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego wzrostu lub wielkości zadłużenia lub

5.1.

Możliwe słabe punkty
w systemie ﬁnansowym

dźwigni ﬁnansowej,
ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmiernego niedopasowania aktywów i pasywów lub
ryzyka niepłynności rynków ﬁnansowych,

Ryzyko wynikające z nadmiernego wzrostu lub wielkości zadłużenia lub dźwigni ﬁnansowej

ograniczenie ryzyka wynikającego z nadmier-

Cykl kredytowy w Polsce znajduje się na przeło-

nych koncentracji ekspozycji wobec podmio-

mie fazy ożywienia i ekspansji, co oznacza, że za-

tów lub czynników ryzyka i związanych z tym

grożenie z tytułu nadmiernej akcji kredytowej jest

powiązań pomiędzy podmiotami systemu ﬁ-

niskie173 (zob. wykres 5.1). NBP ocenia bieżącą pozy-

nansowego,

cję w cyklu kredytowym na podstawie trzech zmien-

ograniczenie ryzyka wynikającego z nieadekwatnych zachęt wpływających na zachowania instytucji ﬁnansowych lub ich klientów,

nych - dynamiki kredytu, wartości luki kredytowej
oraz wskaźnika kosztów obsługi długu174 .
Wykres 5.1. Pozycja w cyklu kredytowym
długookresowy komponent cykliczny kredytu do PKB

zapewnienie odpowiedniej odporności infra-

długookresowy komponent cykliczny dynamiki kredytu

struktury ﬁnansowej.

cję możliwych słabości w obszarach odpowiadających celom pośrednim polityki makroostrożnościowej, jak również ocenę odporności analizowanych
sektorów ﬁnansowych na materializację zagrożeń.
Ponadto w ramach oceny ryzyka systemowego omówiono możliwe źródła szoków, które mogą prowadzić do materializacji ryzyka. Analiza obejmuje obszary odpowiadające pierwszym czterem celom pośrednim. W obszarze piątego celu pośredniego – odporności infrastruktury ﬁnansowej – NBP analizuje funkcjonowanie systemów płatności oraz systemów rozrachunku i rozliczeń papierów wartościowych. Wyniki tych analiz są przedstawiane jednak
w odrębnej publikacji – „Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego”172 .
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Ocena ryzyka systemowego obejmuje identyﬁka-

długookresowy komponent cykliczny wskaźnika kosztów
obsługi długu

Uwagi: ostatnia obserwacja II kwartał 2017 r. Komponent cykliczny wszystkich szeregów uzyskano przy użyciu ﬁltra ChristianoFitzgeralda dla pasma wahań od 8 do 30 lat.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, BIS i GUS.

Luka kredytowa175 pozostaje ujemna, co także
sugeruje, że nie występuje zagrożenie związane
z nadmierną akcją kredytową. Zarówno całkowite zadłużenie prywatnego sektora nieﬁnansowego
do PKB (tzw. broad credit measure, które wyniosło
84,5% PKB w II kwartale 2017 r.), jak i zadłużenie

172 Zob.

np. „Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.”, www.nbp.pl.
byłoby wysokie przede wszystkim w sytuacji, kiedy kraj długo znajduje się w fazie ekspansji.
174 Wskaźnik kosztów obsługi długu (DSR) zdeﬁniowany jest jako stosunek sumy odsetek i amortyzacji do dochodu w prywatnym sektorze nieﬁnansowym – jest zatem miarą obciążenia dochodów z tytułu zadłużenia.
175 Luka kredytowa to odchylenie wskaźnika zadłużenia prywatnego sektora nieﬁnansowego do PKB od długoterminowego trendu.
173 Zagrożenie
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wobec banków i SKOK (tzw. narrow credit measure,

pozostaje zbliżone do nominalnego tempa wzrostu

które wyniosło 54,2% PKB w II kwartale 2017 r.) rosły

PKB. Odnotowano jednocześnie pewne zaostrzanie

w tempie zbliżonym lub wolniejszym niż długookre-

polityki kredytowej przez banki we wszystkich seg-

sowy trend (zob. wykres 5.2).

mentach kredytu. Jakość kredytów dla gospodarstw
domowych nie zmieniła się istotnie, podczas gdy ja-

Wykres 5.2. Relacja zadłużenia prywatnego sektora ﬁnan-

sowego do PKB i długookresowy trend
Kredyt (szeroka miara) dla prywatnego sektora niefinansowego do PKB

kość kredytów dla przedsiębiorstw poprawiła się. Relacja strat kredytowych do wartości portfela jest sta-

Długookresowy trend (szeroka miara)

bilna. Słabym punktem jest jakość portfela kredyto-

Kredyt (wąska miara) dla prywatnego sektora niefinansowego do PKB

wego w dużych bankach spółdzielczych, która jest

Długookresowy trend (wąska miara)
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Uwagi: ostatnia obserwacja II kwartał 2017 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, BIS i GUS.

Po kilkuletnim okresie wzrostu, w latach 2016-2017

Spośród niekredytowych instytucji ﬁnansowych jedynie fundusze inwestycyjne są istotnymi nabyw-

Modele wczesnego ostrzegania również wskazu-

cami tych instrumentów. Udział innych niekredyto-

ją, że w perspektywie od roku do czterech lat

wych instytucji ﬁnansowych w ﬁnansowaniu sektora

zagrożenie kryzysem bankowym związane z nad-

realnego jest niski. Sektor NIF nie generuje więc nie-

mierną akcją kredytową pozostaje niskie. Średnie

równowag.

prawdopodobieństwo ważone jakością modeli nie

Rola

przekracza 13% oraz 4% odpowiednio dla modeli

kredytowych w ﬁnansowaniu gospodarki jest bar-

uwzględniających zarówno zmienne krajowe i glo-

dzo mała (mniej niż 1% kredytów udzielonych go-

balne oraz tylko zmienne krajowe176 . Analiza hi-

spodarstwom domowym). Sytuacja kapitałowa istot-

storyczna wyników modeli sugeruje, że ryzyko nale-

nej części tego sektora ogranicza możliwości rozwo-

żałoby oceniać jako istotne kiedy prawdopodobień-

ju akcji kredytowej.

stwo przekracza ok. 25% (zob. wykres 5.3).

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-

Obecnym tendencjom w zakresie zadłużenia sekto-

Dominującym źródłem ﬁnansowania sektora real-

ra nieﬁnansowego nie towarzyszy akumulacja nie-

nego pozostaje sektor bankowy. Akcja kredytowa

równowag na rynkach aktywów, chociaż na rynku

banków rośnie w tempie, które ani nie generuje

nieruchomości mieszkaniowych równowaga jest

nierównowag makroekonomicznych, ani nie sta-

mniej stabilna niż w przeszłości. Większość ﬁnan-

nowi przeszkody dla wzrostu gospodarczego. Tem-

sowania sektora nieruchomości przez krajowy sek-

po wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnansowego

tor ﬁnansowy dotyczy rynku nieruchomości miesz-

176 Szczegóły

zastosowanego
podejścia
przedstawia
opracowanie
NBP
„Antycykliczny
bufor
łowy
i
modele
wczesnego
ostrzegania
przed
kryzysami
bankowymi.
Zastosowanie
dla
http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/2016.05_ewi_i_ccb_ksf_stronanbp.pdf.
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Przedział 10-90 percentyl
rednia warto ć prawdpododobieństwa

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0%

2007

0%

2005

10%

2017

10%

2016

20%

2015

20%

2014

30%

2013

30%

2012

40%

2011

40%

2010

50%

2009

50%

2008

60%

2007

60%

2006

70%

2005

70%

2006

Wykres 5.3. Prawdopodobieństwo kryzysu bankowego w Polsce

Przedział 30-60 percentyl
Próg odcięcia (1Ś3)

Uwagi: ostatnia obserwacja II kwartał 2017 r. Wykresy przedstawiają średnią (ważoną jakością sygnałów)wartość prawdopodobieństwa
uzyskaną na podstawie 215 modeli uwzględniających zmienne krajowe i globalne (prawy panel) i 156 modeli uwzględniających tylko
zmienne krajowe (lewy panel) oraz próg odcięcia, którego przekroczenie sygnalizuje zagrożenie kryzysem bankowym (założono, w ślad
za opracowaniami ERRS, że koszt braku sygnału ostrzegającego przed rzeczywistym kryzysem jest 3-krotnie wyższy niż koszt błędnego
sygnału o kryzysie w sytuacji jego niewystąpienia). Zielone pola oznaczają zakres wartości prawdopodobieństwa (nieważonych jakością
sygnałów) dla wszystkich modeli z wyłączeniem tych, które pokazują najniższe i najwyższe prawdopodobieństwo kryzysu bankowego
w Polsce w każdym okresie. Średnia wartość prawdopodobieństwa (czarna linia) ważona jakością sygnałów modeli przebiega miejscami
poniżej linii 30 percentyla prawdopodobieństw (lewy panel wykresu), ponieważ lepsze modele wskazywały w tych okresach na niższe
prawdopodobieństwo kryzysu oraz powyżej linii 60 percentyla prawdopodobieństw (prawy panel wykresu), ponieważ modele o lepszej
jakości sygnałów wskazywały w tych okresach na wyższe prawdopodobieństwo kryzysu
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych BIS, Eurostat i NBP.

kaniowych. Rynek ten charakteryzuje rosnący popyt

ne są bariery, które mogłyby ograniczyć produkcję

i odpowiadający mu wzrost podaży, które pozostają

mieszkań w przyszłości. W warunkach niskich stóp

blisko równowagi. Wzrost popytu częściowo wynika

procentowych, wzrost cen mógłby stać się kataliza-

z popytu inwestycyjnego (zakupy na wynajem) po-

torem inwestycji o charakterze spekulacyjnym. Nie-

budzanego przez niski poziom stóp procentowych.

równowaga będąca konsekwencją utrzymującej się

Ze względu na wysoką aktywność na rynku i spadają-

nadpodaży jest z kolei obserwowana na rynku nie-

cą relację zasobu mieszkań dostępnych do sprzedaży

ruchomości komercyjnych, szczególnie biurowych.

do obrotów na rynku, rośnie prawdopodobieństwo

Jednakże ﬁnansowanie tego segmentu przez krajo-

pojawienia się nierównowagi wskutek szoków po-

wy sektor ﬁnansowy jest ograniczone i nie zmieniło

dażowych lub popytowych. W tym kontekście istot-

się istotnie w analizowanym okresie.
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sowe niedopasowanie walutowe w sektorze bankoRyzyko wynikające z nadmiernego niedopasowania

wym jest zabezpieczane przy użyciu transakcji po-

aktywów i pasywów lub ryzyka niepłynności rynków

chodnych. Banki nie są więc narażone na ryzyko wa-

Ryzyko to dotyczy głównie instytucji kredytowodepozytowych (banków i SKOK), co wynika z natury ich działalności (ﬁnansowania niepłynnych aktywów depozytami, częściowo dostępnymi na żądanie
klienta). Aby ograniczyć ryzyko nagłego odpływu depozytów, te kategorie instytucji są objęte regulacyjnymi wymogami płynnościowymi, jak również gwarancjami BFG.

lutowe, lecz stosowanie instrumentów pochodnych
wiąże się z wrażliwością banków na warunki rynkowe, w szczególności na dostępność i ceny transakcji
zabezpieczających. Większość banków w Polsce, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych charakteryzuje się dodatnią luką stopy procentowej, co oznacza, że spadek stóp procentowych powoduje ceteris paribus obniżenie, a wzrost stóp – poprawę wyników banków. Depozyty o stopach kształtowanych

Strukturę ﬁnansowania polskiego sektora banko-

decyzją banków stanowią istotną część ich pasywów.

wego można ocenić jako stabilną. Głównym źró-

Umożliwia to bankom kompensowanie zmian ryn-

dłem ﬁnansowania banków krajowych są depozy-

kowych stóp procentowych niekorzystnie wpływa-

ty od sektora nieﬁnansowego. Choć ich dynamika

jących na wynik odsetkowy. Możliwość ta jest jed-

wzrostu uległa zahamowaniu w I połowie 2017 roku,

nak jednocześnie w znacznym stopniu ograniczona

jest ona wciąż dodatnia. Wartość depozytów sektora

przez niski poziom stóp procentowych177 i konkuren-

nieﬁnansowego i rządowego jest jedynie nieznacz-

cję między bankami.

nie niższa od wartości kredytów dla tych sektorów.
Spada jednocześnie udział zobowiązań od instytucji
ﬁnansowych, w tym od podmiotów zagranicznych.

Na sytuację płynnościową sektora SKOK korzystnie
wpływa istotny bufor aktywów płynnych, ale może
być ona silnie wrażliwa na trudną sytuację ﬁnan-

Ryzyko płynności krótkoterminowej w bankach

sową i kapitałową sektora. Udział środków płyn-

jest niewielkie. Wskazują na to zarówno poziomy

nych w aktywach ogółem nieznacznie spadł, ale po-

nadzorczych wskaźników płynności, jak i wyposaże-

zostawał relatywnie wysoki i wszystkie kasy spełnia-

nie banków w aktywa płynne. Bufor aktywów płyn-

ły nadzorcze wymogi płynnościowe. Relacja kredy-

nych jest większy niż średnio w UE, a jego struktu-

tów i pożyczek udzielonych przez kasy do depozy-

ra odznacza się wysoką jakością, tj. składają się nań

tów w nich złożonych nie przekracza 60%.

głównie bony pieniężne i obligacje skarbowe. Należy jednak wskazać, że materializacja ryzyka płynności może nastąpić mimo posiadania przez bank istotnych buforów płynnych aktywów, jeśli jej przyczyną
jest sytuacja ﬁnansowa lub kapitałowa banku.

