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SYNTEZA

W 2003 r. w gospodarce zachodzi∏y zarówno zjawiska oddzia∏ujàce pozytywnie na stabilnoÊç
systemu finansowego, jak i procesy Êwiadczàce o wzroÊcie zagro˝enia niektórymi rodzajami ryzyka.
Do pierwszej grupy zjawisk nale˝y zaliczyç stopniowe wchodzenie gospodarki w faz´ o˝ywienia
i popraw´ sytuacji finansowej przedsi´biorstw, szczególnie eksporterów. Przyspieszeniu tempa
wzrostu gospodarczego towarzyszy∏a jednak narastajàca nierównowaga fiskalna i deprecjacja z∏o-
tego, która cz´Êciowo wynika∏a ze wzrostu wartoÊci euro w stosunku do dolara. Wzrost niepewno-
Êci dotyczàcej przysz∏ej sytuacji finansów publicznych oraz wygasanie oczekiwaƒ uczestników ryn-
ków finansowych na dalsze obni˝ki stóp procentowych NBP przyczyni∏y si´ do wzrostu rynkowych
stóp procentowych (rentownoÊci obligacji Êrednio- i d∏ugoterminowych) w drugiej po∏owie roku.

W omawianym okresie krajowy sektor bankowy nadal odczuwa∏ negatywne skutki spo-
wolnienia tempa wzrostu gospodarczego w latach 2001–2002, przejawiajàce si´ wysokim
udzia∏em kredytów zagro˝onych w aktywach. Skutki te by∏y widoczne g∏ównie w pierwszej po-
∏owie 2003 r. Tendencja do pogarszania si´ sytuacji banków zosta∏a jednak zahamowa-
na w drugiej po∏owie roku, g∏ównie dzi´ki ostro˝nej polityce kredytowej banków i poprawie
sytuacji finansowej przedsi´biorstw. Przyrost kredytów zagro˝onych by∏ mniejszym obcià˝e-
niem dla banków ni˝ w poprzednich latach. Âwiadczy∏ o tym spadek wartoÊci odpisów netto
na rezerwy celowe.

W drugiej po∏owie 2003 r. g∏ównym czynnikiem negatywnie oddzia∏ujàcym na wyniki finan-
sowe i stabilnoÊç banków by∏ rozwój sytuacji na rynku obligacji skarbowych. Gwa∏towny spadek cen
obligacji sta∏ si´ êród∏em strat dla banków posiadajàcych znaczne portfele tych papierów. Na prze-
cen´ obligacji wp∏yw mia∏y niebankowe instytucje finansowe, które w IV kwartale 2003 r. pozby-
wa∏y si´ obligacji lub ograniczy∏y ich zakupy w wyniku wygasania oczekiwaƒ na kolejne obni˝ki stóp
procentowych NBP oraz wzrostu ryzyka zwiàzanego z sytuacjà finansów publicznych.

Deprecjacja z∏otego w stosunku do euro przyczyni∏a si´ do poprawy sytuacji finansowej
przedsi´biorstw – eksporterów. JednoczeÊnie, wraz ze spadkiem stóp procentowych na rynku kra-
jowym, zmniejszy∏ si´ popyt na kredyty denominowane w walutach obcych, zw∏aszcza w euro.
W Êrednim okresie powinno to zwi´kszyç udzia∏ kredytów z∏otowych i korzystnie wp∏ynàç na jakoÊç
portfela. W krótszym horyzoncie czasowym utrzymywanie si´ deprecjacji mo˝e jednak mieç ujem-
ne skutki dla jakoÊci portfela kredytów walutowych, zw∏aszcza w przypadku niezabezpieczonych
kredytów udzielonych gospodarstwom domowym. 

Zaburzenia na rynkach finansowych i efekty os∏abienia koniunktury, widoczne w pierwszej
po∏owie 2003 r., nie podwa˝y∏y jednak stabilnoÊci krajowego sektora bankowego i nie spowodo-
wa∏y erozji jego bazy kapita∏owej. Âredni wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banków utrzymywa∏ si´, po-
dobnie jak w latach poprzednich, na poziomie znaczàco przewy˝szajàcym minimum nak∏adane
przez regulacje. 

Na przeci´tny poziom wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sektora wp∏yn´∏a te˝ sytuacja w jednym
z du˝ych banków komercyjnych, który w IV kwartale 2003 r. utworzy∏ wysokie rezerwy celowe. Ak-
cjonariusze tego banku zadeklarowali wol´ pokrycia strat poprzez nowe emisje akcji i proces ten
jest obecnie realizowany. Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e sytuacja ta nie wp∏ynie negatywnie na stabil-
noÊç ca∏ego systemu bankowego.

Wysoki poziom kapita∏ów banków zapewnia im bezpieczne funkcjonowanie i zachowanie wy-
p∏acalnoÊci, nawet w przypadku znaczàcego pogorszenia jakoÊci portfela kredytowego, co potwier-
dzajà przeprowadzone symulacje. Niemniej jednak z powodu wzrostu ekspozycji kredytowych
w 2003 r. i wy˝szych obowiàzkowych pomniejszeƒ funduszy w∏asnych zdolnoÊç banków do absorbo-
wania nieoczekiwanych strat nieznacznie zmniejszy∏a si´ w porównaniu z 2002 r. 
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Synteza

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Czynnikami, które b´dà mia∏y du˝y wp∏yw na krajowy sektor bankowy w 2004 r., b´dà zmia-
ny w regulacjach dotyczàcych zasad klasyfikacji kredytów oraz zapowiadane rozwiàzanie d∏ugoter-
minowych kontraktów na dostawy energii elektrycznej, stanowiàce cz´Êç procesu liberalizacji rynku
energii elektrycznej. Zmiana zasad klasyfikacji spowoduje statystyczny spadek odsetka nale˝noÊci
zagro˝onych, przy niezmienionym poziomie ryzyka kredytowego, na jakie nara˝one sà banki. No-
we regulacje spowodujà zbli˝enie sposobu prezentacji jakoÊci portfela kredytowego banków
do standardów obowiàzujàcych w pozosta∏ych krajach Unii Europejskiej i zwi´kszà porównywal-
noÊç sytuacji sektorów bankowych. Trudno oceniç skutki ryzyka zwiàzanego z liberalizacjà cen ener-
gii i rozwiàzaniem kontraktów d∏ugoterminowych. Wypowiedzi przedstawicieli sektora bankowego
wskazujà jednak, ˝e banki uwa˝ajà to ryzyko za znaczàce. Faktyczny wp∏yw liberalizacji rynku ener-
gii b´dzie mo˝liwy do oszacowania po okreÊleniu ostatecznego kszta∏tu ustawy i przeprowadzeniu
emisji obligacji na pokrycie rekompensat dla wytwórców energii.

Zaburzenia na rynku obligacji oddzia∏ywa∏y równie˝ na sytuacj´ w sektorze niebankowych in-
stytucji finansowych. S∏absze wyniki inwestycyjne nie mia∏y jednak wp∏ywu na stabilnoÊç tych insty-
tucji. W przypadku towarzystw emerytalnych wynika to z oparcia systemu na zasadzie zdefiniowa-
nej sk∏adki. W systemie tym ryzyko inwestycyjne ponoszà ubezpieczeni. Z kolei dla zak∏adów ubez-
pieczeƒ, ze wzgl´du na specyfik´ ich dzia∏alnoÊci i utrzymywanie przez nie obligacji do terminu za-
padalnoÊci, krótkoterminowe zmiany cen nie stanowià zagro˝enia. Zarówno zak∏ady ubezpieczeƒ,
jak i powszechne towarzystwa emerytalne odnotowa∏y w 2003 r. popraw´ wyniku finansowego
na dzia∏alnoÊci podstawowej.

Pozytywny wp∏yw na stabilnoÊç niebankowych instytucji finansowych b´dà mia∏y wprowa-
dzone w 2004 r. przepisy umo˝liwiajàce inwestowanie w instrumenty pochodne w celu zabezpie-
czenia przed ryzykiem zmiany cen aktywów. U∏atwi to tym instytucjom ograniczanie ekspozycji
na ryzyko stopy procentowej wynikajàce z posiadanego portfela skarbowych papierów d∏u˝nych.

W systemie p∏atniczym wprowadzono w 2003 r. zmiany przyczyniajàce si´ do zmniejszenia
zagro˝eƒ stabilnoÊci finansowej. Dzi´ki wejÊciu w ˝ycie ustawy o elektronicznych instrumentach
p∏atniczych poziom ochrony posiadaczy takich instrumentów jest zgodny z rekomendacjami unij-
nymi. Rozszerzono te˝ uprawnienia nadzorcze NBP na agentów rozliczeniowych nieb´dàcych ban-
kami, obs∏ugujàcych transakcje dokonane z wykorzystaniem kart p∏atniczych. Przepisy ustawy Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze pozwoli∏y z kolei na wyeliminowanie ryzyka zwiàzanego z brakiem
regulacji dotyczàcych ostatecznoÊci rozrachunku. JednoczeÊnie systematycznie zwi´ksza si´ bezpie-
czeƒstwo infrastruktury systemu p∏atniczego oraz wprowadzane sà zasady rozliczeƒ zgodne ze
standardami mi´dzynarodowymi.
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WPROWADZENIE

G∏ównym celem niniejszego Raportu jest ocena odpornoÊci krajowego systemu finansowego
na rzeczywiste i potencjalne szoki oraz zaburzenia. Ze wzgl´du na dominujàcà rol´ banków w pol-
skim systemie finansowym, najwi´cej uwagi poÊwi´cono analizie sytuacji sektora bankowego.
W Raporcie omówione sà równie˝ kwestie stabilnoÊci wybranych kategorii niebankowych instytucji
finansowych, jak równie˝ dzia∏ania podejmowane na rzecz bezpieczeƒstwa systemu p∏atniczego
w Polsce.

StabilnoÊç finansowà definiuje si´ jako brak zagro˝enia wystàpienia kryzysu finansowego.
Przez kryzys finansowy rozumie si´ najcz´Êciej pojawienie si´ silnych zak∏óceƒ w systemie poÊrednic-
twa finansowego, powodujàcych zaburzenia w realnej sferze gospodarki1. Kryzys finansowy jest na-
st´pstwem za∏amania si´ zaufania do stabilnoÊci ca∏ego systemu finansowego gospodarki lub jego
poszczególnych elementów. Mo˝e on dotyczyç wyp∏acalnoÊci banków, stabilnoÊci cen na rynkach ak-
cji i rynkach nieruchomoÊci lub mo˝liwoÊci zachowania przez dany kraj równowagi w bilansie p∏at-
niczym. Kryzysy finansowe mogà mieç postaç paniki bankowej, za∏amania cen na rynkach akcji i ryn-
kach nieruchomoÊci lub kryzysów walutowych. O zagro˝eniach dla stabilnoÊci systemu finansowego
mo˝na mówiç wówczas, gdy wielkoÊç strat, jakie mogà ponieÊç instytucje finansowe w danym kra-
ju w nast´pstwie nieoczekiwanego pogorszenia si´ sytuacji w jego gospodarce, zaczyna byç du˝a
w stosunku do posiadanych przez nie kapita∏ów, co wià˝e si´ z ryzykiem ich niewyp∏acalnoÊci.

W 2003 r. gospodarka stopniowo wchodzi∏a w faz´ o˝ywienia. Przyczyni∏o si´ to do popra-
wy sytuacji finansowej kredytobiorców i korzystnie wp∏yn´∏o na stabilnoÊç banków. W drugiej po-
∏owie roku mo˝na by∏o jednak zaobserwowaç wzrost rynkowych stóp procentowych po∏àczony
z deprecjacjà z∏otego, co mo˝e staç si´ êród∏em zagro˝eƒ dla stabilnoÊci systemu finansowego.
Z tego powodu w obecnym Raporcie wi´kszy nacisk ni˝ w poprzedniej edycji po∏o˝ono na analiz´
skutków tendencji rynkowych dla stabilnoÊci systemu finansowego.

Innà zmianà w uk∏adzie Raportu jest ograniczenie analizy sytuacji niebankowych instytucji fi-
nansowych, szerzej przedstawionych w poprzednim raporcie, do zagadnieƒ najistotniejszych dla ich
stabilnoÊci. Ponadto cz´Êç zagadnieƒ poruszanych w poprzednim raporcie, a dotyczàcych kszta∏tu
i kierunków rozwoju systemu finansowego w Polsce, b´dzie omawiana w osobnej publikacji. Ra-
port o stabilnoÊci systemu finansowego staje si´ opracowaniem o charakterze regularnym i po-
czàwszy od tego roku b´dzie wydawany corocznie. JednoczeÊnie, z cz´stotliwoÊcià kwartalnà, NBP
b´dzie publikowaç przeglàdy stabilnoÊci finansowej, poÊwi´cone przede wszystkim analizom bie˝à-
cych tendencji i zagro˝eƒ.

Struktur´ Raportu podporzàdkowano jego g∏ównemu celowi, to jest okreÊleniu obszarów,
na których wyst´pujà albo mogà wystàpiç najwi´ksze zagro˝enia. 

Raport rozpoczyna analiza sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym. Celem tej analizy jest
zbadanie, na ile procesy zachodzàce w tej sferze mogà stanowiç êród∏o zaburzeƒ. Rozdzia∏ zaczy-
na si´ od przedstawienia dynamiki wzrostu gospodarczego i jego czynników. Analizowana jest rów-
nie˝ równowaga zewn´trzna polskiej gospodarki, a nast´pnie sytuacja na obszarze finansów pu-
blicznych. Ten obszar stwarza obecnie najwi´cej zagro˝eƒ. M.in. wp∏ywa na wzrost premii za ryzy-
ko, co spowodowa∏o przecen´ obligacji skarbowych i spadek wartoÊci z∏otego. To z kolei wywar∏o
negatywny wp∏yw na wyniki finansowe instytucji finansowych. Rozdzia∏ ten zawiera równie˝ krót-
kà analiz´ sektora realnego, tzn. przedsi´biorstw i gospodarstw domowych.

1 Por. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniàdza, bankowoÊci i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2002, s. 275; E.G. Corrigan: The Risk of a Financial Crisis. W: M. Feldstein (red.): The Risk of Economic Crisis. University
of Chicago Press, Chicago 1991.
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Drugi rozdzia∏ poÊwi´cony jest analizie najwa˝niejszych czynników kszta∏tujàcych stabilnoÊç
sektora bankowego. Rozpoczyna si´ analizà ekspozycji sektora bankowego na g∏ówne rodzaje ry-
zyka, tj. ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe (ryzyko kursu walutowego, stopy procentowej i cen
aktywów finansowych). W dalszej kolejnoÊci analizowane sà: p∏ynnoÊç sektora, kszta∏towanie si´
wyników finansowych oraz poziom kapita∏ów w∏asnych i zdolnoÊç banków do absorbowania strat.
Zagadnieniem, któremu poÊwi´cono szczególnà uwag´, jest ocena skutków zmian regulacji doty-
czàcych klasyfikacji nale˝noÊci oraz zwiàzanych z tym zasad rachunkowoÊci banków. W przysz∏oÊci
zmiany te mogà wywrzeç du˝y wp∏yw na post´powanie banków, przede wszystkim na polityk´ kre-
dytowà, jak te˝ na sytuacj´ finansowà banków oraz ich postrzeganie przez obserwatorów ze-
wn´trznych.

W kolejnym rozdziale skupiono si´ na analizie sytuacji niebankowych instytucji finansowych.
Zawiera on ocen´ wp∏ywu wyników instytucji finansowych, b´dàcych w ramach grup finansowych
jednostkami podporzàdkowanymi, na wyniki skonsolidowane banków. Ponadto w rozdziale trzecim
poddano analizie stabilnoÊç sektorów: zak∏adów ubezpieczeƒ, otwartych funduszy emerytalnych,
jak równie˝ spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych. 

W czwartym rozdziale omówiono funkcjonowanie systemu p∏atniczego, a przede wszystkim
dzia∏ania, które podejmuje si´ w celu ograniczenia ryzyka w systemach p∏atnoÊci.

Raport koƒczy si´ trzema artyku∏ami monograficznymi.

Pierwsze opracowanie poÊwi´cone jest mo˝liwoÊci wykorzystania informacji pochodzàcych
z rynków finansowych do oceny bezpieczeƒstwa dzia∏ajàcych na nich instytucji finansowych. W ba-
daniach prowadzonych w krajach wysoko rozwini´tych szeroko wykorzystywanym wskaênikiem
bezpieczeƒstwa jest miara distance-to-default z modelu KMV. W modelu tym najcz´Êciej wykorzy-
stuje si´ dane pochodzàce z dobrze rozwini´tych rynków kapita∏owych. Celem prezentowanego
opracowania jest okreÊlenie, czy dane z polskiego rynku mo˝na efektywnie wykorzystaç do analizy
zagro˝eƒ dla stabilnoÊci krajowego sektora bankowego.

Obserwowany od 2001 r. wzrost udzia∏u kredytów walutowych w aktywach banków powo-
duje, ˝e poziom ryzyka kredytowego, na jakie nara˝one sà banki, zale˝y od kszta∏towania si´ kursu
z∏otego. Deprecjacja z∏otego w 2003 r. nie znalaz∏a odzwierciedlenia w pogorszeniu jakoÊci kredy-
tów walutowych, niemniej jednak utrzymywanie si´ niskiego kursu z∏otego rodzi takie niebezpie-
czeƒstwo. Z tego powodu tematem drugiego artyku∏u jest ocena wp∏ywu hipotetycznej dalszej de-
precjacji z∏otego na jakoÊç kredytów walutowych w przysz∏oÊci.

Ostatnie opracowanie prezentuje wyniki badania wp∏ywu indywidualnych charakterystyk
banków na ich rentownoÊç. RentownoÊç instytucji finansowych jest wa˝nym aspektem stabilnoÊci
systemu finansowego, poniewa˝ wp∏ywa na mo˝liwoÊci akumulacji kapita∏u i absorbowania ewen-
tualnych strat. Istotny jest przy tym nie tylko Êredni poziom wskaêników rentownoÊci w sektorze
bankowym, ale tak˝e ich zró˝nicowanie. 
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Cz´Êç I

STABILNOÂå SYSTEMU FINANSOWEGO

1
Otoczenie makroekonomiczne

1.1. Tempo wzrostu gospodarczego i inflacja

Tempo wzrostu gospodarczego 

Sytuacja w gospodarce poprawia si´. W 2003 r. dynamika PKB wynios∏a 3,7%, przy czym
od drugiego kwarta∏u 2003 r. obserwuje si´ przyspieszenie wzrostu. Oznacza to, ˝e gospodarka
wchodzi w faz´ o˝ywienia. Polepszajàca si´ sytuacja makroekonomiczna stwarza korzystne warun-
ki do wzrostu popytu na us∏ugi finansowe, który zale˝y od faz cyklu koniunkturalnego. Wykres
1.1.1 ilustruje dynamik´ PKB w ostatnich trzech latach, natomiast w tabeli 1.1.1 zestawiono tem-
po wzrostu g∏ównych sk∏adowych PKB.

G∏ównym czynnikiem przyspieszenia wzrostu w 2003 r. by∏ eksport. Znaczàce zwi´kszenie
eksportu by∏o mo˝liwe dzi´ki poprawie konkurencyjnoÊci polskich producentów. Z jednej strony by-
∏a ona nast´pstwem wzrostu wydajnoÊci pracy, cz´Êciowo w wyniku redukcji zatrudnienia. Z dru-
giej strony by∏a spowodowana ni˝szà, w porównaniu z przyrostem wydajnoÊci pracy, dynamikà p∏ac
realnych. Omówienie dynamiki eksportu i importu na tle kursu realnego oraz wzgl´dem g∏ównych
partnerów Polski zamieszczono w cz´Êci Raportu dotyczàcej równowagi zewn´trznej.

èród∏o: GUS.
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Wykres 1.1.1
Wzrost PKB w latach 2001–2003



Pomimo du˝ego bezrobocia dynamika spo˝ycia indywidualnego by∏a doÊç wysoka. Wp∏yn´-
∏y na nià: zwi´kszenie si´ dochodów do dyspozycji (których realny wzrost szacowany jest na 2,4%),
w tym wzrost dochodów z pracy najemnej, Êwiadczeƒ spo∏ecznych i dochodów nierejestrowanych,
oraz spadek oszcz´dnoÊci. Dynamika spo˝ycia zbiorowego nieznacznie si´ zmniejszy∏a. W rezulta-
cie nieco s∏absze by∏o tempo wzrostu spo˝ycia ogó∏em w porównaniu z 2002 r. 

Pozytywny wp∏yw na wzrost PKB w 2003 r. mia∏o równie˝ zahamowanie spadkowej tenden-
cji akumulacji. Popyt inwestycyjny zg∏asza∏y g∏ównie przedsi´biorstwa eksportowe, w których ob-
serwowano rosnàce wykorzystanie mocy produkcyjnych. W skali gospodarki oczekiwane o˝ywienie
popytu inwestycyjnego ulega opóênieniu. Sytuacja finansowa przedsi´biorstw w 2003 r. poprawi-
∏a si´, lecz znalaz∏o to odzwierciedlenie raczej we wzroÊcie depozytów przedsi´biorstw ni˝ zwi´k-
szaniu dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. NiepewnoÊç, która przejawia∏a si´ w odk∏adaniu decyzji inwesty-
cyjnych przez przedsi´biorstwa, wiàza∏a si´ m.in. z niepewnoÊcià co do kontynuacji o˝ywienia go-
spodarczego. Z tego wzgl´du rozpocz´cie naprawy finansów paƒstwa jest warunkiem koniecznym
przyspieszenia wzrostu inwestycji, a zatem utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w d∏u-
gim okresie.

Inflacja i oczekiwania inflacyjne

W ostatnich latach inflacja w Polsce, mierzona wskaênikiem wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych, systematycznie mala∏a (por. wykres 1.1.2). W 2003 r. roczne tempo wzrostu cen
(CPI) kszta∏towa∏o si´ na niskim poziomie (0,3–1,7%). Osiàgni´cie niskiej i stabilnej inflacji zakoƒ-
czy∏o trwajàcy wiele lat proces dezinflacji. Spadek inflacji oraz wiarygodna polityka pieni´˝na spo-
wodowa∏y, ˝e oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych ustabilizowa∏y si´ w 2003 r. na po-
ziomie poni˝ej 1%. Podà˝a∏y one ÊciÊle za bie˝àcym wskaênikiem inflacji CPI2. W ostatnich latach

Tabela 1.1.1 
Czynniki wzrostu PKB w latach 2001–2003 
(tempo wzrostu w % wzgl´dem analogicznego kwarta∏u roku poprzedniego)
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èród∏o: GUS.

PKB Popyt Spo˝ycie Spo˝ycie Spo˝ycie Akumu- Nak∏ady Eksport Import
krajowy ogó∏em indywidu- zbioro- lacja na Êrodki

alne we trwa∏e

I kwarta∏ 2001 2,2 -1,0 1,3 1,5 0,5 -12,6 2,1 3,2 -6,5 

II kwarta∏ 2001 0,9 -1,6 1,2 1,5 0,1 -12,2 -8,0 0,8 -6,9

III kwarta∏ 2001 0,8 -1,4 1,8 2,1 0,4 -12,5 -11,7 5,3 -2,2

IV kwarta∏ 2001 0,3 -2,2 2,8 3,2 1,3 -13,0 -12,0 3,2 -5,9

I kwarta∏ 2002 0,5 -0,1 2,7 3,6 -0,2 -17,5 -11,9 -0,5 -2,4

II kwarta∏ 2002 0,9 1,0 2,5 3,0 1,0 -5,5 -7,0 7,3 7,0

III kwarta∏ 2002 1,8 1,1 2,8 3,2 1,2 -5,7 -5,0 6,5 3,8

IV kwarta∏ 2002 2,2 1,2 3,1 3,6 1,5 -3,7 -2,7 5,5 1,8

I kwarta∏ 2003 2,3 2,4 1,1 1,4 -0,2 12,7 -3,6 6,7 6,7

II kwarta∏ 2003 3,9 2,1 2,8 3,8 -0,4 -1,6 -1,7 13,5 6,6

III kwarta∏ 2003 4,0 2,4 2,9 3,5 1,1 -0,3 0,4 19,8 13,4

IV kwarta∏ 2003 4,7 2,7 3,3 3,9 1,2 0,9 0,1 11,7 5,0

2001 1,0 -1,6 1,7 2,1 0,6 -12,6 -8,8 3,1 -5,3

2002 1,4 0,9 2,8 3,3 0,9 -6,8 -5,8 4,8 2,6

2003 3,7 2,4 2,5 3,1 0,4 1,8 -0,9 13,0 7,9 

2 Zbie˝noÊç ta cz´Êciowo wynika z adaptacyjnego charakteru oczekiwaƒ inflacyjnych gospodarstw domowych, a cz´Êcio-
wo z metody pomiaru tych oczekiwaƒ. Omówienie zagadnieƒ zwiàzanych z metodà pomiaru oczekiwaƒ inflacyjnych go-
spodarstw domowych w Polsce znajduje si´ w pracy T. ¸yziaka: Consumer Inflation Expectations in Poland. ECB Working
Paper No. 287, listopad 2003 r.
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mala∏y tak˝e oczekiwania inflacyjne analityków bankowych. W 2003 r. ustabilizowa∏y si´ one na po-
ziomie oko∏o 2% i by∏y nieco wy˝sze od oczekiwaƒ gospodarstw domowych.

Dla stabilnoÊci systemu finansowego wa˝na jest przewidywalnoÊç inflacji (mierzona np. jej
zmiennoÊcià). Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w ostatnich latach obni˝a∏a si´ absolutna zmiennoÊç inflacji CPI
(por. wykres 1.1.3). Odchylenie standardowe stopy inflacji CPI (z ostatnich 12 miesi´cy) spad∏o z 1,3
pkt. proc. w grudniu 2001 r. do 0,4 pkt. proc. w grudniu 2003 r. Podobnie zmniejszy∏a si´ zmien-
noÊç oczekiwaƒ inflacyjnych gospodarstw domowych (z 1,7 pkt. proc. w grudniu 2001 r. do 0,3
pkt. proc. w grudniu 2003 r.). Mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e inflacja sta∏a si´ w ostatnich latach mniej
zmienna i w rezultacie bardziej przewidywalna.

Inflacja CPI

Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych

Oczekiwania inflacyjne banków
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Wykres 1.1.2
Wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) na tle oczekiwaƒ inflacyjnych
gospodarstw domowych i banków 

Uwaga: oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych mierzone sà w perspektywie najbli˝szych 12 miesi´cy.
Oczekiwania inflacyjne banków od listopada 2000 r. mierzone sà w perspektywie najbli˝szych 11 miesi´cy. Z
tego wzgl´du dla porównywalnoÊci szeregów zosta∏y one od tego momentu przesuni´te o 1 miesiàc do przodu.

èród∏o: NBP, GUS, Reuters.
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Wykres 1.1.3
Absolutna zmiennoÊç stopy inflacji CPI
(mierzona odchyleniem standardowym stopy inflacji z ostatnich 12 miesi´cy)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS. 
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Podsumowujàc nale˝y stwierdziç, ˝e obni˝enie i ustabilizowanie inflacji, które dokona∏y si´
w ciàgu ostatnich lat, sprzyja∏y stabilnoÊci systemu finansowego. Niska i stabilna inflacja zmniejsza
bowiem niepewnoÊç (m.in. na rynkach finansowych), przez co eliminuje jedno ze êróde∏ zniekszta∏-
ceƒ decyzji finansowych podmiotów gospodarczych. 

Realne stopy procentowe

Proces dezinflacji wymaga∏ utrzymywania wzgl´dnie wysokich realnych stóp procentowych,
czego ubocznym skutkiem by∏o obni˝enie dynamiki wzrostu gospodarczego. Jednak konsekwent-
ne obni˝anie inflacji zwi´kszy∏o wiarygodnoÊç polityki pieni´˝nej NBP i umo˝liwi∏o stopniowe obni-
˝anie oczekiwaƒ inflacyjnych, a nast´pnie dostosowanie nominalnych stóp procentowych. Wraz ze
spadkiem stóp nominalnych obni˝y∏y si´ równie˝ stopy realne. Poziom realnej jednomiesi´cznej sto-
py WIBOR, deflowanej wskaênikiem CPI, spad∏ z ponad 10% w 2001 r. do 3,9% pod koniec 2003 r.
(por. wykres 1.1.4). Obni˝y∏ si´ równie˝ poziom realnej stopy WIBOR deflowanej oczekiwaniami in-
flacyjnymi.