W przypadku większości niekredytowych instytucji
ﬁnansowych ich model biznesowy sprawia, że niedopasowanie płynności aktywów i pasywów odgrywa niewielką rolę. Wynika to z następujących czynników:

Ryzyko rynkowe w polskich bankach wynika głównie z niedopasowania struktury bilansu pod wzglę-

struktury terminowej bilansu – w sekto-

dem waluty i oprocentowania w ramach księ-

rze ubezpieczeniowym, z uwagi na dłuż-

gi bankowej. Niedopasowanie to jest niwelowa-

szą

ne transakcjami zabezpieczającymi. Istotne bilan-

ubezpieczeniowych w porównaniu do akty-

zapadalność

rezerw

techniczno-

177 Zobowiązania

o stopie zarządzanej przez bank to w większości rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, których oprocentowanie
już obecnie jest zbliżone do zera.
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wów oraz odwrócony cykl produkcyjny (płat-

go obligacji skarbowych, pomimo pewnego spadku

ność składek z góry),

utrzymywała się wciąż na relatywnie wysokim po-

charakteru części oferowanych produktów –
w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycofanie środków jest możliwe
tylko w określonych okresach,
rozwiązań

ustawowych

–

w

przypadku

OFE nie ma możliwości wycofania środków
przez uczestnika przed uzyskaniem uprawnień
emerytalnych.

ziomie. Negatywnym zjawiskiem jest utrzymująca
się niska płynność rynku OIS, ze względu na rolę stawek OIS jako przybliżenia stóp wolnych od ryzyka
i ich rolę w wycenie instrumentów ﬁnansowych.

Ryzyko wynikające z nadmiernych koncentracji ekspozycji wobec podmiotów lub czynników ryzyka
i związanych z tym powiązań pomiędzy podmiotami
systemu ﬁnansowego

W sektorze ubezpieczeń ryzyko płynności ma pew-

Portfel kredytów walutowych, stanowiący przy-

ne znaczenie jedynie w przypadku produktów

kład koncentracji ekspozycji banków na czynnik

ubezpieczeniowych z UFK. Długoterminowy cha-

ryzyka, jest wrażliwym obszarem dużej części sek-

rakter tych polis ogranicza jednak możliwości wyco-

tora bankowego. Portfel ten może tworzyć ryzyko

fania środków. Ponadto w portfelach UFK domino-

w kilku obszarach:

wały płynne lokaty, a w przypadku środków lokowanych w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
zakłady ubezpieczeń ograniczały ryzyko płynności
przez zapisy kontraktowe, które uzależniają wypłatę środków klientom UFK od możliwości otrzymania
środków z umarzanych tytułów uczestnictwa.
Ryzyko płynności odgrywa pewną rolę w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych. W pierwszej połowie 2017 roku odnotowano spadek udziału

ryzyko kredytowe, którego dodatkowym –
w porównaniu do innych portfeli – elementem jest wrażliwość kredytobiorców na zmiany kursu walutowego,
ryzyko nieodnowienia zabezpieczeń pozycji
walutowej (jak dotychczas, nawet w okresie silnych zaburzeń rynkowych, ryzyko to nie zmaterializowało się),

płynnych aktywów w lokatach większości kategorii

ryzyko płynności powiązane ze zmianami kur-

funduszy. Przy ustawowym obowiązku niezwłocz-

su walutowego, związane z koniecznością od-

nej wypłaty przez fundusz wartości odkupywanych

nawiania zabezpieczeń pozycji walutowej,

jednostek uczestnictwa, pomimo bezpośredniego
powiązania wartości zobowiązań funduszy wobec
uczestników z wartością aktywów, fundusze mogą
być narażone na ryzyko płynności w sytuacji braku możliwości upłynnienia aktywów, na przykład

ryzyko prawne związane ze sporami sądowymi
między bankami a kredytobiorcami i ewentualnymi działaniami ustawowymi ingerującymi
w umowy kredytowe.

w sytuacji wystąpienia zaburzeń na rynkach ﬁnanso-

Z uwagi na istniejące bufory w sektorze banko-

wych. Spośród funduszy otwartych, najniższą płyn-

wym (kapitały) i gospodarstw domowych (bufory

nością odznaczały się aktywa funduszy dłużnych.

dochodowe) kredyty walutowe nie stwarzają za-

W analizowanym okresie rynki ﬁnansowe funk-

grożenia systemowego nawet przy założeniu du-

cjonowały bez zakłóceń. Krajowy rynek pienięż-

żych szoków. Utrzymujący się wciąż (pomimo spad-

ny funkcjonował stabilnie. Płynność rynku wtórne-

ku w ostatnim półroczu) mocny kurs franka szwaj-
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carskiego w relacji do kursu, po którym zaciągnię-

wielkie, co potwierdza brak wystąpienia efektu do-

to większość kredytów nominowanych we franku

mina nawet w scenariuszu szokowym testów warun-

szwajcarskim nie spowodował istotnego pogorsze-

ków skrajnych. Powiązania kontraktowe między nie-

nia jakości tego portfela. Odsetek kredytów zagro-

kredytowymi instytucjami ﬁnansowymi a bankami

żonych w portfelu walutowych kredytów mieszka-

pozostawały niewielkie.

niowych jest wyższy w porównaniu do kredytów złotowych, ale wynika to głównie z tego, że portfel
walutowy jest starszy, i jednocześnie jego wartość
spada. Dobra spłacalność portfela kredytów walutowych, mimo istotnych zmian kursowych w przeszłości świadczy o wystarczającym poziomie buforów
dochodowych pozwalających kredytobiorcom zaabsorbować skutki szoków. Wielkość ekspozycji banków zmniejsza się corocznie o około 7% wraz ze
spłatą kapitału kredytów walutowych. W przypadku
pogorszenia spłacalności tego portfela, czynnikiem
zwiększającym koszty byłby wysoki poziom wskaźnika LtV, jakim charakteryzuje się istotna część tych
kredytów.

Istotne są natomiast powiązania depozytowe pomiędzy bankami zrzeszającymi a bankami spółdzielczymi. Wynikają one z roli banków zrzeszających w rozliczeniach pieniężnych banków spółdzielczych oraz z lokowania w bankach zrzeszających
części nadwyżek pieniężnych przez banki spółdzielcze. W połączeniu z kluczową rolą banków zrzeszających w systemach ochrony instytucjonalnej (IPS),
decyduje to o istotności sytuacji ﬁnansowej i kapitałowej banków zrzeszających dla stabilności sektora
bankowości spółdzielczej, oraz uzasadnia systemową istotność banków zrzeszających.
Relatywnie silne były powiązania kapitałowe pomiędzy instytucjami z sektora NIF. Powiązania

Koncentracja ekspozycji kredytowych banków –

kapitałowe, poza – relatywnie niewielkim – wpły-

zarówno podmiotowa jak i branżowa – nie jest

wem sytuacji ﬁnansowej TFI na przychody zakładów

istotnym źródłem ryzyka. Jakość należności od pod-

ubezpieczeń, mogą również potencjalnie genero-

miotów z sekcji gospodarki, które mają największy

wać ryzyko wspólnej marki178 . Finalizacja w czerw-

udział w portfelu kredytowym banków poprawiła

cu 2017 roku zakupu banku Pekao SA przez PZU

się. Symulacje przeprowadzone na potrzeby niniej-

i Polski Fundusz Rozwoju doprowadziła do istotne-

szego Raportu wskazują, że banki w większości dys-

go wzrostu powiązań kapitałowych między sekto-

ponują kapitałem pozwalającym na zaabsorbowa-

rem ubezpieczeniowym a sektorem bankowym. Nie

nie skutków ewentualnych upadłości największych

musi to jednak prowadzić do wzrostu ryzyka179 .

kredytobiorców, choć grupa dużych banków spółdzielczych charakteryzuje się podwyższoną wrażliwością w tym obszarze.

Ważnym pośrednim kanałem powiązań międzybankowych oraz pomiędzy sektorem bankowym
i sektorem SKOK jest system gwarantowania depo-

Kontraktowe powiązania ﬁnansowe pomiędzy in-

zytów oraz system uporządkowanej likwidacji (re-

stytucjami w większości nie są obecnie istotnym

solution). Źródłem ﬁnansowania ewentualnych wy-

źródłem ryzyka, choć rola tych powiązań może ro-

płat depozytów oraz restrukturyzacji problemowych

snąć. Wzajemne powiązania banków komercyjnych

banków i SKOK są w przeważającym zakresie kon-

na rynku depozytów międzybankowych były nie-

tynuujące działalność banki. W tym kontekście trwa-

178 Ryzyko

wspólnej marki oznacza sytuację, w której zaufanie klientów do podmiotów posługujących się wspólną marką zostaje naruszone pod wpływem sytuacji dotyczącej jednego z tych podmiotów, np. negatywne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze
inwestycyjne prowadzą do zachwiania zaufania klientów do banku posługującego się tą samą marką co TFI.
179 Zob. ramka 7 w „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016 r.”, NBP.
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jąca restrukturyzacja sektora SKOK oraz wrażliwość

co do ich wsparcia ze strony władz. Dlatego nad-

niektórych dużych banków spółdzielczych na szo-

zór ﬁnansowy może, w przypadku banków, nakła-

ki zwiększa istotność systemową tego typu powią-

dać bardziej restrykcyjne wymogi na banki o takiej

zań. Ewentualne wypłaty depozytów gwarantowa-

charakterystyce. Na poziomie globalnym analogicz-

nych będą w pierwszej kolejności obciążały środ-

ne wymogi dotyczą również sektora ubezpieczenio-

180

ki zgromadzone ex ante przez BFG . Konieczność
odbudowy zasobów BFG skutkowałaby podwyższeniem składek wnoszonych przez instytucje kredytowe, co z kolei, ceteris paribus, wpłynęłoby na ich wyniki ﬁnansowe i zdolność do budowy kapitału.

wego.
Na tle średnich europejskich polski sektor bankowy cechuje się niską koncentracją. Obraz ten może
jednak zmienić się ze względu na zachodzące fuzje
i przejęcia. Wynikają one zarówno z działań niektó-

Innym pośrednim kanałem powiązań międzysek-

rych inwestorów strategicznych polskich banków,

torowych może być ryzyko reputacyjne dla ban-

jak i z rozwoju zaangażowania największej krajowej

ków związane z dystrybucją produktów inwesty-

grupy ubezpieczeniowej w sektor bankowy. Spadek

cyjnych i pełnieniem roli depozytariuszy. W przy-

zyskowności sektora bankowego może wzmacniać

padku poniesienia istotnych strat przez inwestorów,

tendencję do wzrostu koncentracji, co wynika z wyż-

negatywne skutki reputacyjne mogą dotyczyć nie tyl-

szej zyskowności dużych instytucji.

ko podmiotów, które stworzyły dany produkt (np.

Nałożone bufory tzw. innych instytucji o znacze-

zarządzały funduszem inwestycyjnym który przy-

niu systemowym pozwalają na zwiększenie zdol-

niósł inwestorom straty), ale również podmiotów,

nością do absorbowania skutków materializacji ry-

które dystrybuowały dany produkt. Banki pełniące

zyka przez instytucje o najwyższym udziale w ryn-

rolę depozytariusza mogą z kolei być narażone na ry-

ku. Nałożone przez KNF dodatkowe wymogi kapi-

zyko reputacyjne w sytuacji gdy pełniły taką rolę wo-

tałowe na banki zidentyﬁkowane jako krajowe (tzw.

bec funduszy, w przypadku których pojawiłyby się

„inne”) instytucje o znaczeniu systemowym przyczy-

podejrzenia o nierzetelne zarządzanie lub wadliwą

niają się do zwiększenia odporności systemu ﬁnan-

wycenę aktywów.

sowego na zaburzenia oraz może ograniczać ryzyko
związane z koncentracją rynku bankowego.