Obserwowane w ostatnich latach stopniowe obni˝anie realnych stóp procentowych oraz to-
warzyszàca mu niska inflacja sprzyjajà d∏ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu, co b´dzie mia-
∏o pozytywny wp∏yw na stabilnoÊç systemu finansowego. Nale˝y oczekiwaç, ˝e lepsza sytuacja fi-
nansowa podmiotów sfery realnej przyczyni si´ do zmniejszenia ich ryzyka kredytowego przy jed-
noczesnym wzroÊcie zg∏aszanego przez nie popytu na us∏ugi finansowe. 

Depozyty i kredyty3

W 2003 r. depozyty i inne zobowiàzania wzros∏y realnie o 2%. Kierunek zmian depozytów
by∏ ró˝ny w sektorze gospodarstw domowych i w sektorze przedsi´biorstw (por. wykres 1.1.5).
WartoÊç depozytów gospodarstw domowych spad∏a o blisko 3,6%, a wartoÊç depozytów przedsi´-
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Wykres 1.1.4
Realna jednomiesi´czna stopa WIBOR

èród∏o: NBP, GUS, Reuters.

3 Terminy „kredyty” i „nale˝noÊci” sà u˝ywane zamiennie w ca∏ym Raporcie i oznaczajà ∏àcznie: kredyty i po˝yczki, sku-
pione wierzytelnoÊci, zrealizowane gwarancje i por´czenia oraz inne nale˝noÊci.
Stopy wzrostu depozytów i kredytów sektora niefinansowego cytowane w tym podrozdziale Raportu podane sà w wy-
ra˝eniu realnym. Jako deflatora u˝yto wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych.



biorstw wzros∏a w ciàgu roku a˝ o 19,7%. Spadek depozytów gospodarstw domowych wynika∏
przede wszystkim z obni˝enia ich oprocentowania, wzrostu atrakcyjnoÊci alternatywnych form
oszcz´dzania oraz wzrostu popytu na pieniàdz gotówkowy. Wzrost depozytów przedsi´biorstw
mo˝na natomiast wiàzaç z obserwowanà w 2003 r. poprawà sytuacji finansowej tego sektora, jak
równie˝ niepewnoÊcià przedsi´biorstw co do sposobu wykorzystania tych Êrodków (patrz podroz-
dzia∏ poÊwi´cony sytuacji bud˝etu).

Kredyty dla sektora niefinansowego ros∏y w 2003 r. w nieco szybszym tempie ni˝ w latach
2001–2002. Roczne tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego kszta∏towa∏o si´ w 2003
r. na poziomie 4–6%. Gospodarstwa domowe zwi´kszy∏y swoje zad∏u˝enie w sektorze bankowym
w 2003 r. o 11,7%. WartoÊç zad∏u˝enia przedsi´biorstw zmniejszy∏a si´ natomiast o 1,7%.

Relacja kredytu dla sektora niefinansowego do PKB, mierzàca stopieƒ poÊrednictwa finanso-
wego w gospodarce, ustabilizowa∏a si´ w ostatnich latach i w 2003 r. wynios∏a 28,6%. Jest ona
w Polsce podobna jak w Czechach i na W´grzech, jednak znaczàco ni˝sza ni˝ w krajach strefy eu-
ro (Êrednio o oko∏o 90 pkt. proc.). Oznacza to, ˝e w najbli˝szych latach dynamika kredytów powin-
na przewy˝szaç tempo wzrostu PKB. Stopniowe zwi´kszanie relacji kredytów do PKB nie powinno
byç zatem powodem do obaw.

1.2. Równowaga zewn´trzna

W 2003 r. wyraênie poprawi∏y si´ wskaêniki równowagi zewn´trznej polskiej gospodarki.
Sprzyja∏y temu dalsze obni˝enie si´ deficytu w obrotach bie˝àcych bilansu p∏atniczego oraz korzyst-
niejsza z punktu widzenia stabilnoÊci gospodarki struktura jego finansowania. 

W ubieg∏ym roku – czwarty rok z rz´du – zmniejszy∏ si´ deficyt obrotów bie˝àcych bilansu
p∏atniczego. W 2003 r. deficyt ten wyniós∏ 3,5 mld euro, tj. by∏ o oko∏o 3,7 mld euro mniejszy ni˝
w 2002 r. i a˝ o 7,4 mld euro mniejszy ni˝ w 1999 r. W efekcie relacja deficytu obrotów bie˝àcych
do PKB obni˝y∏a si´ w ciàgu czterech ostatnich lat z 7,5% do 1,9%. Poprawa salda obrotów bie˝à-
cych w 2003 r. wynika∏a g∏ównie ze spadku deficytu obrotów towarowych oraz ze wzrostu nad-
wy˝ki obrotów niesklasyfikowanych.
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Roczne realne tempo wzrostu nale˝noÊci od sektora finansowego

èród∏o: NBP.
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Do obni˝enia ujemnego salda w obrotach handlowych w 2003 r. istotnie przyczyni∏a si´ po-
prawa konkurencyjnoÊci cenowej i kosztowej w polskim handlu zagranicznym. W 2003 r. wyraênie
wzmocni∏a si´ pozycja konkurencyjna polskich producentów wobec konkurentów zagranicznych
(por. tabele 1.2.1 i 1.2.2). Efekt tego zjawiska zosta∏ wzmocniony wzrostem popytu zewn´trznego
na polskie produkty. W sytuacji pogorszenia koniunktury zagraniczni konsumenci zwi´kszyli bo-
wiem popyt na taƒsze produkty mniej znanych marek. W 2003 r. na dynamik´ polskiego eksportu
najbardziej wp∏yn´∏o zwi´kszenie sprzeda˝y do Niemiec4. Efekt podobny do obserwowanego
na rynku niemieckim nie wystàpi∏ jednak w przypadku pozosta∏ych krajów strefy euro. 

I kwarta∏ II kwarta∏ III kwarta∏ IV kwarta∏ I kwarta∏ II kwarta∏ III kwarta∏

2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003

Ceny eksportu/
ceny producenta 0,4 6,3 3,7 6,7 4,6 5,7 2,1

Ceny eksportu/ 
jednostkowe koszty pracy 0,5 9,7 11,3 17,6 13,2 18,7 11,4

I kwarta∏ II kwarta∏ III kwarta∏ IV kwarta∏ I kwarta∏ II kwarta∏ III kwarta∏

2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003

Ceny eksportu/
ceny producenta -5,7 0,9 4,5 5,6 8,8 9,1 3,7

Tabela 1.2.1
Wskaêniki konkurencyjnoÊci i op∏acalnoÊci eksportu 
(zmiana w % do tego samego okresu roku poprzedniego)

Tabela 1.2.2
Wskaêniki konkurencyjnoÊci importu 
(zmiana w % do tego samego okresu roku poprzedniego)

Tabela 1.2.3
Efektywne kursy walutowe w latach 2002–2003
(zmiana w % w stosunku do tego samego kwarta∏u roku poprzedniego)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych NBP i GUS.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych NBP i GUS.

Indeks kursu I II III IV I II III IV
z∏otego kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏ kwarta∏

2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003

Nominalny 2,9 -5,5 -6,6 -6,9 -10,1 -10,8 -4,7 -10,1

Deflowany CPI 4,6 -5,0 -6,9 -8,0 -11,5 -11,9 -5,4 -10,1

Deflowany PPI 2,1 -5,1 -6,1 -7,0 -9,6 -9,8 -3,4 -7,5

Deflowany
jednostkowymi
kosztami pracy1 1,1 -8,0 -11,7 -14,1 -14,6 -19,5 -12,2          b.d.

Deflowany cenami
eksportu 2,1 0,4 -2,5 0,5 -3,3 -4,0 -2,3          b.d. 

1 Stopa wzrostu kursu obliczona jako relacja kosztu p∏acowego, przypadajàcego na jednego zatrudnionego, do wydaj-
noÊci pracy mierzonej za pomocà produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys∏owym (wolumen) w odniesieniu
do jednego pracujàcego w tym sektorze.

èród∏o: NBP.

4 W okresie styczeƒ–listopad 2003 r. sprzeda˝ ta wzros∏a o 6,7% wobec 1,8% w analogicznym okresie 2002 r.
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Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw w ostatnich latach by∏ wynikiem ich restrukturyza-
cji oraz silnej nominalnej i realnej deprecjacji z∏otego (por. tabela 1.2.3). ¸àczny wp∏yw deprecjacji
i spadku jednostkowego kosztu pracy spowodowa∏ spadek jednostkowych kosztów pracy wyra˝o-
nych w euro o 18,3%.

W 2003 r. poprawi∏a si´ struktura finansowania deficytu obrotów bie˝àcych Polski. Zosta∏ on
w oko∏o 92% sfinansowany nap∏ywem d∏ugoterminowego kapita∏u zagranicznego w postaci inwe-
stycji bezpoÊrednich, wynoszàcym 3,2 mld euro (wobec blisko 55% w 2002 r.). Wzrost wskaênika
sfinansowania deficytu obrotów bie˝àcych nap∏ywem kapita∏u wynika z istotnego zmniejszenia de-
ficytu obrotów bie˝àcych (wi´kszego ni˝ obni˝enie nap∏ywu kapita∏u zagranicznego w postaci in-
westycji bezpoÊrednich). Zwi´kszy∏ si´ równie˝ nap∏yw inwestycji portfelowych. G∏ównym tego po-
wodem by∏ wysoki popyt zagranicy na polskie papiery d∏u˝ne. Nap∏yw netto kapita∏u w postaci in-
westycji portfelowych w 2003 r. wyniós∏ 2,2 mld euro wobec 1,9 mld euro w 2002 r. 

WartoÊci wskaêników ostrzegawczych potwierdzajà brak zagro˝enia dla stabilnoÊci ze strony
struktury bilansu p∏atniczego (por. tabela 1.2.4).

W 2004 r. przy prognozowanym przyÊpieszeniu popytu inwestycyjnego w polskiej gospodar-
ce spodziewane jest zwi´kszenie deficytu obrotów bie˝àcych bilansu p∏atniczego. Wzrosnà tak˝e
wyp∏aty z tytu∏u dochodów wskutek wzrostu kosztów obs∏ugi zad∏u˝enia zagranicznego. Nadal
jednak deficyt obrotów bie˝àcych powinien kszta∏towaç si´ na bezpiecznym poziomie. Wobec prze-
widywanego zwi´kszenia nap∏ywu kapita∏u zagranicznego w postaci inwestycji bezpoÊrednich
mo˝na te˝ oczekiwaç, ˝e deficyt b´dzie nadal bezpiecznie finansowany. 

1.3. Finanse publiczne

W 2003 r. deficyt kasowy5 sektora finansów publicznych wyniós∏ oko∏o 6,0% PKB a deficyt eko-
nomiczny6 – oko∏o 5,1% PKB (dane wg metodologii krajowej). Obie miary sytuacji fiskalnej ukszta∏-
towa∏y si´ na podobnym poziomie jak w 2002 r. W warunkach znacznego przyspieszenia tempa
wzrostu gospodarczego w 2003 r. oznacza to jednak kontynuacj´ ekspansywnej polityki fiskalnej.

Deficyt bud˝etu paƒstwa w 2003 r. nie przekroczy∏ limitu ustawowego i w relacji do PKB wy-
niós∏ 4,5% wobec 5,1% w 2002 r. By∏ to g∏ównie efekt ograniczenia wydatków bud˝etu paƒstwa
wobec spodziewanego niewykonania zaplanowanej wielkoÊci wp∏ywów bud˝etowych. Ubytek do-
chodów wyniós∏ ostatecznie oko∏o 2% wielkoÊci planowanej i wynika∏ z ni˝szej od prognozowanej
inflacji oraz odmiennej, ni˝ zak∏adano, struktury wzrostu gospodarczego. Istotnie ni˝sze od planu
(o 2,7%) by∏y równie˝ wydatki bud˝etowe. By∏o to wynikiem przede wszystkim ni˝szych, ni˝ zak∏a-

Wskaênik ostrzegawczy 2001 2002 2003

Saldo obrotów bie˝àcych/PKB (w %) -3,9 -3,6 -1,9

Saldo p∏atnoÊci towarowych/PKB (w %) -6,4 -5,5 -4,6

Inwestycje bezpoÊrednie/saldo obrotów bie˝àcych (w %) 96,9 54,9 92,1

(Saldo obrotów bie˝àcych-inwestycje bezpoÊrednie)/PKB (w %) -0,1 -1,6 -0,2

Oficjalne aktywa rezerwowe – w miesiàcach importu
towarów i us∏ug 7,7 7,5 7,0

Tabela 1.2.4
Wybrane wskaêniki ostrzegawcze

Uwaga: obliczenia na podstawie bilansu p∏atniczego na bazie p∏atnoÊci.

èród∏o: NBP. 

5 Szacunek Narodowego Banku Polskiego.
6 Deficyt ekonomiczny to deficyt kasowy sektora finansów publicznych, powi´kszony o wyp∏aty rekompensat z tytu∏u
braku podwy˝szania p∏ac oraz emerytur i rent na prze∏omie lat 1991 i 1992, a pomniejszony o transfer sk∏adek ubezpie-
czeniowych przekazywanych przez ZUS. 
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dano, kosztów obs∏ugi d∏ugu publicznego7, a tak˝e niezrealizowania wydatków warunkowych8.
Tym samym roczny wzrost wydatków bud˝etowych wyniós∏ 3,4%, tj. znacznie mniej ni˝ w 2002 r. 

Finansowanie deficytu bud˝etowego przebiega∏o w 2003 r. odmiennie, ni˝ zak∏adano
w ustawie bud˝etowej. Poniewa˝ poziom przychodów z prywatyzacji by∏ znacznie mniejszy od za-
∏o˝onego, konieczne by∏o zwi´kszenie emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynku krajo-
wym. Przyczyni∏o si´ to do wzrostu rentownoÊci bonów skarbowych i obligacji oraz os∏abienia kur-
su z∏otego. Ponadto, niepewnoÊç dotyczàca bie˝àcej, a tak˝e przysz∏ej sytuacji finansów publicz-
nych wywo∏a∏a spadek zainteresowania inwestorów obligacjami o d∏u˝szych terminach zapadalno-
Êci. W rezultacie od wrzeÊnia 2003 r. resort finansów emitowa∏ na rynek krajowy g∏ównie papiery
skarbowe o krótkich terminach zapadalnoÊci. Wobec koniecznoÊci ich refinansowania oznacza to
wi´kszà poda˝ skarbowych papierów w przysz∏oÊci.

Dodatkowym êród∏em pokrycia potrzeb bud˝etowych by∏o finansowanie zagraniczne.
W 2003 r. zad∏u˝enie zagraniczne Skarbu Paƒstwa z tytu∏u obligacji oraz kredytów wzros∏o o 85,9
mln euro, tj. o 0,3%. Wzrost zad∏u˝enia zagranicznego Skarbu Paƒstwa nie przestaje byç jednak
potencjalnym zagro˝eniem dla stabilnoÊci makroekonomicznej kraju, gdy˝ niewielki przyrost zad∏u-
˝enia liczonego w euro wynika ze zmian kursu euro do dolara9. Inwestorzy zagraniczni kupowali
równie˝ skarbowe papiery wartoÊciowe na rynku krajowym. Na koniec 2003 r. w ich posiadaniu by-
∏y walory o wartoÊci nominalnej oko∏o 41,1 mld z∏ (17,7% wyemitowanych skarbowych papierów
wartoÊciowych o charakterze zbywalnym), tj. o 31% wi´cej ni˝ w 2002 r. 

Na pog∏´bienie nierównowagi sektora finansów publicznych w 2003 r. znaczàcy wp∏yw wy-
war∏ wzrost deficytu pozosta∏ych segmentów sektora finansów publicznych, g∏ównie funduszy
i agencji. Ze wzgl´du na niedobór Êrodków Fundusz Pracy oraz Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
zaciàgn´∏y kredyty bankowe, zwi´kszajàc tym samym poziom d∏ugu publicznego.

Utrzymywanie si´ kolejny rok z rz´du wysokiego deficytu sektora finansów publicznych spo-
wodowa∏o, ˝e d∏ug publiczny przekroczy∏ w 2003 r. pierwszy próg ostro˝noÊciowy zapisany w usta-
wie o finansach publicznych (tj. poziom 50% PKB).

Równie˝ perspektywy sytuacji finansów publicznych w 2004 r. i w latach nast´pnych nie
przedstawiajà si´ korzystnie. Zak∏adany dalszy wzrost deficytu sektora finansów publicznych
w 2004 r. i rosnàce potrzeby po˝yczkowe paƒstwa mogà powodowaç niepokój na rynkach finanso-
wych. Skutkiem tego b´dzie podwy˝szenie premii za ryzyko, a przez to wzrost rentownoÊci skarbo-
wych papierów wartoÊciowych i dalsze os∏abienie kursu z∏otego. Zwi´ksza si´ zatem ryzyko przekro-
czenia przez d∏ug publiczny drugiego progu ostro˝noÊciowego, tj. poziomu 55% PKB. Dla poprawy
sytuacji polskiego sektora finansów publicznych istotne by∏oby szybkie wprowadzenie przyj´tego
w styczniu 2004 r. przez rzàd Programu uporzàdkowania i ograniczenia wydatków publicznych.

1.4. Sytuacja przedsi´biorstw

RentownoÊç i p∏ynnoÊç w sektorze przedsi´biorstw

Sytuacja finansowa przedsi´biorstw w 2003 r. zdecydowanie si´ poprawi∏a. P∏ynnoÊç i ren-
townoÊç przedsi´biorstw by∏y wy˝sze po najgorszym pod tym wzgl´dem 2002 r. JednoczeÊnie
zmniejszy∏o si´ obcià˝enie przedsi´biorstw kredytami krótkoterminowymi.

W 2003 r. nastàpi∏a zdecydowana poprawa rentownoÊci. Wskaênik rentownoÊci obrotu brut-
to wzrós∏ o 2 pkt. proc., a wskaênik rentownoÊci obrotu netto – o 1,9 pkt. proc. Poziomy obu
wskaêników rentownoÊci by∏y najwy˝sze od 1997 r. i wynosi∏y odpowiednio 2,8% i 1,7% (por. wy-

7 By∏ to efekt ni˝szego, ni˝ zak∏adano w bud˝ecie na 2003 r., poziomu stóp procentowych na rynku krajowym oraz
na rynkach zagranicznych.
8 Brak podstaw do realizacji zapisanych w Ustawie bud˝etowej na rok 2003 wydatków warunkowych wynika∏ z ni˝szych
(od wielkoÊci pozwalajàcej na ich uruchomienie) wp∏ywów z podatku akcyzowego i ce∏ na koniec III kwarta∏u ub.r. 
9 Zad∏u˝enie zagraniczne Skarbu Paƒstwa liczone w dolarach wzros∏o o 5,8 mld USD, tj. o 20,6%.
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kres 1.4.1)10. RentownoÊç poprawi∏a si´ w tym samym stopniu zarówno w sektorze prywatnym, jak
i publicznym, jednak wskaênik rentownoÊci w sektorze prywatnym by∏ w 2003 r. o 1,8 pkt. proc.
wy˝szy ni˝ w sektorze publicznym. Wy˝sza rentownoÊç przedsi´biorstw prywatnych utrzymuje si´
od poczàtku analizowanego okresu.
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Wykres 1.4.1
Wskaêniki rentownoÊci przedsi´biorstw (wyrównane sezonowo)

Uwagi: wskaênik rentownoÊci obrotu brutto = wynik finansowy brutto/przychody;
wskaênik rentownoÊci obrotu netto = wynik finansowy netto/przychody.

èród∏o:GUS.
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Wykres 1.4.2
Wskaêniki p∏ynnoÊci przedsi´biorstw (wyrównane sezonowo)

Uwaga: wskaênik p∏ynnoÊci I stopnia = inwestycje krótkoterminowe/zobowiàzania krótkoterminowe; wskaênik p∏yn-
noÊci II stopnia = (inwestycje krótkoterminowe + nale˝noÊci krótkoterminowe)/ zobowiàzania krótkotermi-
nowe.

èród∏o: GUS.

10 Na ogó∏ szeregi w rozdzia∏ach 1.4 i 1.5 dotyczà d∏u˝szych okresów ni˝ w innych cz´Êciach Raportu. Celem niniejszej
analizy by∏o pokazanie tendencji poszczególnych wielkoÊci charakteryzujàcych sytuacj´ finansowà firm na tle cyklicznych
zmian aktywnoÊci gospodarczej.
Podane w tekÊcie wzrosty wskaêników rentownoÊci dotyczà zmiany rok do roku. Nie korespondujà one w pe∏ni z dany-
mi przedstawionymi na wykresie, które pokazujà wskaêniki rentownoÊci wyrównane sezonowo.



18

1

Otoczenie makroekonomiczne

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Równie˝ p∏ynnoÊç przedsi´biorstw w 2003 r. istotnej si´ poprawi∏a. By∏o to wynikiem wzro-
stu zamówieƒ oraz spadku udzia∏u kredytów krótkoterminowych w finansowaniu przedsi´biorstw.
Wskaêniki p∏ynnoÊci I, jak i II stopnia wzros∏y o kilka punktów procentowych w stosunku do lat
1999-2002, kiedy ich poziomy by∏y bardzo niskie (por. wykres 1.4.2). Wi´kszy bezwzgl´dny wzrost
wskaênika p∏ynnoÊci II stopnia wynika∏ ze wzrostu nale˝noÊci krótkoterminowych z tytu∏u dostaw
i us∏ug. Jest to skutek zwi´kszenia si´ wolumenu udzielonych kredytów kupieckich, co Êwiadczy∏o
o wi´kszej wartoÊci zrealizowanych zamówieƒ11.

Zmiany w strukturze finansowania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw

Poprawa rentownoÊci i p∏ynnoÊci zwi´ksza zdolnoÊci przedsi´biorstw do finansowania bie˝à-
cej dzia∏alnoÊci Êrodkami w∏asnymi. Tez´ t´ potwierdzajà zmiany w strukturze finansowania akty-
wów obrotowych. W IV kwartale 2003 r. udzia∏ kredytów i po˝yczek w ca∏oÊci krótkoterminowych
zobowiàzaƒ przedsi´biorstw wyniós∏ 15,9%, a w tym samym okresie 2002 r. – 19,5%. W 2003 r.
krótkoterminowe nale˝noÊci banków od sektora przedsi´biorstw12 spad∏y o 7%. Przedsi´biorstwa
dysponowa∏y jednoczeÊnie znacznà iloÊcià wolnych Êrodków, o czym Êwiadczy∏o wysokie tem-
po wzrostu depozytów w bankach. Ârodki te cz´Êciowo by∏y przeznaczane na sp∏at´ kredytów krót-
koterminowych, do czego sk∏ania∏a wysoka ró˝nica mi´dzy oprocentowaniem kredytów i depozy-
tów. Wysoki poziom depozytów wynika∏ równie˝ z tego, ˝e niektóre przedsi´biorstwa odk∏ada∏y
w czasie decyzj´ o rozpocz´ciu inwestycji. Cz´Êç sektora przedsi´biorstw rozpocz´∏a ju˝ jednak in-
westycje, o czym Êwiadczy∏ wzrost udzia∏u kredytów Êrednio- i d∏ugoterminowych (por. wykres
1.4.3). Potwierdzajà to równie˝ szacunki stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Ârednia war-
toÊç tego wskaênika wzros∏a na koniec 2003 r. do 79,2% (por. wykres 1.4.4) DoÊwiadczenia innych
krajów wskazujà, ˝e intensyfikacja inwestycji nast´puje przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych
w oko∏o 80%.
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Wykres 1.4.3
Struktura nale˝noÊci od sektora przedsi´biorstw (rezydentów)

Uwaga: nale˝noÊci wed∏ug pierwotnych terminów zapadalnoÊci.

èród∏o: NBP.

11 Wzrost krótkoterminowych nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug mo˝e równie˝ Êwiadczyç o powstawaniu zatorów p∏at-
niczych. Taka interpretacja jest jednak mniej prawdopodobna, gdy˝ przedsi´biorstwa sygnalizowa∏y popraw´ termino-
woÊci regulowania zobowiàzaƒ pozabankowych w 2003 r. (por. Wst´pna informacja o kondycji sektora przedsi´biorstw
ze szczególnym uwzgl´dnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2004 r., NBP, s. 80–81).
12 Dane dotyczàce przedsi´biorstw pochodzà ze statystyki GUS i statystyki NBP. Dane NBP obejmujà przedsi´biorstwa za-
trudniajàce powy˝ej 9 osób. Dane GUS, poza produkcjà i PKB, dotyczà przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 49 osób
(od poczàtku 1999 r.) lub powy˝ej 20 osób (do koƒca 1998 r.). 
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Uwzgl´dniwszy obni˝enie podatku dochodowego od podmiotów gospodarczych (CIT)
z 27% do 19% od poczàtku 2004 r., mo˝na spodziewaç si´ w najbli˝szym czasie wzrostu in-
westycji, o ile zostanie ograniczona niepewnoÊç zwiàzana z sytuacjà finansów publicznych. Mi-
mo ˝e przedsi´biorstwa w wi´kszoÊci finansujà inwestycje Êrodkami w∏asnymi (zw∏aszcza
przedsi´biorcy indywidualni i przedsi´biorstwa ma∏e), wzrost inwestycji powinien równie˝
wp∏ynàç na wzrost popytu na kredyty d∏ugoterminowe, w szczególnoÊci w póêniejszej fazie cy-
klu inwestycyjnego.
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Wykres 1.4.4
Wykorzystanie mocy produkcyjnych

èród∏o: NBP.
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Wykres 1.4.5
Obcià˝enie przedsi´biorstw d∏ugiem i kredytami

Uwaga: wskaênik obcià˝enia d∏ugiem = zobowiàzania/suma bilansowa; wskaênik obcià˝enia kredytami = kredyty ban-
kowe i po˝yczki/suma bilansowa.

èród∏o: GUS.
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Obcià˝enie d∏ugiem i kosztami finansowymi

Spadek udzia∏u kredytów i zwi´kszenie udzia∏u zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw i us∏ug w struk-
turze krótkoterminowych pasywów przedsi´biorstw wp∏ywajà na zmniejszenie obcià˝enia przedsi´-
biorstw d∏ugiem. W 2003 r. wskaênik obcià˝enia d∏ugiem, liczony jako relacja ca∏kowitych zobo-
wiàzaƒ przedsi´biorstw do sumy bilansowej, zmniejszy∏ si´ o 3,5 pkt. proc. do oko∏o 45%. Wskaê-

nik obcià˝enia kredytami, liczony jako relacja kredytów bankowych i po˝yczek do sumy bilansowej sekto-

ra, spad∏ natomiast o 1,5 pkt. proc., do 12,4% (por. wykres 1.4.5).

W tym samym okresie obcià˝enie kosztami finansowymi, mierzone relacjà kosztów finansowych
do wyniku dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw ze sprzeda˝y powi´kszonego o przychody finansowe, spad∏o
o 20 pkt. proc. Z kolei wskaênik obcià˝enia odsetkami bankowymi, mierzony relacjà przychodów od-
setkowych banków, wraz z przyrostem zapad∏ych nale˝noÊci odsetkowych, do wyniku ze sprzeda˝y
przedsi´biorstw powi´kszonego o przychody finansowe przedsi´biorstw zmniejszy∏ si´ o prawie 13
pkt. proc., do 10,5%13 (por wykres 1.4.6). Obcià˝enie wyników przedsi´biorstw odsetkami zmniejsza
si´ od II kwarta∏u 2002 r. g∏ównie w wyniku spadku Êredniego oprocentowania kredytów dla przed-
si´biorstw. W drugiej po∏owie 2003 r. ustabilizowa∏o si´ oprocentowanie kredytów dla przedsi´-
biorstw. Dalszy spadek wskaênika obcià˝enia odsetkami wynika∏ przede wszystkim z poprawy sytuacji
finansowej sektora i zmniejszenia znaczenia kredytów w finansowaniu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw.