Ryzyko wynikające z nieadekwatnych zachęt wpływa-

W pozostałych sektorach wysoki i rosnący –

jących na zachowania instytucji ﬁnansowych lub ich

głównie ze względu na kończenie działalności

klientów

przez niektóre kasy – stopień koncentracji wystę-

Istnienie instytucji „zbyt dużych, by pozwolić
na ich upadłość” (TBTF) wynikające z dużej koncentracji podmiotowej sektora może prowadzić
do wystąpienia ryzyka systemowego. Takie insty-

puje wśród spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych. W kontekście trudnej sytuacji kapitałowej sektora zwiększa to ryzyko związane z funkcjonowaniem tego sektora.

tucje mogą podejmować nadmierne ryzyko wy-

Relatywnie wysoką koncentracją cechują się sek-

korzystując swoją pozycję rynkową i oczekiwania

tor ubezpieczeniowy oraz sektor emerytalny. Ze

180 Ten model wypłat wprowadziła ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depo-

zytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016, poz 996). W porównaniu z poprzednio funkcjonującym modelem (wypłat ﬁnansowanych w pierwszej kolejności z funduszu ochrony środków gwarantowanych) obecny model daje możliwość rozłożenia w czasie
wpływu wypłat depozytów gwarantowanych na sytuację ﬁnansową podmiotów objętych systemem gwarancji. Odbudowa potencjału
ﬁnansowego BFG następowałaby poprzez wnoszenie wyższych składek przez podmioty objęte systemem gwarancji.
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względu na dobrą sytuację kapitałową największych

cych spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Dzie-

zakładów ubezpieczeń, oraz rozwiązania instytucjo-

je się tak pomimo poprawy bieżącego i prognozowa-

nalne w sektorze emerytalnym, stan ten jednak nie

nego wzrostu gospodarczego w większości najważ-

generuje istotnego ryzyka.

niejszych gospodarczo regionów.

Ryzyko pokusy nadużycia może dotyczyć również
zachowań klientów instytucji ﬁnansowych. W tym
kontekście, ewentualne działania zmierzające do redukcji portfela kredytów walutowych powinny brać
pod uwagę zagrożenia związane z pokusą nadużycia. Zagrożenia te wynikają z możliwych zachęt dla
kredytobiorców do korzystania z ryzykownych produktów w przyszłości, ze względu na oczekiwania
na podobną interwencję władz.

Wyceny wielu instrumentów na globalnych rynkach ﬁnansowych wskazują na możliwość istotnego niedoszacowania ryzyka przez inwestorów,
czego skutkiem może być istotna korekta notowań i wzrost ich zmienności. Zwiększony optymizm
na rynkach ﬁnansowych, spowodowany m.in. niskimi stopami procentowymi oraz ożywieniem gospodarczym głównych gospodarek światowych, przełożył się na wzrost wycen aktywów ﬁnansowych (akcji
oraz obligacji korporacyjnych, przy utrzymujących

5.2. Czynniki mogące prowadzić

się wysokich cenach obligacji skarbowych), które

do urzeczywistnienia ryzyka

się od swoich wartości fundamentalnych. Jednocze-

w niektórych gospodarkach mogą istotnie odchylać
śnie niska bieżąca i oczekiwana zmienność notowań

Zidentyﬁkowane w raporcie czynniki, które mo-

rynkowych, odzwierciedlona w historycznie niskich

gą prowadzić do urzeczywistnienia ryzyka, doty-

wskazaniach indeksu VIX, sugeruje, że inwestorzy

czą przede wszystkim dwóch głównych obszarów.

nie spodziewają się zmiany trendów. W przeszło-

Pierwszy dotyczy tendencji makroekonomicznych

ści okresy niskiej zmienności notowań rynkowych

w otoczeniu polskiej gospodarki i ich wpływu na sy-

poprzedzały wystąpienie korekty na rynku. W kon-

tuację gospodarczą Polski. Sytuacja ta ma z kolei de-

tekście utrzymującej się wciąż istotnej niepewności

cydujący wpływ na jakość kredytów, które stanowią

gospodarczej i geopolitycznej, zagrożenie związane

najistotniejszą ekspozycję banków na ryzyko, mimo

z niedoszacowywaniem ryzyka na rynku aktywów

że portfel kredytów jako całość nie tworzy słabe-

należy uznać za wysokie. Czynnikami, które mogą

go punktu systemu ﬁnansowego. Pogorszenie sytu-

wyzwolić korektę notowań, są między innymi zmia-

acji makroekonomicznej może również sprzyjać na-

ny w polityce pieniężnej głównych gospodarek świa-

sileniu problemów w sektorze SKOK jak i w niektó-

towych oraz czynniki euro- i geopolityczne.

rych bankach spółdzielczych. Drugi obszar dotyczy
czynników istotnie wpływających na ryzyko zwią-

Skutkiem korekty wyceny ryzyka może być zwięk-

zane z portfelem kredytów walutowych, zidentyﬁ-

szona zmienność międzynarodowych przepływów

kowanym jako wrażliwy obszar bilansu niektórych

kapitału oraz spadek cen aktywów uznawanych za

banków.

bardziej ryzykowne. Zwiększenie rentowności obli-

Czynniki związane z sytuacją makroekonomiczną

gacji głównych gospodarek rozwiniętych oraz wzrost
awersji do ryzyka skutkować może odpływem kapi-

Utrzymująca się istotna niepewność w otoczeniu

tału z gospodarek wschodzących przyczyniając się

gospodarczym Polski wskazuje na możliwość wy-

do powstania nierównowag oraz deprecjacji kursów

stąpienia istotnych negatywnych szoków, mogą-

walut w stosunku do dolara amerykańskiego, euro

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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oraz franka szwajcarskiego. Następstwem tego mo-

jakość portfela kredytowego - z uwagi na dominują-

że być wzrost kosztów obsługi długu, zwłaszcza kre-

cy udział kredytów o zmiennej stopie procentowej –

dytów denominowanych w walutach obcych.

szczególnie jeśli ewentualny wzrost rynkowych stóp

Problemy strukturalne niektórych gospodarek –

procentowych wynikałby z szoków zewnętrznych.

takie jak wysoki poziom zadłużenia oraz słabo-

Wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce,

ści niektórych systemów bankowych – zwiększa-

nawet jeśli byłby on oczekiwany i zgodny z ten-

ją potencjał oddziaływania korekty na sferę real-

dencjami w gospodarce realnej może wywrzeć

ną. Nasilenie się dotychczasowych problemów mo-

pewien wpływ na jakość portfela kredytowego.

że osłabić skłonność przedsiębiorstw do inwesto-

Wzrost stóp procentowych mógłby głównie prowa-

wania, co ograniczy tempo wzrostu gospodarcze-

dzić do materializacji ryzyka dotyczącego części kre-

go zarówno w krótkim (spadek popytu), jak i dłuż-

dytów mieszkaniowych w złotych, które były udzie-

szym (mniejsza akumulacja kapitału) horyzoncie.

lane przez banki kredytobiorcom nie dysponują-

Dodatkowo, pomimo pewnych symptomów popra-

cym odpowiednimi buforami dochodowymi. Wpływ

wy, wciąż istniejące nierównowagi w dużych gospo-

wzrostu stóp procentowych na koszty obsługi kre-

darkach wschodzących, w szczególności w Chinach

dytów byłby jednak łagodzony wzrostem dochodów

(na rynku nieruchomości i w sektorze ﬁnansowym),

kredytobiorców, stąd ocena efektów netto jest utrud-

stanowią istotne źródło ryzyka o zasięgu globalnym.

niona. Ponadto, wpływ wzrostu stóp procentowych

Podwyższona niepewność w globalnej gospodarce
ma istotne znaczenie dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego głównie poprzez oddziaływanie
na sytuację makroekonomiczną otoczenia polskiej
gospodarki, zwłaszcza krajów będących głównymi
partnerami handlowymi Polski. Ich sytuacja wpływa na dynamikę gospodarki polskiej, a to z kolei
na sytuację krajowych kredytobiorców. Opublikowane prognozy wzrostu dla krajów wysoko rozwiniętych, w tym strefy euro, na najbliższe lata wskazują na umocnienie ożywienia gospodarczego, jednak
nadal są obecne obawy o trwałość tej tendencji.
Z kolei wpływ ewentualnego spowolnienia w krajach wschodzących byłby odczuwalny w Polsce głównie poprzez oddziaływanie na sytuację głównych
partnerów handlowych Polski. Taki scenariusz osłabiłby też tempo wzrostu gospodarczego w Polsce.

w skali oczekiwanej przez uczestników rynku na wysokość rat kredytowych byłby relatywnie niewielki.
Zacieśnienie polityki kredytowej przez banki w 2016
i 2017 r., deklarowane w ankietach przeprowadzanych przez NBP, może być dodatkowym czynnikiem
ograniczającym ryzyko w tym zakresie.
Czynniki związane z portfelem kredytów walutowych
Normalizacja polityki pieniężnej w streﬁe euro
i USA, połączona z silnym wzrostem globalnej
awersji do ryzyka mogłaby przyczynić się do zwiększenia ryzyka związanego z portfelem kredytów
walutowych. W takim scenariuszu prawdopodobnie
wystąpiłby odpływ kapitału do krajów uznawanych
za bezpieczne, co mogłoby przełożyć się na aprecjację euro oraz franka szwajcarskiego wobec złotego,
która –- o ile byłaby trwała -– mogłaby negatywnie
wpłynąć na jakość portfela kredytów walutowych.

Dodatkowym kanałem mógłby być wzrost awersji

Istotne bufory dochodowe kredytobiorców i kapi-

do ryzyka i wzrost zmienności na rynkach ﬁnanso-

tałowe banków ograniczają skalę zagrożeń w tym

wych. Scenariusz taki mógłby wpłynąć negatywnie

obszarze. Potencjalny wzrost zmienności na rynku

na ceny skarbowych papierów wartościowych (któ-

walutowym mógłby również negatywnie wpłynąć

re stanowią około 15,5% aktywów banków), jak i na

na dostępność i koszt zabezpieczenia banków przed
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ryzykiem walutowym, a także przyczynić się do ma-

klem koniunkturalnym lub ﬁnansowym, czy też

terializacji szoków płynnościowych związanych z ko-

strukturą sektora ﬁnansowego, mogą mieć skutki

niecznością odnawiania zabezpieczeń.

systemowe. Do tych czynników należy zaliczyć ry-

Realizacja rekomendacji KSF dotyczących restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych przyczynia się do spadku prawdopodobieństwa materializacji ryzyka związanego z niekorzystnymi z punktu widzenia stabilności ﬁnansowej rozwiązaniami ustawowymi kwestii
kredytów walutowych. Postulowana w rekomendacjach dobrowolna restrukturyzacja pozwala na redukcję ryzyka dla systemu ﬁnansowego, jak również umożliwia wypracowanie rozwiązań indywidualnych, dopasowanych do sytuacji i możliwości ﬁnansowych poszczególnych kredytobiorców. Dzięki
temu środki przeznaczone na restrukturyzację należności będą mogły być wykorzystywane w efektywny sposób.

zyko operacyjne, w szczególności prawne oraz technologiczne. Ryzyko prawne związane jest z możliwością poniesienia wysokich strat lub kosztów, wynikających z procedur administracyjnych lub sporów sądowych. W tym kontekście istotna jest interakcja między działaniami polityki publicznej mającymi na celu ochronę konsumenta, a działaniami
nakierowanymi na utrzymanie stabilności systemu
ﬁnansowego181 . W ramach ryzyka technologicznego szczególnie istotne wydaje się ryzyko związane
z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych,
w szczególności ich narażeniem na awarie i ataki.
Ewentualna materializacja takich kategorii ryzyka
może mieć istotne konsekwencje dla stabilności ﬁnansowej poprzez wpływ na reputację zaatakowanych instytucji ﬁnansowych, w skrajnych przypad-

Pozostałe czynniki

kach na ich zdolność do oferowania usług, a w szer-

Poza opisanym wyżej ryzykiem, istnieją również

szym kontekście na poziom zaufania do instytucji ﬁ-

inne czynniki, które choć niezwiązane ściśle z cy-

nansowych.

Ramka 7. Kredyty oprocentowane według stałej stopy procentowej
Rynek kredytów hipotecznych w krajach UE cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem stosowanej formuły oprocentowania (zob. wykres 1). Dane EBC o kredytach mieszkaniowych udzielonych w okresie
od 2011 r. do czerwca 2017 r.1 wskazują, że istnieją zarówno kraje, w których dominują kredyty oparte o stopę
zmienną (np. Bułgaria i Finlandia – 96%), jak i kraje, gdzie dominują kredyty o stałej stopie ustalanej na okres
powyżej 10 lat (np. Francja – 78%, Belgia – 68%). W streﬁe euro najczęściej udziela się kredytów na stopę stałą
powyżej 10 lat (39%), a drugim najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest stopa zmienna do 1 roku (27%). 22%
ogółu kredytów ma oprocentowanie ustalane na okres od 5 do 10 lat, a 13% od 1 do 5 lat.
W Polsce na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych dominują kredyty o zmiennej stopie
procentowej. Według danych EBC blisko 100% kredytów mieszkaniowych udzielonych w Polsce w latach 2011 –
2017 to kredyty o zmiennej stopie oprocentowania (okres ustalenia stopy procentowej nie przekraczający 1 roku).
Najbardziej prawdopodobną przyczyną dominacji na polskim rynku kredytów opartych o stopę zmienną jest doświadczenie okresu dezinﬂacji i przyzwyczajenia kredytodawców i ich klientów oraz struktura źródeł ﬁnansowania
banków. Długi okres spadku stóp procentowych w latach 1991-2004 utrwalał oczekiwania na spadek stóp procentowych. W okresie gdy rozpoczynał się rozwój kredytów mieszkaniowych jako produktu masowego (około 2004 r.)
oczekiwania te były nadal stosunkowo silne, co w świadomości klientów czyniło zaciąganie długoterminowych

181 Zob.

ramka 5 w „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2016 r.”, NBP.
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kredytów o stałej stopie nieopłacalnym. Zmienne oprocentowania większości pasywów banków i wysokie koszty
zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian stopy procentowej ograniczały z kolei chęć banków do udzielania takich
kredytów. Na polskim rynku kredyty o stałym oprocentowaniu są obecne, ale cechują się one względnie krótkim
terminem zapadalności. Segmenty rynku, w których najczęstsze jest stałe oprocentowane to kredyty konsumpcyjne
dla gospodarstw domowych2 oraz kredyty dla przedsiębiorstw. Ze względu na pojawiające się w debacie publicznej postulaty promowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie oraz dominującą rolę kredytów hipotecznych
w portfelu długoterminowych kredytów dla gospodarstw domowych (które są najbardziej narażone na ryzyko zmiany stóp procentowych), dalsza część ramki będzie koncentrować się na segmencie kredytów hipotecznych.
Wykres 1. Struktura kredytów mieszkaniowych udzielonych w okresie 2011 – czerwiec 2017 r. według okresu ustalenia oprocentowania kredytu

Źródło: EBC.

Rekordowo niski poziom stóp procentowych, w połączeniu z oczekiwaniami na ich wzrost w perspektywie kilku
lat, zwiększają obecnie zainteresowanie kredytami opartymi o stopę stałą. Aktualnie stopy procentowe znajdują
się na najniższym poziomie w historii, a oczekiwania rynkowe wskazują na możliwość wzrostu stóp procentowych
w przyszłości, przez co rośnie zainteresowanie kredytami opartymi o stopę stałą. Dodatkowym czynnikiem generującym popyt na kredyty o stałej stopie może być awersja gospodarstw domowych do ryzyka i ich ugruntowana
w teorii ekonomii skłonność do wygładzania konsumpcji w czasie.
W praktyce terminem kredyty o stałym oprocentowaniu określa się kredyty, które gwarantują niezmienność
oprocentowania, ale nie przez cały okres trwania kredytu, a jedynie przez pewien okres. W Europie raczej nie
spotyka się umów, które gwarantowałyby kredytobiorcy niezmienność stopy procentowej przez cały okres kredytowania (co jest standardem na rynku amerykańskim dla klientów o wysokiej wiarygodności kredytowej).
Dlatego, ewentualny rozwój kredytów na stopę stałą w warunkach polskich najprawdopodobniej ograniczyłby się właśnie do kredytów, w których oprocentowanie jest ustalane na okresy kilkuletnie. Wśród możliwych
rozwiązań w zakresie mechanizmu ustalania oprocentowania po upływie okresu stałej stopy można wymienić
przejście na oprocentowanie zmienne (wyznaczone jako jedna ze stawek WIBOR powiększona o ustaloną z góry
w umowie marżę). Takie rozwiązanie posiadają obecnie w ofercie niektóre działające w Polsce banki. Innym rozwiązaniem może być ustalenie nowej stałej stawki oprocentowania na kolejny kilkuletni okres (np. w formule stawki
swapów stóp procentowych (IRS) na dany okres powiększonej o ustaloną w umowie marżę). Z punktu widzenia
zarówno ochrony konsumenta jak i minimalizacji ryzyka prawnego dla banków, kluczowe jest jasne, jednoznaczne
i przejrzyste sformułowanie formuły oprocentowania w umowie kredytowej.
Kluczowym czynnikiem ograniczających długość okresu przez jaki oprocentowanie kredytu pozostaje stałe jest
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możliwość zabezpieczenia przez bank ryzyka stopy procentowej. W przypadku, gdy bank ﬁnansuje się zobowiązaniami o zmiennej stopie (np. depozyty klientów), możliwość zabezpieczenia tego ryzyka zależy od terminów,
w jakich płynny jest rynek transakcji IRS. Obecnie płynność rynku IRS w złotym jest wystarczająca w terminach
do 5 lat, ale spada wyraźnie powyżej 5 lat3 . Bank może również reﬁnansować portfel kredytów o stałym oprocentowaniu poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych o stałym kuponie (np. po przeniesieniu portfela
do banku hipotecznego, poprzez emisję listów zastawnych). Obecnie ta forma ﬁnansowania ma niewielkie znaczenie dla większości banków działających w Polsce4 . Na koniec 2016 r., 59,2% wszystkich dłużnych bankowych
papierów wartościowych cechowało się terminem zapadalności do 5 lat włącznie, 33,9% od 5 do 10 lat, a zaledwie
6,9% powyżej 10 lat5 .
Konstrukcja kredytu o stałym oprocentowaniu ustalonym na okres kilkuletni, który jest krótszy niż okres spłaty kredytu, nie tyle chroni klienta przed zmianami stóp procentowych, co odsuwa w czasie skutki tych zmian.
Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania, zostanie ono dostosowane do bieżącego poziomu stóp procentowych. Jeśli od momentu poprzedniej zmiany oprocentowania nastąpił istotny wzrost rynkowych stóp procentowych (np. w wyniku cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej), to dostosowanie oprocentowania kredytu wiązałoby
się ze znacznym wzrostem raty kredytu. W przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu udzielonym w analogicznym momencie, zmiany wysokości rat nastąpiły wcześniej, lecz ich bardziej stopniowy charakter ułatwiałby
kredytobiorcy dostosowanie swoich dochodów i wydatków do zmian kosztu obsługi kredytu. Wykres 2 obrazuje
przykładowy przebieg oprocentowania kredytów oprocentowanych stopą zmienną (3M) oraz stopą stałą ustalaną
na okresy 5-letnie (5Y).
Wykres 2. Stylizowany przebieg zmian oprocentowania kredytu zmienno- i stałoprocentowego
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Źródło: NBP.

3M

5Y

Numer raty

Ze względu na ryzyko nagłego wzrostu wysokości rat kapitałowo-odsetkowych w formule zakładającej stałą
stopę procentową w ciągu kilku pierwszych lat trwania umowy, kluczowe jest dokładne informowanie kredytobiorców o charakterystyce takiego produktu. Klienci, którzy nie będą w pełni rozumieć z czym wiąże się ryzyko
zmiany stóp procentowych po upłynięciu początkowego okresu umowy, mogą czuć się oszukani przez bank i domagać się z tego tytułu zadośćuczynienia. Co więcej, nawet jeżeli będzie to dotyczyć wąskiej grupy klientów, to istnieje
ryzyko zachowań oportunistycznych również wśród osób, które to ryzyko rozumiały. Podobne zachowania można
zaobserwować w przypadku osób które zaciągnęły kredyt w walutach obcych. Właściwe poinformowanie i edukowanie klientów o ryzyku zmiany stóp procentowych ma zatem na celu nie tylko ograniczenie potencjalnych strat
z tytułu ryzyka kredytowego, ale również ochronę reputacji banków i organów sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego.
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Oprocentowanie kredytu o stopie ustalanej na okres kilkuletni byłoby wyższe niż kredytów o stopie zmiennej.
Co do zasady, w stabilnie funkcjonującej gospodarce krzywa dochodowości jest dodatnio nachylona – inwestorzy
oczekują tym wyższego zwrotu im na dłuższy okres angażują swoje środki6 . W październiku 2017 r. różnica między
stopą WIBOR 3M a stawką IRS 5Y wynosiła około 70 punktów bazowych. Oznacza, że przy takiej samej marży
za ryzyko kredytowe oprocentowanie hipotetycznego kredytu ze stopą ustaloną na okres 5 lat byłoby wyższe od
kredytu z oprocentowaniem zmiennym o podobną wartość. Ze względu na długi termin zapadalności kredytów
mieszkaniowych i niepewność co do kształtowania się cyklu ﬁnansowego w takim okresie trudno ex ante wskazać,
który z kredytów – o oprocentowaniu stałym czy też zmiennym – wiązałby się dla klienta z mniejszym całkowitym
kosztem obsługi.
Kredyty o zmiennej stopie procentowej sprzyjają efektywności działania mechanizmu transmisji monetarnej.
W przypadku tego typu kredytów zmiany rynkowych stóp procentowych (oraz stóp procentowych banku centralnego) szybko przekładają się na zmiany wysokości rat kapitałowo-odsetkowych – przy podwyżkach stóp wysokość
raty szybko rośnie, a przy obniżkach stóp szybko spada. Silne, bezpośrednie przełożenie na budżety gospodarstw
domowych sprzyja skuteczności polityki pieniężnej poprzez oddziaływanie na wartość wydatków konsumpcyjnych
w gospodarce narodowej.
W opinii NBP nie ma uzasadnienia dla stwarzania specjalnych bodźców dla banków, by udzielały kredytów o stałej stopie w początkowym okresie umowy, a kształtowanie oferty w tym zakresie należy pozostawić rynkowi.
Z uwagi na potencjalnie wyższy koszt kredytów opartych o stopę stałą, trudności po stronie banków z zabezpieczeniem ryzyka zmiany stopy procentowej na bardzo długie okresy, osłabienie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz ryzyko reputacyjne związane z możliwością nagłego wzrostu wysokości rat kapitałowo-odsetkowych,
NBP uważa, że brak jest uzasadnienia dla interwencji państwa w działanie mechanizmu rynkowego.
Rolą organów państwowych może być natomiast kształtowanie standardów udzielania kredytów, zarówno
o zmiennym oprocentowaniu, jak i stałym w początkowym okresie umowy, z położeniem nacisku na przejrzystość informacji przekazywanych klientowi przez banki. W tym zakresie istotną rolę odgrywają postanowienia
ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustalające obowiązki informacyjne kredytodawcy i podmiotów działających w jego imieniu względem potencjalnego kredytobiorcy.
Dodatkową rolę mogą pełnić rekomendacje KNF, ustalające m.in. dobre standardy zarządzania ryzykiem związanym z kredytami o stałym oprocentowaniu oraz wyjaśniania klientowi ryzyka zmiany stóp procentowych i jego
konsekwencji dla kosztów obsługi długu.
Zarówno w przypadku kredytów opartych o stopę zmienną, jak i gwarantujących jej okresową niezmienność,
bardzo ważne jest posiadanie przez kredytobiorcę odpowiednich buforów dochodowych. Narodowy Bank Polski od stycznia 2015 r. w raportach o stabilności systemu ﬁnansowego rekomenduje bankom komercyjnym, żeby
uwzględniały w swojej polityce kredytowej możliwość wzrostu stóp procentowych w przyszłości, w szczególności
poprzez upewnianie się, że klienci zaciągający długoterminowe kredyty dysponują odpowiednimi buforami dochodowymi na wypadek istotnego wzrostu kosztów obsługi długu.

1

Za ten okres dostępne są dane EBC dla wszystkich 28 krajów UE.
Według danych EBC około 30% tych kredytów udzielonych w okresie od 2011 r. do połowy 2017 r. miało stopę procentową
ustaloną na okres od 1 do 5 lat
3 W 2016 r. 84,3% transakcji IRS nominowanych w złotych miało termin zapadalności do 5 lat.
4 W 2016 r. udział długoterminowych bankowych papierów dłużnych w pasywach sektora i banków emitentów wyniósł
odpowiednio 1,6% i 3,8%. Zob. „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2016 r. ”, rozdział 5.2.2.3.1.
5 Zob.: „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2016 r. ”, tabela 5.2.7.
6 Wyjątkiem są sytuacje występowania oczekiwań silnego spadku stóp procentowych w przyszłości, co w Polsce miało miejsce
w okresie dezinﬂacji.
2
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5.3. Odporność sektora
bankowego na szoki

ku. Symulacje są statyczne i opierają się na danych
sprawozdanych przez każdy bank na koniec czerwca
2017 r., a także uwzględniają wyłącznie obowiązujące w tym czasie regulacje w zakresie adekwatności

Struktura polskiego systemu ﬁnansowego powoduje, że warunkiem utrzymania jego stabilności
jest odpowiednia odporność banków na zaburzenia. W celu oceny tej odporności NBP przeprowadza symulacje skutków wybranych szoków oraz testy warunków skrajnych. Wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.

kapitałowej banków i rachunkowości.
Wyniki symulacji jednoczesnego upadku trzech
największych nieﬁnansowych kredytobiorców sektora bankowego wskazują, że realizacja takiego
scenariusza nie miałaby istotnego wpływu na wypłacalność kredytujących je banków krajowych
i możliwości absorpcji szoków przez ich bufory kapitałowe. Należności od analizowanych trzech kredytobiorców znajdują się w portfelach 12 banków
komercyjnych (o udziale około 68% w aktywach sek-

5.3.1. Symulacje jednoczynnikowe

tora bankowego). Straty spowodowane upadkiem

materializacji ryzyka koncentracji

tych kredytobiorców (łącznie około 11 mld zł) nie

ekspozycji kredytowych

spowodowałyby w bankach niedoborów kapitału,
zarówno w przypadku norm współczynników kapi-