Poniewa˝ zmniejsza∏o si´ obcià˝enie d∏ugiem i kosztami finansowymi przedsi´biorstw, spa-
da∏o równie˝ prawdopodobieƒstwo utraty p∏ynnoÊci przez przedsi´biorstwa. JednoczeÊnie rentow-
noÊç i p∏ynnoÊç w sektorze istotnie poprawi∏y si´, co zwi´ksza zdolnoÊç do terminowej obs∏ugi za-
d∏u˝enia i zmniejsza prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci. Przy jednoczesnym zmniejszeniu
udzia∏u kredytów bankowych w finansowaniu dzia∏alnoÊci operacyjnej przedsi´biorstw struktura
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Wykres 1.4.6
Obcià˝enie przedsi´biorstw kosztami finansowymi i odsetkami bankowymi
(wyrównane sezonowo i wyg∏adzone)

Uwaga: wskaênik obcià˝enia kosztami finansowymi = (koszty finansowe przedsi´biorstw)/(wynik dzia∏alnoÊci przedsi´-
biorstw ze sprzeda˝y + przychody finansowe przedsi´biorstw); wskaênik obcià˝enia odsetkami = (przychody
odsetkowe banków i przyrost nale˝noÊci odsetkowych zapad∏ych)/(wynik dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw ze sprze-
da˝y + przychody finansowe przedsi´biorstw).

èród∏o: NBP, GUS.

13 Ze wzgl´du na brak odpowiednich danych obcià˝enie odsetkami to relacja mi´dzy ró˝niàcymi si´ zbiorowoÊciami.
Licznik tej relacji pochodzi ze statystyk NBP, a mianownik ze statystyk GUS. W zwiàzku z tym poziom wskaênika nale˝y
traktowaç jedynie jako oszacowanie zmian tendencji.
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kapita∏ów w bilansach przedsi´biorstw sta∏a si´ bezpieczniejsza dla banków. Obni˝y∏a si´ bowiem
dêwignia finansowa, a kredyty mia∏y wi´ksze pokrycie w aktywach obrotowych. W zwiàzku z tym
zmniejszy∏o si´ ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem sektora przedsi´biorstw.

Kredyty dla przedsi´biorstw

Kredyty dla przedsi´biorstw w wyra˝eniu realnym nieznacznie wzros∏y w I kwartale 2003 r.
(por. wykres 1.4.7). W nast´pnych kwarta∏ach spada∏y one w porównaniu z tym samym okresem po-
przedniego roku, kolejno o 1,2%, 1,3% i 1,5%. Zmniejszanie nale˝noÊci od przedsi´biorstw w wyra-
˝eniu realnym trwa od po∏owy 2002 r. Jest to pierwszy okres spadku po silnych wzrostach w latach
1997–2001. Zmiany nale˝noÊci od przedsi´biorstw sà wynikiem nak∏adania si´ dwóch sk∏adowych –
zapotrzebowania na kredyt krótkoterminowy (obrotowy), s∏u˝àcy finansowaniu bie˝àcej dzia∏alnoÊci
operacyjnej, oraz popytu na d∏ugoterminowy kredyt inwestycyjny. Tempo wzrostu kredytów w uj´ciu
realnym mala∏o od poczàtku 1999 r., jakkolwiek w okresach ni˝szej aktywnoÊci gospodarczej rela-
tywnie ros∏o zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Relatywny spadek zapotrzebowania na kredyt
obrotowy wystàpi∏ w 2003 r. i by∏ nast´pstwem przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz popra-
wy p∏ynnoÊci przedsi´biorstw14. Badania empiryczne dla gospodarek rozwini´tych wskazujà, ˝e
w poczàtkowym okresie o˝ywienia mo˝e zmniejszyç si´ popyt na kredyt obrotowy. Jest to wynikiem
wzrostu Êrodków w∏asnych przedsi´biorstw dzi´ki zwi´kszeniu si´ ich zysków. W miar´ wzrostu wy-
korzystania mocy produkcyjnych roÊnie stopniowo popyt na kredyty inwestycyjne. Zwi´kszenie wo-
lumenu tej kategorii kredytów prowadzi wówczas do wzrostu wolumenu kredytów ogó∏em.

Kredyty walutowe15

W 2003 r. zmieni∏a si´ struktura walutowa finansowania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw.
Udzia∏ kredytów walutowych w portfelu kredytów dla przedsi´biorstw wzrós∏ z 28,5% w stycz-
niu do 31,3% w grudniu 2003 r. Wzrost ten wynika∏ g∏ównie z deprecjacji z∏otego. Od po∏owy
2002 r. do po∏owy 2003 r. kredyty walutowe przedsi´biorstw w uj´ciu realnym (deflowane real-
nym efektywnym kursem walutowym) by∏y ni˝sze ni˝ w tych samych okresach poprzedniego ro-
ku Êrednio o 10%. 
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Wykres 1.4.7
Wzrost nale˝noÊci od przedsi´biorstw, produkcji sprzedanej przemys∏u i PKB

Uwaga: wzrosty w porównaniu z tym samym okresem ubieg∏ego roku (r/r); nale˝noÊci i produkcja deflowane PPI.

èród∏o: NBP, GUS.

14 Szersza analiza zmian popytu przedsi´biorstw na kredyt w zale˝noÊci od cech firm zawarta jest w kwartalnym wydaw-
nictwie Wst´pna informacja o kondycji przedsi´biorstw, Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl.
15 Przedstawiona w tym punkcie analiza zad∏u˝enia walutowego przedsi´biorstw ograniczona jest do bankowych kre-
dytów walutowych.
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Kredyty walutowe sà êród∏em finansowania przede wszystkim dla tych przedsi´biorstw, któ-
re cz´Êç przychodu uzyskujà w walutach obcych. Przy zbilansowaniu przychodów z ratami kredyto-
wymi eksporter ogranicza ryzyko kursowe16. Znaczenie finansowania w walutach obcych dla pol-
skich eksporterów potwierdzajà zmiany wzrostu realnych nale˝noÊci walutowych i realnego wzro-
stu eksportu (por. wykres 1.4.8). Tempo wzrostu obu wielkoÊci wykazuje du˝à zbie˝noÊç. Obserwo-
wane jest równie˝ opóênienie wzrostu kredytów walutowych w porównaniu ze wzrostem ekspor-
tu. Bioràc pod uwag´ przyspieszenie realnego wzrostu eksportu, mo˝na spodziewaç si´ wzrostu
kredytów walutowych w uj´ciu realnym w drugiej po∏owie 2004 r.

Silny spadek kursu z∏otego wobec euro w koƒcu 2003 r. i w I kwartale 2004 r., spowodowa∏,
˝e zwi´kszy∏o si´ ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw w walu-
tach obcych. Badania nad wp∏ywem zmian kursowych na jakoÊç kredytów walutowych w sektorze
przedsi´biorstw potwierdzi∏y statystycznie istotnà zale˝noÊç mi´dzy tymi wielkoÊciami (por. rozdzia∏
6.). Ryzyko to dotyczy g∏ównie finansowania tych przedsi´biorstw, które nie majà przychodów w wa-
lutach obcych i nie zabezpieczajà si´ pochodnymi instrumentami finansowymi. W przypadku pozosta-
∏ych przedsi´biorstw ryzyko to jest umiarkowane, dopóki utrzymuje si´ wysoka dynamika eksportu.

Popyt na kredyt

Dane dotyczàce popytu na kredyt pochodzà z kwartalnej Ankiety do Przewodniczàcych Ko-
mitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym (ASRK). Ankieta ta pozwala NBP
na uzyskanie informacji jakoÊciowych o tendencjach zmian polityki kredytowej banków i popytu
na kredyt. Poniewa˝ Ankieta zosta∏a wys∏ana do banków po raz pierwszy w grudniu 2003 r., w mo-
mencie opracowywania Raportu nie by∏y dost´pne szeregi czasowe umo˝liwiajàce analiz´ zmian
popytu na kredyt w czasie17.
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Wykres 1.4.8
Wzrost kredytów walutowych przedsi´biorstw na tle wzrostu eksportu

Uwaga: nale˝noÊci i eksport deflowane realnym efektywnym kursem walutowym; wzrosty w porównaniu z tym samym
okresem ubieg∏ego roku (r/r).

èród∏o: NBP, GUS, OECD.

16 Ca∏kowite wyeliminowanie ryzyka kursowego wymaga∏oby zbilansowania, pod wzgl´dem czasu i wolumenu, przycho-
dów z eksportu i rat z tytu∏u kredytów walutowych, co w praktyce nie jest mo˝liwe. Jednak zaj´cie przez eksportera krót-
kiej pozycji w dewizach, w wielkoÊci równej oczekiwanym przychodom z eksportu, pozwala znacznie ograniczyç ryzyko
kursowe.
17 Ankieta obj´∏a 24 banki, których ∏àczny udzia∏ w sumie bilansowej sektora wynosi oko∏o 85%. Poniewa˝ przytaczane
dane pochodzà z pierwszej edycji ankiety, nale˝y zachowaç ostro˝noÊç przy interpretacji odpowiedzi banków.
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Spadkowi zad∏u˝enia przedsi´biorstw w sektorze bankowym towarzyszy∏ odczuwany przez
banki wzrost popytu na kredyty d∏ugoterminowe w IV kwartale 2003 r. Âwiadczy to o prowadzeniu
ostro˝nej polityki kredytowej przez banki i sygnalizuje mo˝liwoÊç wzrostu akcji kredytowej w nast´p-
nym roku. Ponad 65% ankietowanych banków (odsetek odpowiedzi wa˝ony nale˝noÊciami od przed-
si´biorstw) odnotowa∏o wzrost popytu na kredyty d∏ugoterminowe dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, a jedna trzecia – dla du˝ych przedsi´biorstw. Wzrós∏ równie˝ popyt na kredyty krótkotermi-
nowe w sektorze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw – wi´cej banków zanotowa∏o wzrost popytu
na kredyt ni˝ spadek. W sektorze du˝ych przedsi´biorstw udzia∏ obu grup banków by∏ podobny (por.
tabela 1.4.1)18. Badania ankietowe banków potwierdzajà, ˝e przedsi´biorstwa stopniowo zmienia∏y
struktur´ finansowania na rzecz zwi´kszenia udzia∏u kredytów d∏ugoterminowych. Jest to wynikiem
poprawy sytuacji finansowej przedsi´biorstw i podj´cia przez cz´Êç z nich nowych inwestycji.

Wyniki ankiety dotyczàce popytu na kredyt przewidywanego w I kwartale 2004 r. (por. ta-
bela 1.4.2) potwierdzajà, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci przedsi´biorstwa b´dà rozszerzaç skal´ dzia-
∏alnoÊci. ˚aden bank nie spodziewa∏ si´ spadku popytu, a ponad 89% banków (odsetek odpowie-
dzi wa˝ony nale˝noÊciami od przedsi´biorstw) oczekiwa∏o wzrostu popytu na kredyty d∏ugotermi-
nowe dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe w tym
sektorze deklarowa∏o 73,7% banków. W sektorze du˝ych przedsi´biorstw oczekiwany by∏ mniej-
szy wzrost popytu, jednak i tu spodziewane jest wi´ksze zainteresowanie kredytem d∏ugotermino-
wym. W ka˝dej kategorii oczekiwany popyt na kredyt by∏ wy˝szy od popytu zanotowanego
w IV kwartale 2003 r19. Wyniki sugerujà, ˝e banki oczekujà zwi´kszenia zapotrzebowania na fi-
nansowanie przedsi´biorstw w zwiàzku z poczàtkiem cyklu inwestycyjnego.

Tabela 1.4.1
Popyt na kredyt zg∏aszany przez przedsi´biorstwa w IV kwartale 2003 r.
Odsetek banków, które w ankiecie wskaza∏y na wzrost lub spadek popytu (w %)

Uwaga: odsetek banków wa˝ony nale˝noÊciami od przedsi´biorstw (odpowiednio: powy˝ej 1 roku dla kredytów d∏ugo-
terminowych i poni˝ej 1 roku dla kredytów krótkoterminowych), które zanotowa∏y w IV kwartale 2003 r. wzrost
lub spadek popytu na kredyt.

èród∏o: Ankieta ASRK, NBP.

Du˝e przedsi´biorstwa Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa

kredyty kredyty kredyty kredyty 
krótkoterminowe d∏ugoterminowe krótkoterminowe d∏ugoterminowe

Wzrost popytu 17,7 33,1 38,8 65,3

Spadek popytu 14,3 16,0 19,0 5,2 

Tabela 1.4.2
Przewidywany popyt na kredyt w I kwartale 2004 r.
Odsetek banków, które w ankiecie wskaza∏y na wzrost lub spadek popytu (w %)

Uwaga: odsetek banków wa˝ony nale˝noÊciami (odpowiednio: powy˝ej 1 roku dla kredytów d∏ugoterminowych i po-
ni˝ej 1 roku dla kredytów krótkoterminowych), przewidujàcych w IV kwartale 2003 r. wzrost lub spadek popy-
tu na kredyt w najbli˝szych trzech miesiàcach.

èród∏o: Ankieta ASRK, NBP.

Du˝e przedsi´biorstwa Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa

kredyty kredyty kredyty kredyty 
krótkoterminowe d∏ugoterminowe krótkoterminowe d∏ugoterminowe

Wzrost popytu 49,1 47,9 73,7 89,0

Spadek popytu 0 0 0 0 

18 Ze wst´pnych wyników ankiety za I kwarta∏ 2004 r. wynika, ˝e banki odnotowa∏y dalszy wzrost popytu na kredyty d∏u-
goterminowe. W przeciwieƒstwie do IV kwarta∏u 2003 r. zanotowano wi´kszy popyt na kredyty krótkoterminowe.
19 Ze wst´pnych wyników ankiety za I kwarta∏ 2004 r. wynika, ˝e banki w II kwartale 2004 r. oczekujà dalszego i silniej-
szego wzrostu popytu zarówno na kredyty d∏ugo-, jak i krótkoterminowe.
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W 2003 r. ogólne ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem sektora przedsi´biorstw
zmniejszy∏o si´ dzi´ki poprawie ich sytuacji finansowej. Niemniej jednak nieznacznie wzros∏o ryzy-
ko zwiàzane z kredytami walutowymi dla przedsi´biorstw. W najbli˝szym roku spodziewany jest
wzrost akcji kredytowej w zwiàzku z rozpocz´ciem cyklu inwestycyjnego. W dalszej perspektywie
zwi´kszenie ekspozycji kredytowych banków w stosunku do przedsi´biorstw mo˝e wp∏ynàç
na wzrost ryzyka kredytowego, zw∏aszcza gdyby wzrost gospodarczy okaza∏ si´ nietrwa∏y.