W celu określenia odporności sektora bankowego na materializację ryzyka koncentracji ekspozycji kredytowych przeprowadzono symulacje wpływu na banki jednoczesnej upadłości trzech największych krajowych kredytobiorców nieﬁnansowych (według zadłużenia w sektorze bankowym)
oraz trzech największych nieﬁnansowych kredytobiorców każdego z banków182 . W symulacjach
uwzględniono wyłącznie zaangażowania bilansowe
i założono brak realizacji zabezpieczeń. Przyjęto także, że w przypadku wszystkich należności zostaje
stwierdzona utrata 100% wartości oraz że koszty
utworzonych odpisów pomniejszają najpierw bieżący wynik ﬁnansowy niezaliczony do funduszy własnych banku, a w dalszej kolejności kapitał podstawowy Tier I. W symulacji nie brano pod uwagę
ekspozycji wobec podmiotów zależnych i powiąza-

tałowych, jak i buforów kapitałowych.
Wyniki symulacji upadłości trzech największych
kredytobiorców każdego banku wskazują, że również w tym przypadku straty nie zagrażałyby wypłacalności ani utrzymaniu wymaganego poziomu
buforów kapitałowych większości krajowego sektora bankowego, choć materializacja ryzyka koncentracji spowodowałaby konieczność podwyższenia kapitału w wielu bankach spółdzielczych. Niedobór kapitału podstawowego Tier I pojawiłby się
w 206 bankach o udziale w aktywach sektora bankowego nieprzekraczającym 7%. Dla porównania
według wyników symulacji przedstawionych w poprzedniej edycji Raportu niedobór mógłby wystąpić
w 195 bankach o podobnym udziale w aktywach sektora.

nych. W kalkulacji zmiany wymogu kapitałowego

Wyniki drugiej symulacji pokazują także, że w po-

uwzględniono średnie wagi ryzyka kredytowego dla

równaniu z symulacją opartą na danych z grudnia

ekspozycji z sektora nieﬁnansowego w danym ban-

2016 r. kwota potencjalnych strat pozostała prawie

182 Symulacje

zostały przeprowadzone dla krajowych banków komercyjnych wraz z ich oddziałami zagranicznymi i banków spółdzielczych. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i bank BGK.
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Tabela 5.1. Symulacja wpływu hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców każdego banku (według danych na czerwiec 2017 r.)

Wartość strat kredytowych w symulacji (mld zł)
Udział1 w aktywach sektora bankowego banków nie spełniających
norm adekwatności kapitałowej (tj. norm z filara I i filara II)
Udział1 w aktywach sektora bankowego banków nie posiadających
kapitału wyłącznie na bufory kapitałowe

przed symulacją
–

po symulacji
25,3

0,04%

4,02%

0,25%

2,95%

1

Udział w aktywach krajowego sektora bankowego.
Źródło: NBP.

nie zmieniona, a kwota ewentualnego dokapitalizo-

szoku makroekonomicznego dołączono wpływ do-

wania banków także nie wzrosła.

datkowego negatywnego szoku rynkowego na pozycję kapitałową banków. W trzecim etapie analizowa-

5.3.2. Testy warunków skrajnych

no wpływ szoku rynkowego i szoku płynności na sytuację płynnościową banków.

Do oceny odporności krajowych banków komer-

Hipotetyczne

cyjnych na negatywne szoki zastosowano testy

w obu scenariuszach wyznaczono przy założeniu,

warunków skrajnych obejmujące szok makroeko-

że wszystkie analizowane banki muszą dyspono-

nomiczny, rynkowy i płynności.Celem analizy by-

wać kapitałami w wysokości zapewniającej prze-

ła kwantyﬁkacja skutków hipotetycznych szoków

strzeganie norm współczynników kapitałowych (I

dla krajowych banków komercyjnych183 w okresie

i II ﬁlar). Przedstawiono również wartości kapitałów

od III kwartału 2017 r. do końca 2019 r. Wyniku sy-

niezbędnych do spełnienia wymogu połączonego

mulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych

bufora. Uwzględniono przy tym okres przejściowy

symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy

dla bufora zabezpieczającego oraz założono, że bu-

traktować jako prognozy sytuacji sektora banko-

for ryzyka systemowego w wysokości 3% zacznie

wego.

obowiązywać od 2018 r. Dodatkowo, przyjęto wzrost

potrzeby

kapitałowe

banków

wag ryzyka kredytów mieszkaniowych w walutach
Metodyka i założenia
Testy warunków skrajnych zostały przeprowadzo-

obcych dla gospodarstw domowych184 do poziomu
150% począwszy od 2018 r.

ne w trzech etapach, polegających odpowiednio

Analiza scenariuszy makroekonomicznych obej-

na analizie wpływu: scenariuszy makroekonomicz-

muje symulację wpływu wejścia w życie od 2018 r.

nych, szoku rynkowego i szoku płynności. W pierw-

standardu sprawozdawczości ﬁnansowej MSSF 9.

szym etapie zbadany został wpływ dwóch scenariu-

Dotyczy to zarówno zmian ujętych bezpośrednio

szy makroekonomicznych (referencyjnego i szoko-

w kapitale na moment wejścia w życie nowych zasad

wego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego i wy-

rachunkowości, jak też odpisów na oczekiwane stra-

niki odsetkowe banków. W drugim etapie do analizy

ty kredytów bez stwierdzonej utraty wartości (tzw.

183 Testy przeprowadzono na krajowych bankach komercyjnych z ich oddziałami zagranicznymi. Testy nie obejmują oddziałów instytucji

kredytowych ani BGK.
dodatkowym założeniu, że wszystkie te kredyty są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.
185 Symulacja wpływu MSSF 9 została skalibrowana na podstawie wyników ankiet oraz testów warunków skrajnych KNF.
184 Przy
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faza 1 i faza 2) utworzonych w latach 2018-2019185 .
Przyjęto, że w każdym kwartale analizowanych
scenariuszy banki posiadające odpowiednie nad-

Ograniczeniem handlu międzynarodowego
w wyniku zmian taryfowych w krajach rozwiniętych, w szczególności w USA.

wyżki kapitałowe ponad normy współczynników

Znaczącymi zmianami w polityce ﬁskalnej

kapitałowych zwiększają portfel kredytów i pozo-

i podatkowej w USA, skutkującymi zaburze-

stałe pozycje aktywów w tempie nie wyższym od

niami w światowym handlu.

186

kwartalnego wzrostu nominalnego PKB . Dodatkowo tempo wzrostu dla poszczególnych banków
było uzależnione od wysokości nadwyżki kapitału
ponad przyjęte progi kapitałowe.

Spowolnieniem gospodarczym w krajach rozwijających się, w szczególności w Chinach
i w Rosji, związanym z nierównowagami realnymi oraz w systemach ﬁnansowych tych

Na wartość bilansową portfela kredytów wpływa-

krajów. Dodatkowym czynnikiem spowalnia-

ły również odpisy tworzone z tytułu rozpoznanej

jącym wzrost gospodarczy w wielu krajach roz-

utraty wartości kredytów oraz na oczekiwane stra-

wijających się może być odpływ kapitału w od-

ty na kredytach sklasyﬁkowanych do fazy 1 i 2,

powiedzi na wzrost awersji do ryzyka, wzrost

a na wartość portfela dłużnych papierów warto-

stóp procentowych w USA i umocnienie USD.

ściowych – zmiany wyceny z powodu szoku rynkowego. Dla wyniku z tytułu opłat i prowizji przyjęto
założenie malejącej, a dla innych niemodelowanych
pozycji rachunku zysków i strat – stałej relacji do aktywów.
Dopuszczono również możliwość wypłaty dywi-

Głęboką korektą cen aktywów na świecie,
ze względu na istotny wzrost ryzyka inwestycyjnego, która przyczyni się do ucieczki
do tzw. safe haven, co w konsekwencji doprowadzi do znacznego umocnienia franka szwajcarskiego wobec innych walut.

dendy z zysku wypracowanego w analizowanych
scenariuszach oraz z zysku niepodzielonego na koniec II kwartału 2017 r. Stopę dywidendy uzależniono od spełniania przez banki kryteriów dotyczących
współczynników kapitałowych określonych w „Stanowisku KNF z 6 grudnia 2016 r. w sprawie polityki dywidendowej banków”.

Wzrostem cen

surowców energetycznych

w wyniku napięć geopolitycznych.
Przy takich założeniach187 w Polsce nastąpiłoby
znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego
(zob. tabela 5.2). Prawdopodobieństwo wystąpienia
takiej kombinacji szoków i tak głębokiego spowol-

Jako scenariusz referencyjny wykorzystano cen-

nienia tempa wzrostu gospodarczego, jak to wyni-

tralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP

kające ze scenariusza szokowego, można oceniać ja-

z „Raportu o inﬂacji. Listopad 2017 r.”, sporządzoną

ko niewielkie (zob. wykres 5.4). Istotna skala spo-

przy założeniu stałych stóp procentowych. W ma-

wolnienia gospodarczego w Polsce w scenariuszu

kroekonomicznym scenariuszu szokowym założo-

szokowym wynika z założeń dotyczących istotnego

no istotne pogorszenie perspektyw gospodarczych

ograniczenia handlu światowego w tym scenariuszu.

spowodowane w szczególności:

Poprzez powiązania gospodarcze Polski z krajami

186 O

ile tempo wzrostu PKB jest dodatnie.

187 Ścieżka stóp procentowych w scenariuszu szokowym wyznaczana jest na bazie tzw. reguły Taylora (uwzględniającej odchylenie inﬂa-

cji od celu inﬂacyjnego i lukę popytową). Ze względu na jej teoretyczny charakter nie należy interpretować ścieżki stóp procentowych
w scenariuszu szokowym jako prognozy reakcji władz monetarnych na okoliczności opisane w tym scenariuszu.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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o dużym udziale w światowej wymianie handlowej

mii za ryzyko kredytowe oraz w deprecjacji złote-

– w szczególności poprzez gospodarkę Niemiec –

go. Deprecjacja złotego z kolei wpłynęłaby na wzrost

efekty spowolnienia w handlu światowym oraz pro-

wymogów kapitałowych i pogorszenie jakości port-

blemów gospodarek wschodzących wywierałyby ne-

fela kredytowego banków na skutek wzrostu złoto-

gatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce.

wej wartości tych kredytów nominowanych w walu-

Do znaczącego obniżenia tempa wzrostu gospodar-

tach obcych i związanego z tym wzrostu obciążenia

czego w obliczu poważnych zaburzeń w gospodarce

kredytobiorców spłatami kredytów. W symulacji za-

światowej przyczyniłoby się również wyraźne pogor-

łożono wzrost rentowności obligacji o 300 pkt bazo-

szenie nastrojów podmiotów gospodarczych, wyni-

wych oraz deprecjację złotego wobec wszystkich naj-

kające ze wzrostu niepewności w polskiej gospodar-

ważniejszych walut o 30%188 .

ce i jej otoczeniu. W tym samym kierunku oddziaływałby także wzrost cen surowców energetycznych,

Wykres 5.4. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

zwiększający koszty produkcji oraz ograniczający re-

wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inﬂacji. Listo-

alny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych.

pad 2017 r.”
7

Tabela 5.2. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

6

nych scenariuszach makroekonomicznych (w %)
5

2018

2019

Tempo wzrostu PKB r/r
scenariusz referencyjny

4,2

3,6

3,3

scenariusz szokowy

3,6

0,5

0,4

PKB (r/r) %

2017

4
3
2

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny

4,7

4,1

3,9

scenariusz szokowy

5,0

5,6

7,5

1
0

2,7

5,8

3,6

scenariusz referencyjny

1,7

1,7

1,7

scenariusz szokowy

1,9

2,8

2,5

-1

19q3

scenariusz szokowy

18q4

2,7

18q1

2,3

17q2

1,9

16q3

scenariusz referencyjny

15q4

Inflacja CPI r/r

WIBOR3M

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

Przeanalizowano także wpływ szoku rynkowego
Źródło: NBP.

oraz dodatkowych zaburzeń o charakterze płynno-

Do makroekonomicznego scenariusza szokowego

ściowym na sytuację płynnościową banków. Celem

dołączono szok rynkowy w celu oceny wpływu po-

tej symulacji było sprawdzenie, czy banki posiada-

tencjalnego wzrostu awersji inwestorów zagranicz-

ją adekwatne nadwyżki płynnych aktywów na wy-

nych do ryzyka rynków wschodzących i regionu

padek wystąpienia założonej w scenariuszu szoko-

(skutkującego odpływem kapitału z Polski) na sy-

wym deprecjacji złotego, wzrostu rentowności pol-

tuację banków. Odpływ kapitału znalazłby odzwier-

skich obligacji skarbowych oraz dodatkowo odpływu

ciedlenie we wzroście rentowności polskich skarbo-

części ﬁnansowania zagranicznego i spadku zaufa-

wych papierów wartościowych z tytułu wzrostu pre-

nia zarówno ze strony innych krajowych instytucji

188 W

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca czerwca 2017 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.

189 Założono
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ﬁnansowych, jak i podmiotów sfery realnej, skutku189

jącego wycofaniem części ich depozytów .
Ostatnim elementem symulacji była analiza wpływu
potencjalnego upadku banku w obu scenariuszach
makroekonomicznych na sytuację pozostałych banków poprzez tzw. efekt domina190 .

prowadziłoby do sytuacji, w której część banków
zanotowałaby straty, które musiałaby pokryć z dostępnych kapitałów. W rezultacie średni łączny
współczynnik kapitałowy dla analizowanej grupy
banków spadłby z 18,0% do 13,0%. Spadek łacznego wpółczynnika kapitałowego w porównaniu ze
scenariuszem referencyjnym dotyczyłby większości
banków (zob. wykres 5.6). Dodatkowo zwiększyło-

Wyniki

by się zróżnicowanie banków pod względem łączne-

W przypadku realizacji scenariusza referencyjnego

go współczynnika kapitałowego – niektóre podmio-

większość banków spełniałaby przyjęte w analizie

ty byłyby znacznie silniej dotknięte realizacją sce-

kryterium adekwatności kapitałowej. Średni łącz-

nariusza szokowego. Norm kapitałowych ﬁlara I i II

ny współczynnik kapitałowy dla analizowanej grupy

nie spełniłoby pięć banków o łącznym udziale w ak-

banków spadłby z 18,0% do 15,3%, m.in. na skutek

tywach sektora bankowego wynoszącym 9,3%. Ban-

wzrostu ekspozycji na ryzyko (w tym zwiększenia

ki te musiałyby podnieść fundusze własne na ko-

wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkanio-

niec okresu symulacji o 3,3 mld zł (tj. około 19,4%

wych) oraz szacunkowego efektu wdrożenia MSSF

funduszy własnych tych banków na koniec czerwca

9. Zmniejszyłyby się współczynniki kapitałowe więk-

2017 r.).

szości banków (zob. wykres 5.6). Wszystkie banki
spełniłyby normy współczynników kapitałowych I
i II ﬁlara.

W scenariuszu szokowym 27 banków, mających
udział 70,5% w aktywach sektora bankowego, nie
spełniłoby wymogu połączonego bufora. Szacowa-

Jednocześnie 13 banków, mających udział 23%

na wartość ich zapotrzebowania na kapitał wyniosła-

w aktywach sektora bankowego, nie spełniłoby

by 25 mld zł, tj. 18,3% funduszy własnych tych ban-

wymogu połączonego bufora191 . Szacowana war-

ków na koniec czerwca 2017 r. (zob. tabela 5.3).

tość ich zapotrzebowania na kapitał wyniosłaby
7,1 mld zł, tj. 15% funduszy własnych tych banków

W analizowanych scenariuszach w żadnym banku

na koniec czerwca 2017 r. (zob. tabela 5.3). Wspól-

nie wystąpiłyby założone w symulacji przesłanki nie-

ną cechą banków niespełniających wymogu połączo-

wypłacalności, a tym samym nie zaszła konieczność

nego bufora jest ich relatywnie niski poziom nad-

szacowania strat z tytułu tzw. efektu domina.

wyżek kapitałowych oraz wskaźników zyskowności.
Ten ostatni czynnik obniża zdolność akumulacji kapitałów z zysków zatrzymanych. W przypadku niektórych banków wstrzymanie wypłaty dywidendy
(np. wynikające z MDA) mogłoby się okazać wystarczające, aby spełnić wymóg połączonego bufora.
Zmaterializowanie się scenariusza szokowego do-

Symulacja ryzyka płynności wykazała nieznaczne pogorszenie odporności sektora bankowego.
W przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego
scenariusza szokowego grupa krajowych banków komercyjnych o udziale około 8% w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich nadwyżek
płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związa-

190 Symulacja

zakłada niewypłacalność banku przy spadku łącznego współczynnika kapitałowego poniżej poziomu 4%. W symulacji
nie są uwzględniane efekty pośrednie, wynikające z konieczności odbudowy zasobów BFG po wypłacie depozytów gwarantowanych
upadającego banku.
191 Konsekwencje niespełnienia wymogu połączonego bufora zostały opisane szerzej w „Raporcie o stabilności systemu ﬁnansowego.
Czerwiec 2017 r.”, ramka 4.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.
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Tabela 5.3. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne
za okres
III kw. 2016 – II kw. 2017

Wyniki symulacji za okres
III kw. 2017 – IV kw. 2019
scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

0,49
2,31
0,81

0,57
2,27
0,71

1,22
2,19
-0,03

0

0

3,3

7,10

24,9

0
0,0

5
9,3

13
22,6

27
70,5

n/d
n/d

-0,9
-10,4

n/d

-1,8

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik odsetkowy2
Wynik finansowy netto
Potrzeby kapitałowe3
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł)

Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II
0
powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł)
Banki nie spełniające wymogów filara I i II
- liczba banków
0
- udział w aktywach sektora bankowego
0,0
Banki spełniające wymogi filara I i II, a niespełniające wymogu połączonego bufora
- liczba banków
0
- udział w aktywach sektora bankowego (w %)
0,0
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w wyniku finansowym
n/d
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach
n/d
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 2017 r.”
Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych
od dłużnych papierów wartościowych.
3 „Potrzeby kapitałowe” są efektem szoku makroekonomicznego i rynkowego oraz efektu domina. Szczegółowy opis minimalnych
wymaganych poziomów kapitału (wymogu I i II ﬁlara oraz wymogu połączonego bufora) można znaleźć w „Raporcie o stabilności
systemu ﬁnansowego. Czerwiec 2017 r.”, ramka 4.
Uwaga: wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.

nych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecja-

spowolnienia wzrostu gospodarczego prowadziła-

cją złotego i spadkiem zaufania klientów (zob. wy-

by do znacznego spadku współczynników kapita-

kres 5.7), a ich łączny niedobór aktywów płynnych

łowych banków. Kilkanaście banków komercyjnych

wyniósłby około 17 mld zł. W symulacji przeprowa-

byłoby trwale nierentownych i część z nich (w więk-

dzonej w poprzedniej edycji Raportu było to odpo-

szości małych i średnich) zanotowałoby niedobór

wiednio 5% i 17 mld zł.

funduszy własnych w stosunku do norm współczyn***

ników kapitałowych. Znacznie większa liczba banków (w tym również dużych) w sytuacji materializa-

Wyniki testów warunków skrajnych wskazują,

cji ryzyka nie spełniłaby wymogu połączonego bufo-

że realizacja restrykcyjnego scenariusza istotnego

ra.
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Wykres 5.5. Skumulowane zmiany łącznego współczynnika kapitałowego w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważo-

nych ryzykiem)
24%
22%
20%
18%
16%
14%

12%
10%
8%

czynniki wpływające na zmianę łącznego współczynnika
kapitałowego w okresie symulacji
wynik
łączny
zatrzymanie
współczynnik części zysku finansowy
przed
kapitałowy z okresu
odpisami
06-2017
styczeńi podatkiem
czerwiec
od aktywów
2017

odpisy z
tytułu utraty
wartości
kredytów
(faza 1 i 2)

odpisy z
tytułu utraty
wartości
kredytów
(faza 3)

podatek
od aktywów

wypłacona
dywidenda

efekt
inne zmiany
pierwszego
funduszy
ujęcia MSSF własnych
9

zmiana
łączny
ekspozycji współczynnik
na ryzyko kapitałowy 12-2019

Uwagi: ﬁoletowe słupki oznaczają wysokość łącznego współczynnika kapitałowego analizowanych banków na początku i na końcu okresu symulacji w scenariuszu szokowym. Zielonymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego łącznego
współczynnika kapitałowego w okresie symulacji, a czerwonymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników przedstawiono w punktach procentowych.
„Zatrzymanie części zysku z z okresu styczeń 2016 - czerwiec 2017” to wynikające z przyjętych założeń zwiększenie kapitału banków
o część niepodzielonego (na koniec czerwca 2017 r.) zysku wypracowanego przed rozpoczęciem okresu symulacji.
„Wynik ﬁnansowy przed odpisami i podatkiem od aktywów” to wynik działalności bankowej pomniejszony m.in. o koszty operacyjne.
„Podatek od aktywów” to szacowana wielkość podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych, który zapłaciłyby banki w okresie symulacji.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej wypłacają dywidendę, której
stopa zależy od spełnienia przez banki kryteriów dotyczących współczynników kapitałowych określonych w „Stanowisku KNF z 6 grudnia 2016 r. w sprawie polityki dywidendowej banków”.
Źródło: NBP.

Wykres 5.6. Rozkład banków objętych testami warunków

Wykres 5.7. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

skrajnych według łącznego współczynnika kapitałowego

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych akty-

6-2017
12-2019 - scenariusz referencyjny
12-2019 - scenariusz szokowy

wów w scenariuszu szokowym
40%
35%

0%

0,00
0%

5%
10%
15%
20%
25%
Łączny współczynnik kapitałowy
Uwaga: rozkład przybliżony za pomocą jądrowego estymatora
funkcji gęstości (ang. kernel density estimator). Obserwacje ważone aktywami. Zakres pokazywanych wartości łącznego współczynnika kapitałowego ograniczony do przedziału od 0 do 25%
w celu wyeliminowania obserwacji odstających.
Źródło: NBP.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2017 r.

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Powyżej 200%

0,02

5%

175 - 200%

0,04

10%

150 - 175%

0,06

15%

125 - 150%

0,08

20%

100- 125%

0,10

25%

75 - 100%

0,12

50 - 75%

Funkcja gęstości

0,14

30%

25 - 50%

0,16

0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

0,18
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Ryzyko systemowe, rozumiane jako ryzyko zakłó-

Z drugiej strony, intensyﬁkacja procesu dobrowol-

cenia świadczenia usług pośrednictwa ﬁnansowe-

nego przewalutowania kredytów mieszkaniowych

go przez banki, jest jednak ograniczone. Relatyw-

zmniejszyłaby ekspozycję banków na ryzyko zwią-

nie wysokie poziomy wyjściowe współczynników

zane z tymi kredytami. Ewentualne wprowadzenie

kapitałowych pozwoliłyby większości banków za-

innych rozwiązań, w szczególności zakładających

bsorbować straty powstałe w wyniku materializa-

obowiązkowe przewalutowanie po kursie nierynko-

cji zewnętrznych czynników ryzyka i tylko nielicz-

wym, mogłoby istotnie osłabić odporność banków.

na grupa banków nie spełniłaby wymogów kapitało-

W takich warunkach mogłoby dojść do ograniczenia

wych na poziomie I i II ﬁlara. Pozostała część ban-

akcji kredytowej, co wzmocniłoby negatywny wpływ

ków byłaby wciąż wypłacalna i mogłaby kontynu-

szoku na gospodarkę realną i w konsekwencji na ry-

ować akcję kredytową nawet w przypadku narusze-

zyko kredytowe ponoszone przez banki.

nia wymogu połączonego bufora. Ponadto, niski poziom ekspozycji na rynku międzybankowym powoduje, że ryzyko zarażania kanałem bezpośrednim
jest również niewielkie. Wyjątkiem w tym przypadku są banki zrzeszające, których model biznesowy
polega m.in. na przyjmowaniu depozytów od ban-

5.4.

Odporność pozostałych
instytucji ﬁnansowych
na szoki

ków zrzeszonych. W ich przypadku istnieje konieczność osiągnięcia trwałej rentowności pozwalającej

Podobnie jak dla banków, istotne znaczenie dla

na akumulacje kapitałów i zwiększenie buforów ka-

odporności sektora SKOK i sektora ubezpieczenio-

pitałowych z racji ich systemowej funkcji jaką pełnią

wego na materializację ryzyka mają wyposażenie

względem banków spółdzielczych.

w kapitał i zyskowność działalności. Dla odporności SKOK istotne są również bufory płynnościo-

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że odporność sektora bankowego jest dobra, chociaż
nieznacznie się pogorszyła w stosunku do oceny
przedstawionej w poprzedniej edycji Raportu. Istnieje jednak grupa banków o podwyższonym proﬁlu
ryzyka płynności.
Wyniki

przeprowadzonych

we. W przypadku sektora emerytalnego oraz funduszy inwestycyjnych decydującą rolę mają natomiast
uwarunkowania prawne, w szczególności rozdzielenie instytucji zarządzających funduszami od samych
funduszy, co ułatwia zapewnienie ciągłości świadczenia usług dla klientów niezależnie od sytuacji ﬁ-

testów

warunków

nansowej podmiotów zarządzających.

skrajnych nie uwzględniają ewentualnego wej-

Sektor SKOK charakteryzuje się relatywnie niską

ścia w życie projektu nowelizacji zasad działania

odpornością. Sytuacja kapitałowa sektora SKOK po-

192

ani innych

zostaje trudna, choć nie jest jednolita – najlepszą

ustaw procedowanych w parlamencie. Dodatkowe

adekwatnością kapitałową charakteryzują się naj-

koszty związane z wejściem w życie zmian w funk-

mniejsze kasy. Na koniec czerwca 2017 r. średni

cjonowaniu FWK wpłynęłyby na spadek zyskowno-

sprawozdawany współczynnik wypłacalności sekto-

ści banków i w konsekwencji obniżyłyby ich po-

ra kształtował się istotnie poniżej wymaganego usta-

tencjalną zdolność do absorpcji skutków szoków.

wowo minimum. Rzeczywista sytuacja kapitałowa

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

192

Projekt z dnia 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej,
którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk sejmowy nr 1863.
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niektórych kas jest prawdopodobnie jeszcze trud-

go wykonania obowiązków związanych z zarządza-

niejsza, gdyż nie uwzględniają one w pełni zaleceń

niem funduszami.