1.5. Sytuacja gospodarstw domowych

Sytuacja finansowa

W 2003 r. ustabilizowa∏a si´ sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Przeci´tne mie-
si´czne wynagrodzenie na jednà osob´ wynios∏o w IV kwartale 2003 r. 2277 z∏, co oznacza∏o Êred-
nioroczny wzrost realnych wynagrodzeƒ o 2,2%. Stopa bezrobocia w grudniu 2003 r. wynios∏a
20%20. Wskaênik zatrudnienia, który w IV kwartale wyniós∏ 44,2%21, sprawia, ˝e Êredni wa˝ony
miesi´czny dochód na jednà osob´ wyniós∏ w 2003 r. 813 z∏22.

Po silnych zmianach tempa wzrostu realnych wynagrodzeƒ w 1999 r. i realnych nale˝noÊci
banków od gospodarstw domowych roczna stopa wzrostu realnych wynagrodzeƒ ustabilizowa∏a
si´ na poziomie 1–3% w latach 2001–2003, a roczna stopa wzrostu nale˝noÊci banków od gospo-
darstw domowych w uj´ciu realnym – na poziomie 12–15% (por. wykres 1.5.1). W 2003 r. spo˝y-
cie indywidualne zwi´kszy∏o si´ o 3,1%.
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Wykres 1.5.1
Bezrobocie, wzrost przeci´tnego wynagrodzenia brutto i nale˝noÊci od osób fizycznych 

Uwaga: dla zapewnienia porównywalnoÊci z poprzednimi okresami bezrobocie przedstawiono bez uwzgl´dnienia wy-
ników spisu powszechnego; wynagrodzenia i nale˝noÊci deflowane CPI.

èród∏o: NBP, GUS.

20 Dane dotyczàce bezrobocia uwzgl´dniajà wyniki spisu powszechnego z 2002 r. Ujawni∏ on mniejszà liczb´ osób
w wieku produkcyjnym, ni˝ wynika∏o to z szacunków GUS. Wskaênik bezrobocia przed korektà wynosi∏ 18%.
21 Wskaênik zatrudnienia wg BAEL jest liczony jako udzia∏ pracujàcych w liczbie ludnoÊci w wieku 15 lat i wi´cej. W da-
nych za 2003 r. GUS uwzgl´dni∏ wyniki spisu powszechnego z 2002 r.
22 Jest to tzw. dochód na jednostk´ ekwiwalentnà, liczony wg metodologii opracowanej przez OECD. Pierwsza doros∏a
osoba w gospodarstwie domowym ma wag´ 1, a ka˝da nast´pna 0,7. Dzieci do lat 14 majà wag´ 0,5.



1

Otoczenie makroekonomiczne

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2003 25

Obcià˝enie d∏ugiem i odsetkami

Obcià˝enie gospodarstw domowych d∏ugiem, liczone jako relacja nale˝noÊci banków od go-
spodarstw domowych do wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ spo∏ecznych, zwi´kszy∏o si´ z 74,3% w I kwar-
tale do 82% w III kwartale 2003 r. (por. wykres 1.5.2). Wskaênik ten oznacza, ˝e Êrednie zad∏u˝e-
nie gospodarstw domowych nie przekracza Êredniego kwartalnego przychodu z tytu∏u wynagro-
dzeƒ i Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Zad∏u˝enie gospodarstw domowych w bankach jest wi´c w Polsce
kilkakrotnie ni˝sze ni˝ krajach Unii Europejskiej, gdzie Êrednie zad∏u˝enie przekracza roczne przy-
chody gospodarstw domowych. W najbli˝szym roku wskaênik obcià˝enia d∏ugiem b´dzie nadal
rós∏, w tym cz´Êciowo w wyniku wzrostu wartoÊci kredytów walutowych. Wskazuje na to rosnàcy
popyt na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe.
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Wykres 1.5.2
Obcià˝enie gospodarstw domowych d∏ugiem

Uwaga: obcià˝enie d∏ugiem = nale˝noÊci od osób prywatnych (rezydentów)/(kwartalne wynagrodzenia brutto +
kwartalne Êwiadczenia spo∏eczne brutto).

èród∏o: NBP, GUS.

Tabela 1.5.1
Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych

1 Nie uwzgl´dniono danych z funduszy, o których wiadomo, ˝e sà skierowane tylko do osób prawnych.

èród∏o: szacunki NBP.

12.2003 r. Struktura Zmiana w 2003 r.

(w mld z∏) (w %) (w %)

Ogó∏em, z tego: 345,1 100,0 5,8

Depozyty z∏otowe 173,9 50,4 -1,3

Depozyty walutowe w z∏otych 36,0 10,4 -2,1

Aktywa funduszy inwestycyjnych1 30,1 8,7 48,0

WartoÊç rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w zakresie umów indywidualnych
i grupowych w zak∏adach ubezpieczeƒ na ˝ycie 31,3 9,1 21,5

WartoÊç depozytów w SKOK-ach 3,1 0,9 38,1

Obligacje skarbowe 15,9 4,6 -10,3

Bony skarbowe 3,1 0,9 17,8

Gotówka w obiegu (bez kas banków) 49,4 14,3 17,1

Obligacje bankowe 2,2 0,6 0,4
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W 2003 r. obcià˝enie gospodarstw domowych odsetkami – liczone jako relacja przychodów
odsetkowych od gospodarstw domowych, zwi´kszonych o zmian´ odsetek zapad∏ych, do wynagro-
dzeƒ i Êwiadczeƒ spo∏ecznych – ustabilizowa∏o si´ na poziomie 2% (por. wykres 1.5.3). Pomimo wy˝-
szego ni˝ w krajach Unii Europejskiej oprocentowania kredytów dla gospodarstw domowych wskaê-
nik ten, dodatnio skorelowany ze Êrednim oprocentowaniem kredytów, utrzymuje si´ w Polsce
na poziomie kilkakrotnie ni˝szym ni˝ w Unii. Jest to wynikiem niskiego udzia∏u kredytów w finanso-
waniu wydatków gospodarstw domowych. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e wskaênik obcià˝enia odsetka-
mi zacznie rosnàç wraz ze wzrostem znaczenia kredytów w finansowaniu gospodarstw domowych.

Relatywnie niski poziom zad∏u˝enia gospodarstw domowych w bankach powoduje, ˝e za-
równo obcià˝enie d∏ugiem, jak i odsetkami nie sà wysokie. Jednak w drugiej po∏owie 2003 r. na sku-
tek deprecjacji z∏otego obcià˝enie d∏ugiem wzrasta∏o szybciej ni˝ przeci´tnie.
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Wykres 1.5.3
Obcià˝enie odsetkami na tle oprocentowania kredytów w sektorze gospodarstw domowych

Uwaga: obcià˝enie odsetkami = przychody odsetkowe od osób prywatnych (rezydentów) powi´kszone o zmian´ na-
le˝noÊci zapad∏ych/(wynagrodzenia brutto + Êwiadczenia spo∏eczne brutto).

èród∏o: NBP, GUS.
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Wykres 1.5.4
Stopieƒ pokrycia kredytów aktywami finansowymi gospodarstw domowych

èród∏o: NBP.



Relacja kredytów do aktywów finansowych gospodarstw domowych wzros∏a w 2003 r.
o 2 pkt. proc. i wynios∏a na koniec roku 21% (por. wykres 1.5.4). Zmiana ta wynika∏a z szybszego
nominalnego wzrostu nale˝noÊci (17,4%) ni˝ aktywów finansowych (5,8%). Wspó∏czynnik ten ob-
razuje stopieƒ pokrycia kredytów aktywami finansowymi (por. tabela 1.5.1) i reprezentuje zdolnoÊç
gospodarstw domowych do sp∏aty zobowiàzaƒ wobec banków. W Polsce jest on przeci´tnie dwu-
krotnie ni˝szy ni˝ w krajach Unii Europejskiej. 

Popyt na kredyt

Badania ankietowe banków (ASRK) wskazujà na wzrost popytu na kredyt w sektorze go-
spodarstw domowych w IV kwartale 2003 r. Banki odnotowa∏y wi´kszy popyt na kredyty
mieszkaniowe ni˝ na kredyty konsumpcyjne. Prawie 70% banków (odsetek odpowiedzi wa˝o-
ny nale˝noÊciami od gospodarstw domowych) zanotowa∏o wzrost popytu na kredyty mieszka-
niowe (por. tabela 1.5.2). JednoczeÊnie ponad po∏owa banków odnotowa∏a wzrost popytu
na kredyty konsumpcyjne23. Najcz´Êciej wymienianà przyczynà wzrostu popytu na kredyty kon-
sumpcyjne by∏o zwi´kszenie zapotrzebowania na zakup dóbr trwa∏ego u˝ytku. W przypadku
niektórych banków du˝e znaczenie mia∏a równie˝ zmiana warunków kredytów lub z∏agodze-
nie kryteriów ich przyznawania. Wi´kszoÊç banków podkreÊla∏a, ˝e popyt na kredyty waluto-
we znacznie zmniejszy∏ si´ w IV kwartale 2003 r. ze wzgl´du na spadek kursu z∏otego.

JednoczeÊnie ˝aden z banków nie przewidywa∏ spadku popytu w I kwartale 2004 r., a pra-
wie 70% oczekiwa∏o wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne. Spodziewany by∏ równie˝ wzrost
kredytów mieszkaniowych – odsetek banków przewidujàcych wzrostu popytu wyniós∏ 48,4%24.
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Tabela 1.5.2
Popyt gospodarstw domowych na kredyty
Odsetek banków, które w ankiecie wskaza∏y na wzrost lub spadek popytu (w %)

Popyt w IV kwartale 2003 Przewidywany popyt
w I kwartale 2004

kredyty kredyty kredyty kredyty
mieszkaniowe konsumpcyjne mieszkaniowe konsumpcyjne

Wzrost popytu 69,7 53,1 48,4 69,7

Spadek popytu 10,8 33,4 0,0 0,0

èród∏o: Ankieta ASRK, NBP.

23 Wst´pne wyniki ankiety za I kwarta∏ 2004 r. pokazujà dalszy wzrost popytu na kredyty dla gospodarstw domowych.
W szczególnoÊci banki odnotowa∏y silny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w zwiàzku ze spodziewanym wzrostem
cen nieruchomoÊci w wyniku podniesienia stawki VAT po 1 maja 2004 r.
24 Ze wst´pnych wyników ankiety za I kwarta∏ 2004 r. wynika, ˝e w II kwartale 2004 r. banki spodziewajà si´ jeszcze
wi´kszego popytu zarówno na kredyty mieszkaniowe, jak i konsumpcyjne.

Tabela 1.5.3
Zmiana kursu z∏otego i wzrost nale˝noÊci od osób prywatnych w skali roku (w %)

Ceny bie˝àce Kurs bie˝àcy Ceny sta∏e Kurs sta∏y1

Okres2 kurs z∏otego1 z∏otowe walutowe indeksowane z∏otowe walutowe indeksowane

I-V 5,9 5,5 18,4 • 4,1 3,9 •

VI-XII 12,2 20,9 15,3 -5,3 19,4 -5,1 -23,4

1 Do obliczeƒ przyj´to kurs koszykowy euro, dolara i franka szwajcarskiego wa˝ony udzia∏em nale˝noÊci od osób pry-
watnych w poszczególnych walutach w nale˝noÊciach walutowych ogó∏em od osób prywatnych.
2 W czerwcu 2003 r. zmieniono klasyfikacj´ kredytów indeksowanych do walut obcych. Spowodowa∏o to, ˝e szeregi do-
tyczàce nale˝noÊci walutowych i z∏otowych przed zmianà i po zmianie nie sà porównywalne. Dlatego zmiana poszcze-
gólnych wielkoÊci dotyczy okresów do czerwca i od czerwca 2003 r.

èród∏o: NBP.
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Kredyty walutowe

Ze wzgl´du na znacznà deprecjacj´ z∏otego (o 17,3% wobec euro w 2003 r.) spad∏o zainte-
resowanie kredytami walutowymi. Wzrost kredytów z∏otowych (w cenach sta∏ych) i walutowych
(z uwzgl´dnieniem ró˝nic kursowych) w okresie od stycznia do maja 2003 r. by∏ zbli˝ony i wyniós∏
oko∏o 4% (por. tabela 1.5.3). Od czerwca do grudnia, gdy koszykowy kurs z∏otego (por. tabela
1.5.3) spad∏ o 12,2%, kredyty walutowe zmniejszy∏y si´ o 5,1%, przy jednoczesnym silnym wzro-
Êcie kredytów z∏otowych o 19,4%. Zmiana ta Êwiadczy o znacznym spadku zainteresowania kredy-
tami walutowymi w zwiàzku ze wzrostem kursów euro i franka szwajcarskiego. Udzia∏ nale˝noÊci
w tych dwóch walutach w nale˝noÊciach walutowych ogó∏em od osób prywatnych wynosi∏ w po-
∏owie 2003 r. ponad 90%.

Wi´kszoÊç nale˝noÊci kredytowych w walutach obcych to kredyty mieszkaniowe. Ich udzia∏
w portfelu kredytów walutowych dla osób prywatnych ogó∏em, po dynamicznym wzroÊcie w latach
2000–2001, ustabilizowa∏ si´ na poziomie oko∏o 70%, a w koƒcu 2003 r. wyniós∏ 72,5%. Zauwa-
˝alny jest tak˝e szybszy wzrost udzia∏u z∏otowych kredytów mieszkaniowych w portfelu kredytów
z∏otowych ogó∏em udzielonych osobom prywatnym. Od czerwca do grudnia 2003 r. udzia∏ ten
zwi´kszy∏ si´ z 18% do 23,5%25 (por. wykres 1.5.5). Âwiadczy∏o to o wysokim zainteresowaniu kre-
dytami mieszkaniowymi, wÊród których wi´kszà popularnoÊcià w 2003 r. cieszy∏y si´ kredyty w z∏o-
tych. Od czerwca do grudnia 2003 r. wartoÊç kredytów mieszkaniowych w walutach obcych wzro-
s∏a zaledwie o 1,4% (po uwzgl´dnieniu ró˝nic kursowych). Realny wzrost nale˝noÊci z tytu∏u kredy-
tów mieszkaniowych w z∏otych wyniós∏ w tym samym okresie 44,3%. Nadal jednak kredyty miesz-
kaniowe w walutach obcych stanowià 63% ca∏oÊci portfela kredytów mieszkaniowych.