KNF dotyczących wyceny aktywów. W pierwszej połowie 2017 r. sektor kas wykazał zysk. W dalszym ciągu sektor charakteryzuje się jednak niską efektywno-

5.5. Rekomendacje

ścią, a istotnym czynnikiem poprawiającym wynik
ﬁnansowy były transakcje o charakterze jednorazo-

Rolą Raportu jest, poza identyﬁkacją i oceną ry-

wym, m.in. sprzedaż wierzytelności przeterminowa-

zyka występującego w systemie ﬁnansowym, pro-

nych.

ponowanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczanie ryzyka systemowego. Jest

Odporność sektora ubezpieczeniowego na zabu-

to jeden ze sposobów realizacji ustawowych zadań

rzenia jest dobra, o czym świadczy wysokie wypo-

NBP na rzecz utrzymania stabilności krajowego sys-

sażenie w kapitał. Krajowy sektor ubezpieczeniowy

temu ﬁnansowego (art. 3 ust. 2 pkt 6a i 6b ustawy

dysponował dużymi nadwyżkami środków własnych

o NBP). W opinii Narodowego Banku Polskiego re-

ponad wymogi kapitałowe, a zdecydowana więk-

alizacja następujących rekomendacji będzie sprzy-

szość zakładów ubezpieczeń spełniała nowe wymogi

jać utrzymaniu stabilności polskiego systemu ﬁnan-

wypłacalności. Środki własne zakładów ubezpieczeń

sowego:

na życie przewyższały ponad trzykrotnie wymogi kapitałowe, a zakładów ubezpieczeń majątkowych –

1. Restrukturyzacja

walutowych

kredytów

ponad dwukrotnie. Większość produktów ubezpie-

mieszkaniowych powinna przebiegać na dro-

czeniowych nie zawierała gwarancji stopy zwrotu.

dze dobrowolnych porozumień zgodnie z re-

Zobowiązania zakładów ubezpieczeń nie generowa-

komendacjami Komitetu Stabilności Finan-

ły zatem ryzyka stopy procentowej. Wyniki ﬁnanso-

sowej z 13 stycznia 2017 r. Większość reko-

we i techniczne poprawiły się. Przyczyniły się do te-

mendacji została już zrealizowana w formie

go poprawa wyników inwestycyjnych w ubezpiecze-

nowych rozwiązań regulacyjnych i nadzor-

niach na życie oraz istotny wzrost składki (w wy-

czych, które wejdą w życie od 2018 r. Banki

niku zmian polityki cenowej) i spadek szkodowości

powinny dołożyć starań, aby umożliwić klien-

w ubezpieczeniach majątkowych.

tom restrukturyzację kredytów na akceptowal-

W przypadku pozostałych sektorów analizowanych w Raporcie (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) rozwiązania instytucjonalne zapewniają możliwość kontynuacji świadczenia usług dla
klientów nawet w wypadku upadłości zarządzających nimi TFI i PTE. Do tych rozwiązań należy w szczególności rozdzielenie bilansów funduszy
i instytucji zarządzających nimi, jak również ponoszenie całości ryzyka inwestycyjnego przez uczestników. Sytuacja ﬁnansowa i kapitałowa TFI i PTE
ma wpływ jedynie na zdolność do pokrycia strat powstałych w wyniku niewykonania lub nienależyte-
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nych dla nich warunkach. Taki sposób restrukturyzacji pozwoli na redukcję szeroko rozumianego ryzyka związanego z tym portfelem,
przy zachowaniu stabilności systemu ﬁnansowego. Inne postulowane w debacie publicznej
rozwiązania zakładające przymusowe przewalutowanie kredytów walutowych mogłyby stanowić ryzyko dla stabilności ﬁnansowej. Ich
obecność w debacie publicznej może także
ograniczać skłonność kredytobiorców do zawierania dobrowolnych porozumień.
2. Dla wzmocnienia sektora bankowości spół-
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dzielczej pożądana jest jego dalsza integra-

znaczenie dla stabilności systemu ﬁnansowe-

cja, w tym również wykorzystując utworzone

go z uwagi na potencjalne negatywne oddzia-

systemy ochrony instytucjonalnej (IPS). Do-

ływanie na banki poprzez koszt ﬁnansowania

tychczasowe doświadczenia z funkcjonowania

systemu gwarantowania depozytów oraz sys-

Systemów Ochrony Instytucjonalnej w ban-

temu uporządkowanej likwidacji (resolution),

kowości spółdzielczej są pozytywne i wska-

jak również ze względu na istotną liczbę ob-

zują na skuteczność utworzonych tam me-

sługiwanych klientów. Obserwowane tenden-

chanizmów stabilnościowych. Dlatego nie-

cje w zakresie zyskowności oraz sytuacji kapi-

zbędny jest maksymalnie szeroki udział ban-

tałowej niektórych kas nie wskazują, aby wraz

ków spółdzielczych oraz właściwe wykorzysta-

z upływem czasu udawało się im samodzielnie

nie mechanizmów kontrolnych, sprawozdaw-

rozwiązywać problemy. Z tego względu pro-

czych oraz zarządzania ryzykiem. W przypad-

ces restrukturyzacji sektora powinien być kon-

ku funkcjonowania grupy banków spółdziel-

tynuowany. W celu minimalizacji kosztów pu-

czych w formule zrzeszenia zintegrowanego,

blicznych należy w maksymalnym stopniu wy-

rozwiązania przyjęte w tym zrzeszeniu powin-

korzystać w restrukturyzacji zasoby systemu

ny zapewniać poziom ochrony równoważny

SKOK.

z Systemami Ochrony Instytucjonalnej.

W przypadku tych kas, które nie są zdolne

jednym

do samodzielnej sanacji, proces ich wyjścia

z aspektów głębszej integracji sektora ban-

z rynku powinien być przeprowadzony w spo-

ków spółdzielczych, która może umożliwić

sób minimalizujący koszty publiczne, to jest

zwiększenie efektywności ich funkcjonowania

przez przejęcie całkowite kas, albo wybranych

i przyczynić się do stabilnego rozwoju tego sek-

praw majątkowych lub wybranych zobowią-

tora. Integracja sektora powinna być ukierun-

zań przez banki krajowe z wykorzystaniem na-

kowana na wzrost efektywności, ograniczenie

rzędzi wsparcia ze strony BFG.

Funkcjonowanie

IPS

może

być

kosztów działania oraz koncentrację na obszarach działalności, w których banki te dysponują odpowiednimi zdolnościami zarządzania
ryzykiem. Działania prowadzące do wzmocnienia odporności powinny być szczególnie
intensywnie prowadzone przez banki zrzeszające oraz część dużych banków spółdzielczych.

4. Banki powinny uwzględniać w swojej polityce kredytowej możliwość wzrostu stóp
procentowych i wymagać, aby kredytobiorcy
dysponowali wystarczającymi buforami dochodowymi, niezależnie od formuły oprocentowania.
Stopy procentowe na rynku depozytów mię-

3. Należy, minimalizując koszty publiczne po-

dzybankowych, od których uzależnione jest

przez wykorzystanie zasobów systemu SKOK,

oprocentowanie kredytów mieszkaniowych,

kontynuować działania restrukturyzacyjne

są obecnie na historycznie niskich poziomach.

w sektorze SKOK, zmierzające do wzrostu

Przyspieszeniu wzrostu gospodarczego może

efektywności działania i zwiększenia kapi-

towarzyszyć wzrost rynkowych stóp procento-

tałów tych kas, których sanacja jest możli-

wych, który może skutkować szybszym wzro-

wa. Pomimo niewielkiej roli sektora SKOK

stem kosztów obsługi kredytu niż tempo wzro-

w ﬁnansowaniu gospodarki, ich sytuacja ma

stu dochodów kredytobiorców. Z tego względu
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kredytobiorcy powinni dysponować dochoda-

ły klientom ryzyko zmiany stóp procentowych

mi, które pozwalają im obsługiwać kredyt na-

i jego konsekwencje dla kosztów obsługi dłu-

wet przy istotnie wyższym poziomie stóp pro-

gu.

centowych niż obecny.
Banki i kredytobiorcy powinni uwzględniać

5. Banki powinny prowadzić szczególnie ostroż-

fakt, że ewentualne upowszechnienie kredy-

ną politykę kredytową w segmencie kredyto-

tów o stałym oprocentowaniu nie wyelimi-

wania nieruchomości komercyjnych.

nuje ryzyka stopy procentowej ponoszonego

Sytuacja na najważniejszych segmentach ryn-

przez kredytobiorców. W praktyce kredyty te

ku nieruchomości komercyjnych (nierucho-

gwarantują niezmienność oprocentowania tyl-

mości biurowych i handlowo-usługowych)

ko przez pewien, zazwyczaj kilkuletni, okres,

wskazuje na utrzymującą się nierównowagę,

a nie cały czas trwania kredytu i po zakoń-

co w warunkach wysokiej i nadal rosnącej po-

czeniu okresu stałego oprocentowania jest ono

daży nowych nieruchomości może skutkować

dostosowane do bieżącego poziomu stóp pro-

wzrostem ryzyka kredytowego. Banki powin-

centowych. Odpowiednie bufory dochodowe

ny szczególnie ostrożnie badać jakość zabez-

kredytobiorców są więc niezbędne niezależ-

pieczenia kredytu, realność założeń dotyczą-

nie od formuły oprocentowania zaciąganych

cych przepływów pieniężnych generowanych

przez nich kredytów.

przez nieruchomość oraz zdolność kredyto-

Niezbędne jest, aby banki rzetelnie wyjaśnia-

biorcy do obsługi zadłużenia.
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Aktywa niepłynne – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa niewynikające z czynności bankowych.
Aktywa o ograniczonej płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF
w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa wynikające z czynności bankowych poza hurtowym rynkiem ﬁnansowym.
Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały instytucji kredytowych.
Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych, zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności, do składki zarobionej.
Credit Default Swap – transakcja pochodna, w której wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy ustaloną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia kredytowego dotyczącego strony trzeciej
(podmiotu referencyjnego), w zamian za wynagrodzenie w postaci jednorazowej lub okresowych płatności
(tzw. premii). Wysokość wynagrodzenia płaconego wystawcy CDS jest interpretowana jako miara postrzeganego ryzyka kredytowego podmiotu referencyjnego.
Cross-currency Interest Rate Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do okresowej wymiany płatności odsetkowych, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej przez ustalony czas. Płatności odsetkowe
są wyrażone w różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej. Transakcji tej może towarzyszyć wymiana kwoty nominalnej w dniu rozpoczęcia lub zakończenia transakcji (po
wcześniej określonym kursie).
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu poprzedzających
12 miesięcy; w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie poprzedzających
12 miesięcy.
Dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić
za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście, przy przeciętnej cenie transakcyjnej na danym rynku. Przeciętna cena składa się w 40% z ceny na rynku pierwotnym oraz w 60% z ceny
na rynku wtórnym, co odzwierciedla rozkład transakcji na tych rynkach.
Dostępny kredyt mieszkaniowy – wartość potencjalnego maksymalnego kredytu mieszkaniowego wyrażona
jako krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku. Wartość obliczono
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z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (tj. stopy
procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat kredytowych).
Duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób.
Dźwignia ﬁnansowa (banki) – według CRDIV/CRR, wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I do miary ekspozycji, która uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe. Tradycyjnie dźwignię
ﬁnansową określa się też jako relację aktywów do kapitału Tier I.
Dźwignia ﬁnansowa (fundusze inwestycyjne) – wyrażony w procentach iloraz aktywów ogółem do aktywów
netto funduszu.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu należności
(zobowiązań) w danym okresie.
Forward Rate Agreement – transakcja pochodna, w której strony rozliczają różnicę odsetkową pomiędzy
stawką FRA (stopą terminową ustalaną w dniu zawarcia transakcji) a stopą referencyjną obowiązującą dwa
dni robocze przed dniem rozrachunku (ﬁxing date), naliczaną od ustalonej kwoty nominalnej za oznaczony
okres rozpoczynający się w przyszłości.
Indeks hedoniczny cen mieszkań – odzwierciedla „czystą ” zmianę cen, tj. zmianę wynikającą z innych czynników niż różnice w jakości mieszkań. W niniejszym opracowaniu cena hedoniczna to cena średnia z okresu
bazowego mnożona przez indeks hedoniczny. Cena ta odzwierciedla zatem średni poziom cen ustalonej próby mieszkań z okresu bazowego (stały koszyk mieszkań), po uwzględnieniu „czystej” dynamiki cen mieszkań,
które były sprzedawane w kolejnych okresach. Podawana w raporcie cena hedoniczna informuje więc o tym,
ile w kolejnych okresach wynosiłaby średnia cena stałej próby mieszkań z ustalonego okresu referencyjnego, biorąc pod uwagę rzeczywistą, „czystą” zmianę cen transakcyjnych. Indeks hedoniczny wykorzystywany
do wyznaczenia ceny hedonicznej odróżnia się tym od dynamiki średniej ceny czy mediany w próbie, że nie
reaguje silnie na zmianę jakości sprzedawanych w danym okresie mieszkań, (np. indeks hedoniczny powinien słabiej zareagować na zwiększenie liczby mieszkań małych z wyższą ceną m kw. niż wskaźnik ceny
średniej lub mediany). Więcej informacji w artykule M. Widłak (2010) „Metody wyznaczania hedonicznych
indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr”, Wiadomości Statystyczne nr 9.
JPM VXY, JPM EM-VXY – indeksy ryzyka dla rynku walutowego, obliczane przez J.P. Morgan Chase & Co.
jako średnia ważona 90-dniowa zmienność implikowana z kwotowań opcji at-the-money na kursy USD względem, odpowiednio, 9 najbardziej płynnych walut krajów wysokorozwiniętych oraz 14 najbardziej płynnych
walut rynków wschodzących. Wagi poszczególnych walut wchodzących w skład indeksów są wyznaczane na
podstawie danych o obrotach na globalnym rynku opcji walutowych.
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) – odpowiada wartości narażonej na ryzyko zmiany podstawowych
środków własnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji na poziomie ufności 99,5% w okresie jednego roku.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i odpisów amortyzacyjnych.
Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej spółki akcyjnej
lub banku państwowego.
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Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Kredytowa dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku, z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (stopy procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat
kredytowych) przy średniej cenie transakcyjnej mieszkania na danym rynku
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w rachunku bieżącym, kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i pozostałe kredyty na cele konsumpcyjne oraz pożyczki dla osób prywatnych.
Kredyty mieszkaniowe – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla gospodarstw domowych oraz skupione
wierzytelności z tytułu takich kredytów.
Kredyty preferencyjne – kredyty realizowane z dopłatami do oprocentowania.
Kredyty (należności) ze stwierdzoną utratą wartości – należności z portfela B, w przypadku których zostały
stwierdzone obiektywne przesłanki utraty wartości i spadek wartości oczekiwanej przyszłych przepływów
pieniężnych (w bankach stosujących MSSF) lub które zostały zaliczone do należności zagrożonych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków (w bankach stosujących PSR).
Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
Luka ﬁnansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Luka stopy procentowej – różnica między aktywami odsetkowymi i pasywami odsetkowymi w danym przedziale okresu do terminu przeszacowania i w danej walucie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób.
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.
Marża prowizyjna – relacja wyniku z tytułu prowizji i opłat uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Minimalny wymóg kapitałowy (MCR) – odpowiada kwocie dopuszczonych podstawowych środków własnych, poniżej której - przy założeniu kontynuacji wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub
zakład reasekuracji - ubezpieczający, ubezpieczeni lub uprawnieni z umów ubezpieczenia oraz cedenci z
umów reasekuracji mogliby być narażeni na niedopuszczalny poziom ryzyka.
MOVE – indeks ryzyka dla rynku obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, obliczany przez Merrill Lynch
Bank of America na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji na te obligacje. Udział
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w indeksie opcji na obligacje o pierwotnych terminach zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat wynosi, odpowiednio,
20%, 20%, 40% i 20%.
MSCI EM – indeks rynku akcji, obliczany przez Morgan Stanley Capital International na podstawie indeksów
akcji z 23 rynków wschodzących, ważony wartością tych instrumentów pozostających w wolnym obrocie na
danym rynku.
Narzędzia LTG – Narzędzia LTG narzędzia stosowane do ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zawierających długoterminowe gwarancje ubezpieczeniowe, które zakłady ubezpieczeń mogą stosować zgodnie z przepisami dyrektywy Wypłacalność II. Ich zastosowanie ma służyć łagodzeniu zmienności w bilansach
zakładów ubezpieczeń w wyniku stosowania rynkowej wyceny aktywów i zobowiązań. W ramach narzędzi
LTG dyrektywa przewiduje korektę dopasowującą do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej
wolnej od ryzyka (matching adjustment – MA) oraz korektę z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury
terminowej stopy procentowej (volatility adjustment – VA).
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów – różnica pomiędzy wartością dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów/zawiązanych rezerw celowych a wartością odwróceń odpisów z tytułu utraty
wartości/rozwiązanych rezerw celowych w danym okresie.
Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego kwartyla
rozkładu zmiennej.
Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora nieﬁnansowego.
Overnight Index Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do zapłaty różnicy w płatnościach odsetkowych obliczanych według zmiennej i stałej stopy procentowej (stawki OIS) od określonej kwoty nominalnej. Zmienna stopa procentowa jest obliczana poprzez złożenie dziennych stawek referencyjnych O/N
w czasie trwania transakcji. Rozrachunek netto (bez wymiany kwoty nominalnej OIS) jest dokonywany w
następnym dniu roboczym po terminie zapadalności transakcji.
Podstawowa ocena kredytowa, ang. baseline credit assessment, BCA – główny wskaźnik agencji Moody’s
służący do oceny banku. Wyznaczany zgodnie z nową metodyką wprowadzoną w marcu 2015 r., zastąpił rating siły ﬁnansowej banku. Reprezentuje prawdopodobieństwo upadku banku pozbawionego zewnętrznego
wsparcia i wynika z ﬁnansowego proﬁlu jego działalności, czynników jakościowych, tj. m. in. stopnia dywersyﬁkacji i złożoności biznesu oraz praktyk korporacyjnych, a także ze stanu makroekonomicznego otoczenia,
w którym bank funkcjonuje.
Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008 KNF
z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.
POLONIA – stawka referencyjna obliczana na podstawie średniego ważonego oprocentowania niezabezpieczonych depozytów O/N składanych na krajowym rynku międzybankowym.
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
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zapadalności, a także wszystkie instrumenty ﬁnansowe (w tym dłużne papiery wartościowe) sklasyﬁkowane
jako kredyty i inne należności.
Rating depozytowy (długoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności 1 roku lub dłuższym. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych
strat w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating depozytowy (krótkoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych strat
w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating indywidualny SACP – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdolności instytucji
ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których aktywna jest instytucja ﬁnansowa
oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji ﬁnansowej.
Rentowność brutto TFI – relacja wyniku ﬁnansowego brutto TFI do przychodów ogółem.
Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym.
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku technicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi do przychodów z zarządzania tymi funduszami.
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).
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym (oprócz oprocentowania
uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych
do uzyskania kredytu).
Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych za składki przypisane brutto z tytułu umów
z określonym okresem odpowiedzialności uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu
umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są
to kwoty należne w okresie sprawozdawczym.
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Skorygowana marża odsetkowa (netto) – relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w danym okresie na
danym portfelu aktywów pomniejszonego o

odpisy z tytułu utraty wartości tego portfela z tego okresu

do średniej wartości tego portfela w tym okresie.
Straty kredytowe – odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów.
Środki obce niestabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki niezaliczone przez bank do środków obcych
stabilnych.
Środki obce stabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł ﬁnansowania, w szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych
do funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku, które bank
zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, których plan pozyskania
i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.
Środki własne zakładu ubezpieczeń – aktywa zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań, wartości niematerialnych i prawnych, akcji i
udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez własnego napędu –
grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyﬁkacji z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności
i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
Viability rating – rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący
o sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
VIX – indeks zmienności na rynku akcji wprowadzony w 1993 r. na CBOE (Chicago Board Option Exchange)
mierzący zmienność implikowaną na podstawie cen opcji na indeks S&P 500, jeden z głównych benchmarków na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Wysoki poziom indeksu oznacza podwyższoną awersję do
ryzyka.
VXEEM – indeks ryzyka dla rynków akcji gospodarek wschodzących, obliczany przez Chicago Board Options
Exchange na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji out-of-the-money na tytuły
uczestnictwa exchange-traded fund na indeks MSCI EM.
Wartość zagrożona – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych historycznych.
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Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce – dwunastomiesięczna suma krocząca liczby mieszkań, których produkcja jest w toku (rozpoczęte budowy mieszkań po odjęciu mieszkań oddanych do użytkowania).
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
Wskaźnik CR (CR1, CR3, CR5, CR10) – udział w rynku odpowiednio jednego, trzech, pięciu lub dziesięciu
największych podmiotów. W przypadku fundusz inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych udział
w rynku obliczany jest na podstawie ich aktywów netto, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – składki
przypisanej brutto.
Wskaźnik pokrycia roszczeń uczestników – relacja kapitału własnego TFI do sumy aktywów netto funduszy
inwestycyjnych.
Wskaźnik pustostanów – relacja niewynajętej powierzchni do skumulowanej podaży powierzchni nieruchomości komercyjnych w danej lokalizacji, np. mieście lub dzielnicy.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto.
Współczynnik płynności M1 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł współczynnik obliczany jako suma podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności pomniejszona o środki obce
niestabilne (minimalna wartość 0,0), a dla banków o sumie bilansowej nie wyższej niż 200 mln zł – jako
relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do aktywów ogółem (minimalna wartość 0,2).
Współczynnik płynności M2 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych
niestabilnych. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy funduszy własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji i opłat, 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.
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Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).
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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów
AC
AMA

auto casco
Advanced Measurement Approach

APP

Asset Purchase Program

ASA

Alternative Standardised Approach

BAEL

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BI

Business Indicator

BIA

Basic Indicator Approach

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BIS

Bank for International Settlements

BION

Badanie i ocena nadzorcza

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska

BZ WBK

Bank Zachodni WBK

CDS

Credit Default Swap

CIRS

Cross-currency Interest Rate Swap

CIT
COR
CPI

Corporate Income Tax
Combined Operating Ratio
Consumer Price Index

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

CTA

Cost to Assets

CTI

Cost to Income

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

Ecoﬁn

Economic and Financial Aﬀairs Council

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ERRS
EEA

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
Europejski Obszar Gospodarczy (ang. European Economic Area)
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Wykaz skrótów

EURIBOR
EURO STOXX 50

Euro Interbank Oﬀered Rate
indeks grupujący 50 spółek strefy euro o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

EURO STOXX

indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS
Fed

Federal Reserve System

FI

Fundusze Inwestycyjne

FOMC

Federal Open Market Committee

FOŚG

Fundusz Ochrony Świadczeń Gwarantowanych

FRA

Forward Rate Agreement

FWK

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

GD
GPW
GUS
HH
IBNR

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
wskaźnik Hui-Heubela
Rezerwy na kredyty oceniane portfelowo (ang. Incurred But Not Reported)

IPS

Institutional Protection Scheme

IRB

Internal Ratings Based Approach

IRS

Interest Rate Swap

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KFD

Krajowy Fundusz Drogowy

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KSF

Komitet Stabilności Finansowej

LCR

Liquidity Coverage Ratio

LIBOR
LGD

London Interbank Oﬀered Rate
Loss Given Default

LtV

Loan-to-Value

MA

Matching Adjustment

MCR

Minimum Capital Requirement

MDA

Maximum Distributable Amount

MdM

„Mieszkanie dla Młodych”

MF

Ministerstwo Finansów

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MREL

Minimum Required Eligible Liabilities

MSP
MSSF
mWIG40

małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Warszawski Indeks Giełdowy średnich spółek

NBP

Narodowy Bank Polski

NEG

perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie

NIF
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gospodarstwa domowe

Niekredytowe Instytucje Finansowe

Narodowy Bank Polski

Wykaz skrótów

NSFR
O/N
OC
OECD

Net Stable Funding Ratio
overnight
Odpowiedzialność Cywilna
Organisation for Economic Co-operation and Development

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

OIS

Overnight Index Swap

PKB
PKO BP
POLONIA

Produkt Krajowy Brutto
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Polish Overnight Index Average

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

ROA

return on assets

ROE

return on equity

RORC
RnS
RP
RPP
RRSO
RW
S&P
S&P500

return on regulatory capital
„Rodzina na swoim”
rynek pierwotny mieszkań
Rada Polityki Pieniężnej
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
rynek wtórny mieszkań
Standard & Poor’s
indeks grupujący 500 spółek z NYSE i NASDAQ o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

S/W
SACP
SCR
SKOK
SMA
STA
sWIG80

spot week
Stand-Alone Credit Proﬁle
Solvency Capital Requirement
spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe
Standardised Measurement Approach
perspektywa stabilna ratingu
Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek

TCR

Total Capital Ratio

T/N

Tomorrow next

TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

TSA

The Standardised Approach

UE
UFK
UKNF
VA

Unia Europejska
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Volatility Adjustment

VAT

podatek od wartości dodanej

VIX

Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index
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Wykaz skrótów

WIBID
WIBOR
WIG
WIG20

Warsaw Interbank Oﬀered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy
Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek

WIG-banki

Warszawski Indeks Giełdowy spółek sektora bankowego

WIG-paliwa

Warszawski Indeks Giełdowy spółek sektora paliwowego

ZBP
ZU
ZUS
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Warsaw Interbank Bid Rate

Związek Banków Polskich
Zakłady Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