Z powodu znaczàcej deprecjacji z∏otego do euro i franka szwajcarskiego w 2003 r. wzros∏o
zagro˝enie, ˝e kredytobiorcy zaprzestanà obs∏ugi kredytów walutowych. Du˝à cz´Êç portfela sta-
nowi∏y kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotekà (udzia∏ kredytów walutowych zabezpieczo-
nych hipotekà w portfelu ogó∏em wyniós∏ na koniec 2003 r. 54,8%). Dlatego ryzyko kursowe nie
przenosi si´ w pe∏ni na ryzyko kredytowe banków. Zmniejszy∏ si´ równie˝ udzia∏ kredytów waluto-
wych w portfelu kredytów mieszkaniowych, co dodatkowo ograniczy∏o wp∏yw ryzyka kursowego
na ryzyko kredytowe banków. Wzrastajàcy udzia∏ kredytów mieszkaniowych w ca∏oÊci portfela kre-
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Wykres 1.5.5
Udzia∏ kredytów mieszkaniowych w ca∏oÊci portfela kredytów z∏otowych i walutowych
udzielonych osobom prywatnym

1 Patrz przypis 2 do tabeli 1.5.3.

èród∏o: NBP.

25 OkreÊlenie zmiany udzia∏u w ca∏ym 2003 r. nie jest mo˝liwe ze wzgl´du na zmiany klasyfikacji kredytów indeksowa-
nych do walut obcych w czerwcu 2003 r.
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dytów gospodarstw domowych zwi´kszy∏ natomiast ryzyko banków zwiàzane ze zmianami cen nie-
ruchomoÊci (por. podrozdzia∏ Ryzyko zmian cen nieruchomoÊci).

Ryzyko kredytowe w sektorze gospodarstw domowych umiarkowanie wzros∏o w 2003 r. By-
∏o to wynikiem przede wszystkim znacznej deprecjacji z∏otego i w konsekwencji wzrostu obcià˝e-
nia sp∏atami kredytów walutowych. Wi´kszoÊç portfela stanowià kredyty mieszkaniowe, udzielane
na d∏ugie terminy. W zwiàzku z tym nawet kilkunastoprocentowy wzrost bie˝àcej raty kredytowo-
-odsetkowej nie musi stanowiç istotnego zagro˝enia dla terminowej sp∏aty, pod warunkiem, ˝e de-
precjacja z∏otego nie ma charakteru trwa∏ego. 
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StabilnoÊç sektora bankowego26

Sektor bankowy jest w Polsce najwi´kszym segmentem krajowego systemu finansowego. Za-
burzenia w funkcjonowaniu banków mogà mieç zatem najwi´kszy wp∏yw na gospodark´. Szcze-
gólne znaczenie banków wynika równie˝ z roli, jakà odgrywajà w systemie p∏atniczym. Banki po-
Êredniczà w dokonywaniu transferów finansowych mi´dzy podmiotami gospodarujàcymi, umo˝li-
wiajàc w ten sposób wzajemne regulowanie zobowiàzaƒ i sprawne funkcjonowanie ca∏ej gospo-
darki. Banki sà tak˝e dominujàcym ogniwem wi´kszoÊci dzia∏ajàcych w Polsce finansowych grup ka-
pita∏owych, przez co majà wp∏yw na decyzje i dzia∏ania podejmowane w pozosta∏ych segmentach
systemu finansowego (por. rozdzia∏ 3.). JednoczeÊnie natura dzia∏alnoÊci bankowej, wymagajàcej
stosowania dêwigni finansowej, powoduje, ˝e banki ponoszà wi´ksze ryzyko upad∏oÊci ni˝ inne in-
stytucje finansowe. Wszystko to sprawia, ˝e sytuacja w sektorze bankowym ma decydujàce znacze-
nie dla stabilnoÊci ca∏ego systemu finansowego.

Prezentowany rozdzia∏ zawiera analiz´ najwa˝niejszych czynników kszta∏tujàcych stabilnoÊç
sektora bankowego. W rozdziale analizowane sà kolejno nast´pujàce obszary:

• ekspozycja sektora bankowego na g∏ówne rodzaje ryzyka, tj. ryzyko kredytowe oraz ryzyko
rynkowe (ryzyko kursu walutowego, stopy procentowej i cen aktywów finansowych),

• p∏ynnoÊç sektora,

• kszta∏towanie si´ wyników finansowych,

• poziom kapita∏ów w∏asnych i zdolnoÊç banków do absorbowania strat.

2.1. JakoÊç portfela kredytowego27

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 2000–2001 znalaz∏o odzwierciedlenie
w pogorszajàcej si´ jakoÊci portfeli kredytowych banków. Skutki trudniejszej sytuacji finansowej kre-
dytobiorców w tym okresie widaç by∏o w bilansach banków równie˝ w 2003 r.28 W grudniu 2003 r.
udzia∏ kredytów zagro˝onych29 w portfelu kredytowym wynosi∏ 21%, wed∏ug regu∏ klasyfikacji obo-
wiàzujàcych do koƒca 2003 r.30 Dane wskazujà jednak na zahamowanie tendencji do przyrostu kre-

26 O ile nie jest to wyraênie zaznaczone, analizy zamieszczone w rozdziale 2. odnoszà si´ do ca∏ego sektora bankowe-
go (banków komercyjnych i spó∏dzielczych ∏àcznie).
27 Podrozdzia∏ ten ogranicza si´ do analizy ryzyka kredytowego zwiàzanego z portfelem kredytów udzielonych klientom
z sektora niefinansowego.
28 Poprawa sytuacji kredytobiorców uwidocznia si´ w bilansach banków z pewnym opóênieniem. Wynika to m.in. z za-
sad przeklasyfikowywania nale˝noÊci, których obs∏ugiwanie zosta∏o wznowione lub zrestrukturyzowane, do kategorii
o ni˝szym ryzyku. Przeklasyfikowanie nast´puje po okresie terminowej obs∏ugi nale˝noÊci wyznaczonym przez regulacje
nadzorcze. Wzgl´dna poprawa jakoÊci portfela, czyli relacji kredytów zagro˝onych do sumy udzielonych kredytów, rów-
nie˝ nast´puje z pewnym opóênieniem wraz ze stopniowym udzielaniem nowych kredytów.
29 Polskie regulacje nadzorcze nak∏adajà na banki obowiàzek klasyfikowania kredytów wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych zasad
oraz zabezpieczania ich rezerwami celowymi w ustalonej proporcji. Kredyty sà klasyfikowane do jednej z pi´ciu kategorii:
kredytów normalnych, pod obserwacjà, poni˝ej standardu, wàtpliwych oraz straconych. Trzy ostatnie kategorie sà okreÊla-
ne jako kredyty zagro˝one (kredyty o obni˝onej jakoÊci), na które tworzy si´ rezerwy celowe. Stanowià one co najmniej
20% podstawy tworzenia rezerw w przypadku nale˝noÊci poni˝ej standardu, 50% w przypadku nale˝noÊci wàtpliwych
i 100% w przypadku nale˝noÊci straconych. Szczegó∏y klasyfikacji kredytów i zasad pokrycia rezerwami celowymi zawiera
Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1672). Rozporzàdzenie to obowiàzywa∏o do koƒca 2003 r.
30 Przytaczane w Raporcie dane liczbowe na koniec 2003 r. sà danymi wst´pnymi.
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dytów zagro˝onych i stopniowà popraw´ jakoÊci portfela w II po∏owie roku (zob. wykres 2.1.1).
PrzyÊpieszenie wzrostu gospodarczego i poprawa sytuacji przedsi´biorstw pozwalajà oczekiwaç, ˝e
2004 r. przyniesie dalszà popraw´ jakoÊci portfeli kredytowych. 

W styczniu 2004 r. wesz∏y w ˝ycie nowe przepisy regulujàce zasady klasyfikacji nale˝noÊci
oraz tworzenia rezerw celowych na pokrycie ryzyka zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià banków31 (zob.
ramka Nowe zasady klasyfikacji nale˝noÊci oraz tworzenia rezerw celowych na pokrycie ryzyka zwià-
zanego z dzia∏alnoÊcià banków). Ich skutkiem b´dzie wykazywanie przez banki ni˝szego wskaênika
udzia∏u kredytów zagro˝onych. Zmiana zasad klasyfikacji kredytów nie spowoduje jednak obni˝e-
nia ryzyka kredytowego banków.

Zró˝nicowanie jakoÊci portfeli kredytowych banków komercyjnych

Poprawa jakoÊci portfeli kredytowych banków mo˝e byç spowodowana zarówno czynnikami
wspólnymi dla wszystkich banków (np. poprawa sytuacji finansowej kredytobiorców, wprowadze-
nie mo˝liwoÊci wy∏àczania z aktywów nale˝noÊci uznawanych za nieÊciàgalne)32, jak równie˝ cha-
rakterystycznymi dla poszczególnych banków (np. lepsze zarzàdzanie ryzykiem kredytowym, wy˝-
sza skutecznoÊç windykacji). 

Analiza portfeli kredytowych banków (zob. wykres 2.1.2) wskazuje, ˝e w II po∏owie 2003 r.
spad∏ udzia∏ kredytów o obni˝onej jakoÊci oraz zmniejszy∏o si´ zró˝nicowanie jakoÊci portfeli kre-
dytowych poszczególnych banków (o czym Êwiadczy zmniejszenie si´ ró˝nicy mi´dzy 1. a 3.
kwartylem). Jest to tendencja odmienna ni˝ w latach 2000–2002, gdy wraz ze wzrostem odset-
ka kredytów zagro˝onych zwi´ksza∏o si´ zró˝nicowanie jakoÊci portfeli. Zjawisko to jest korzyst-
ne z punktu widzenia stabilnoÊci, gdy˝ oznacza zmniejszenie ryzyka kredytowego ponoszonego
przez banki.

Zmniejszenie si´ zró˝nicowania jakoÊci portfeli banków pozwala wnioskowaç, ˝e za spadek
odsetka kredytów o obni˝onej jakoÊci odpowiadajà przede wszystkim czynniki wspólne dla wszyst-
kich banków (zob. ramka 2.1.1).
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èród∏o: NBP.

31 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2003 r. nr 218, poz. 2147).
32 Umo˝liwia to Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci banków (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2061). OkreÊlono w nim warunki, jakie musi
spe∏niaç nale˝noÊç, którà bank mo˝e wy∏àczyç z aktywów i przenieÊç do ewidencji pozabilansowej. 



32

2

StabilnoÊç sektora bankowego

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

1997 19981996 1999 2000 2001 2002 2003

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV

%

kwarta∏y

Odst´p mi´dzykwartylowy Mediana

Wykres 2.1.2
Zró˝nicowanie udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelach banków komercyjnych

Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.

RRaammkkaa  22..11..11  ZZrróó˝̋nniiccoowwaanniiee  jjaakkooÊÊccii  kkrreeddyyttóóww  ––  aannaalliizzaa zz wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm
ggrruuppyy  ooddnniieessiieenniiaa

W celu oszacowania wzgl´dnej si∏y wp∏ywu czynników wspólnych dla wszystkich
banków komercyjnych w stosunku do przyczyn specyficznych dla poszczególnych banków
wyodr´bniono grup´ odniesienia. W jej sk∏ad wesz∏y trzy banki1, w których poziom
wskaênika kredytów zagro˝onych w ka˝dym roku w okresie 1999–2003 kszta∏towa∏ si´
poni˝ej Êredniej. 

Wzgl´dny spadek odsetka kredytów o obni˝onej jakoÊci by∏ najwy˝szy w grupie odnie-
sienia. Zak∏adajàc, ˝e dotychczasowe wyniki tych banków (stosunkowo niski wskaênik kredy-
tów zagro˝onych) Êwiadczà o lepszej jakoÊci zarzàdzania ryzykiem kredytowym, mo˝na przy-
jàç, ˝e ró˝nica w poprawie jakoÊci portfela kredytowego mi´dzy grupà odniesienia a pozosta-
∏ymi bankami wynika z czynników specyficznych dla banków z grupy odniesienia, a zmiany ja-
koÊci kredytów w pozosta∏ych bankach sà powodowane g∏ównie przyczynami wspólnymi dla
wszystkich banków. 

1 Grupa odniesienia sk∏ada si´ z trzech banków komercyjnych – jednego o profilu detalicznym, jednego o pro-
filu korporacyjnym i jednego o sk∏adzie portfela zbli˝onym do Êrednich wartoÊci w sektorze banków komercyj-
nych. Wszystkie te banki w latach 1999–2003 w ka˝dym roku znajdowa∏y si´ w dolnych 50% lub dolnych 25%
rozk∏adu wartoÊci wskaênika kredytów zagro˝onych. Bank o profilu detalicznym charakteryzuje si´ wysokim,
w stosunku do Êredniej dla wszystkich banków komercyjnych, udzia∏em nale˝noÊci od gospodarstw domowych
w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego i wysokim udzia∏em depozytów sektora niefinansowego w pasy-
wach. W obu przypadkach wartoÊci te, w ka˝dym roku w okresie 1999–2003, le˝à powy˝ej trzeciego kwarty-
la rozk∏adu. Bank o profilu korporacyjnym z kolei charakteryzuje si´ niskim udzia∏em nale˝noÊci od gospo-
darstw domowych w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego (poni˝ej pierwszego kwartyla rozk∏adu w ka˝-
dym roku w latach 1999–2003). Sk∏ad grupy odniesienia zmieni∏ si´ w porównaniu z poprzednià edycjà
Raportu o stabilnoÊci systemu finansowego, poniewa˝ jeden z banków zaliczonych do grupy odniesienia zo-
sta∏ w 2003 r. przej´ty przez inny bank.



Kredyty zagro˝one wed∏ug kategorii kredytobiorców

JakoÊç kredytów kszta∏towa∏a si´ odmiennie w ró˝nych grupach kredytobiorców (zob. tabe-
la 2.1.1). Najlepsza by∏a przeci´tna jakoÊç kredytów dla gospodarstw domowych, a zw∏aszcza kre-
dytów dla osób fizycznych i rolników
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Tabela 1
Wskaênik kredytów zagro˝onych w grupach banków komercyjnych

Banki komercyjne Wskaênik kredytów zagro˝onych (w %) Wzgl´dna zmiana

12.2002 12.2003 (w pkt. proc.)

Banki komercyjne1 21,9 21,8 -0,1

Banki komercyjne z wy∏àczeniem
grupy odniesienia 23,0 23,4 +1,7

Banki komercyjne z wy∏àczeniem
grupy odniesienia i Kredyt Banku SA2 23,6 22,7 -3,8

Grupa odniesienia3 15,8 14,9 -5,6

1 Bez banków w stanie upad∏oÊci lub likwidacji.
2 Kredyt Bank SA przeprowadzi∏ kompleksowy przeglàd jakoÊci portfela kredytowego i zabezpieczeƒ w IV kwarta-

le 2003 r. (por. Prospekt emisyjny akcji z dnia 25 marca 2004 r., s. 357). Wyniki Banku zaburzajà dane dla ca∏e-
go sektora bankowego.

3 Ârednia arytmetyczna wskaênika kredytów zagro˝onych w grupie odniesienia. Grup´ odniesienia tworzà trzy
banki, które w latach 1999–2003 charakteryzowa∏y si´ ni˝szym udzia∏em kredytów zagro˝onych w portfelu
od Êredniej sektora.

èród∏o: NBP.

Tabela 2.1.1
Kredyty zagro˝one jako procent portfela kredytowego

12.2001 12.2002 12.2003

Sektor niefinansowy ogó∏em: 17,9 21,1 20,9

Przedsi´biorstwa 20,41 26,0 27,0

Gospodarstwa domowe: – 14,4 13,3

– osoby fizyczne 10,6 12,1 11,1

– rolnicy 7,3 8,4 8,2 

1 Dane dla 2001 r. sà nieporównywalne z danymi z póêniejszych okresów ze wzgl´du na zmiany definicji sektorów. 

èród∏o: NBP.

JakoÊç portfeli kredytowych w bankach komercyjnych poza grupà odniesienia uleg∏a pogor-
szeniu w 2003 r. Na zmiany przeci´tnej jakoÊci portfela w tych bankach du˝y wp∏yw mia∏a zmia-
na sytuacji w jednym banku, który przeprowadzi∏ kompleksowy przeglàd jakoÊci portfela kredyto-
wego. Po jego wy∏àczeniu w grupie tej widoczny jest spadek wskaênika kredytów zagro˝onych.
By∏ on jednak mniejszy ni˝ w grupie odniesienia (wzgl´dny spadek odsetka kredytów zagro˝onych
stanowi∏ oko∏o 70% zmiany w bankach z grupy odniesienia). Mo˝na zatem oceniaç, ˝e czynniki
wspólne dla wszystkich banków odpowiadajà za oko∏o 70% zmiany jakoÊci portfeli banków.

Wyniki analizy wykorzystujàcej grup´ odniesienia powinny byç traktowane jedynie jako
przybli˝enie. Dobór grupy odniesienia jest w pewnym stopniu uznaniowy, co mo˝e wp∏ywaç
na interpretacj´ opisywanego zjawiska. Badania nad czynnikami wp∏ywajàcymi na zró˝nicowa-
nie jakoÊci kredytów b´dà w przysz∏oÊci rozszerzone o modele oparte na danych panelowych.
Modele te stosuje si´ w celu okreÊlenia indywidualnych charakterystyk banków, wp∏ywajàcych
na jakoÊç portfela kredytowego.
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Poszczególne rodzaje kredytów dla osób fizycznych ró˝ni∏y si´ pod wzgl´dem terminowoÊci
obs∏ugi (zob. wykres 2.1.3). Podobnie jak w poprzednim roku najlepsza okaza∏a si´ jakoÊç kredy-
tów na cele mieszkaniowe (w grudniu 2003 r. 5,3% kredytów mieszkaniowych by∏o zagro˝onych33).
Du˝o gorszy jakoÊciowo by∏ natomiast portfel kredytów na cele konsumpcyjne, w tym kredytów ra-
talnych (16,2%), w rachunku bie˝àcym (13,7%) i kredytów zwiàzanych z wykorzystaniem kart kre-
dytowych (10%). Ró˝nice te znalaz∏y odzwierciedlenie w polityce stóp procentowych banków (m.in.
w stosowaniu ni˝szej mar˝y za ryzyko przy kredytach mieszkaniowych34) oraz w ∏agodzeniu kryte-
riów udzielenia kredytów mieszkaniowych przez cz´Êç banków. Na z∏agodzenie tych kryteriów
wskazujà wyniki kwartalnej Ankiety do Przewodniczàcych Komitetów Kredytowych nt. sytuacji
na rynku kredytowym35. WÊród najcz´Êciej wymienianych powodów takich zmian znalaz∏a si´ pre-
sja konkurencyjna ze strony innych banków komercyjnych i hipotecznych oraz wzrost popytu
na mieszkania i kredyty mieszkaniowe. 

Polityka kredytowa banków pociàgn´∏a za sobà zmiany w strukturze kredytów dla osób fi-
zycznych. W stosunku do 2002 r. zwi´kszy∏ si´ odsetek kredytów na cele mieszkaniowe kosztem
kredytów konsumpcyjnych, m.in. kredytów ratalnych i w rachunku bie˝àcym, czyli kredytów, które
charakteryzowa∏y si´ najni˝szà jakoÊcià (zob. wykres 3.1.3 A). Ze wzgl´du na ró˝nice mi´dzy jako-
Êcià portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, dotychczasowe du˝e zainteresowanie
kredytami na cele mieszkaniowe36 powinno polepszyç jakoÊç portfela kredytowego banków w krót-
kim okresie. W d∏ugim okresie ryzyko zwiàzane z kredytami mieszkaniowymi zale˝eç b´dzie jednak
od prawid∏owego wyceniania nieruchomoÊci stanowiàcych zabezpieczenie oraz tendencji na rynku
nieruchomoÊci. Dotychczasowe zmiany na rynku nieruchomoÊci (wzrost cen – por. podrozdzia∏
2.2.4 Ryzyko zmian cen nieruchomoÊci) nie wp∏yn´∏y na jakoÊç portfela banków ani nie spowodo-
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Wykres 2.1.3
Struktura rodzajowa kredytów dla osób fizycznych
(stan na koniec 2003 r., w nawiasach dane na koniec 2002 r.)

Uwaga: kredyty dla rezydentów.

èród∏o: NBP.

33 Dane o jakoÊci kredytów mieszkaniowych, kredytów w rachunku bie˝àcym i kredytów ratalnych dotyczà kredytów
udzielonych rezydentom.
34 Por. podrozdzia∏ Reakcja banków na polityk´ banku centralnego, „Raport o inflacji w 2003 r.”, NBP.
35 Poniewa˝ ankietowane banki, które z∏agodzi∏y kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, sà stosunkowo niedu˝e,
w ca∏ym systemie (odpowiedzi wa˝one udzia∏em banków w rynku kredytów mieszkaniowych) nie zaobserwowano zmian
kryteriów w IV kwartale 2003 r.
36 Ankieta ASRK nie daje jednoznacznych wyników co do postrzegania przez banki kszta∏towania si´ popytu na kredyty
konsumpcyjne w IV kwartale 2003 r. Liczba banków, których popyt w porównaniu z poprzednim kwarta∏em by∏ wy˝szy,
ni˝szy i taki sam, nie ró˝ni∏a si´. Odpowiedzi wa˝one udzia∏em banków w rynku kredytów wskazywa∏yby jednak
na wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne w 2003 r. (por. tabela 1.5.1).



wa∏y koniecznoÊci tworzenia dodatkowych rezerw celowych przez banki. Sytuacja ta mo˝e si´ zmie-
niç w przypadku za∏amania cen nieruchomoÊci. Z tego powodu rynek nieruchomoÊci b´dzie w nad-
chodzàcych latach jednym z najwa˝niejszych rynków dla stabilnoÊci systemu finansowego.

SpoÊród kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym37 najni˝szà jakoÊç mia∏y kredyty
udzielone podmiotom z sekcji rybo∏ówstwo, ochrona zdrowia oraz hotele i restauracje (zob. tabe-
la 2.1.2). Zad∏u˝enie podmiotów z tych sekcji by∏o jednak niewielkie (poni˝ej 2% portfela du˝ych
zaanga˝owaƒ), nie stanowi∏o wi´c istotnego êród∏a ryzyka kredytowego. Obni˝anie si´ jakoÊci kre-
dytów w sekcji hotele i restauracje mo˝e wiàzaç si´ ze szczególnie du˝à, jak si´ wydaje, konkuren-
cjà w us∏ugach hotelarskich i gastronomicznych38, przy braku istotnej poprawy sytuacji dochodo-
wej gospodarstw domowych, a wi´c i popytu na us∏ugi w 2003 r.

Wysoka by∏a jakoÊç kredytów udzielonych producentom energii elektrycznej oraz przedsi´bior-
stwom dostarczajàcym gaz i wod´, na które przypada∏o 9% kredytów dla przedsi´biorstw (du˝ych
zaanga˝owaƒ). Dobra obs∏uga tych kredytów wiàza∏a si´ z dotychczasowym funkcjonowaniem d∏u-
goterminowych kontraktów, okreÊlajàcych cen´ energii elektrycznej i zapewniajàcych wytwórcom
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Tabela 2.1.2
JakoÊç tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ wed∏ug sekcji gospodarki (PKD) w 2003 r. (w %)

Sekcja Struktura Udzia∏ kredytów Kredyty zagro˝one 
kredytów zagro˝onych w sekcjach
ogó∏em danej sekcji procent w tym

wg sekcji w kredytach portfela kredyty
zagro˝onych sekcji stracone

ogó∏em 

A – Rolnictwo 1,6 1,8 27,4 20,4

B – Rybo∏ówstwo 0,01 0,03 52,4 47,7

C – Górnictwo 1,4 0,7 13,2 1,7

D – Przetwórstwo przemys∏owe 36,3 40,2 27,6 13,0

E – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energi´, gaz i wod´ 8,9 0,7 2,0 0,2

F – Budownictwo 7,1 9,2 32,5 17,9

G – Handel i naprawy 22,7 26,7 29,3 11,8

H – Hotele i restauracje 1,0 1,7 41,0 18,7

I – Transport i ∏àcznoÊç 6,3 4,4 17,5 4,5

J – PoÊrednictwo finansowe 7,8 5,2 16,8 9,1

K – Obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi
dla przedsi´biorstw 13,0 12,0 23,0 7,0

L – Administracja publiczna 11,3 0,4 0,9 0,2

M – Edukacja 0,3 0,2 15,4 3,8

N – Ochrona zdrowia 0,5 1,0 50,8 20,3

Pozosta∏e 0,9 1,4 38,2 23,3

Razem (bez sekcji J i L) 100,0 100,0 24,9 10,8

Kwota ogó∏em (bez sekcji J i L)  (w mld z∏) 170,3 – 42,4 18,3

èród∏o: NBP.

37 Analiz´ bran˝owà jakoÊci portfela kredytowego przeprowadzamy na zbiorowoÊci tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ, czyli na-
le˝noÊci, które wynoszà powy˝ej 500 tys. z∏. Du˝e zaanga˝owania (∏àcznie rezydenci i nierezydenci) stanowi∏y oko∏o 60%
portfela nale˝noÊci bilansowych od sektora niefinansowego w 2003 r. W analizie pos∏u˝ono si´ danymi dla podmiotów
krajowych.
38 W 2002 r. w sekcji hotele i restauracje podj´∏o dzia∏alnoÊç relatywnie najwi´cej nowych podmiotów (6,6% wszystkich
podmiotów w tej sekcji; Êrednia we wszystkich sekcjach ogó∏em wynios∏a 4,7%). Wysoki by∏ równie˝ procentowy wzrost
liczebnoÊci podmiotów w sekcji hotele i restauracje w 2003 r. (31% w sektorze publicznym i 5,7% w sektorze prywat-
nym). èród∏o: wydawnictwa GUS – Podmioty gospodarcze wed∏ug rodzajów i miejsc prowadzenia dzia∏alnoÊci w 2002 r.
oraz Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 r. (www.stat.gov.pl).
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zbyt energii na zakontraktowanym poziomie. Zapowiadana przez rzàd likwidacja kontraktów, pocià-
gajàca za sobà urynkowienie cen energii elektrycznej i wzrost konkurencji, prawdopodobnie zró˝ni-
cuje sytuacj´ finansowà poszczególnych wytwórców energii. JednoczeÊnie przestanie istnieç zabez-
pieczenie wczeÊniej udzielonych kredytów w formie cesji wierzytelnoÊci z kontraktów. Gdyby jednak
powiod∏a si´ przewidywana przez rzàd emisja obligacji przychodowych na pokrycie rekompensat dla
wytwórców energii, pozwoli∏oby im to na sp∏at´ oko∏o 80% zad∏u˝enia w bankach39.

W omawianym okresie najwi´ksze znaczenie dla wyników finansowych banków mia∏a jakoÊç
kredytów dla sekcji, które stanowi∏y znaczny odsetek portfela, tj. sekcji: przetwórstwo przemys∏o-
we, handel i naprawy oraz obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi dla przedsi´biorstw. Na te trzy
sekcje przypada∏o ∏àcznie 72% kwoty portfela kredytowego i 79% kredytów zagro˝onych. W ciàgu
2003 r. nieznacznie poprawi∏a si´ jakoÊç kredytów udzielonych podmiotom z sekcji przetwórstwo
przemys∏owe, podczas gdy w dwóch pozosta∏ych sekcjach jakoÊç kredytów si´ obni˝y∏a. Na jakoÊç
kredytów dla deweloperów wp∏ywa∏ spadek cen wynajmu lokali komercyjnych w ostatnich latach
(tak˝e w 2003 r.) oraz spadek cen nieruchomoÊci mieszkaniowych w poprzednich latach i ich sta-
gnacja w pierwszej po∏owie 2003 r. (por. podrozdzia∏ Ryzyko zmian cen nieruchomoÊci). 

W opinii przedstawicieli banków (ankieta ASRK), najwi´ksze ryzyko wià˝e si´ z kredytowaniem sek-
cji górnictwa, budownictwa i obs∏ugi nieruchomoÊci (dzia∏alnoÊci deweloperskiej) oraz hutnictwa. Niepo-
kój banków budzà równie˝ wspomniane zmiany prawne dotyczàce elektrowni i elektrociep∏owni.

Ryzyko kredytowe a kurs z∏otego

W portfelu kredytowym banków uwag´ zwraca du˝y udzia∏ kredytów udzielonych w walu-
tach obcych oraz kredytów indeksowanych do walut obcych. W koƒcu 2003 r. prawie 1/3 portfela
kredytowego banków by∏a denominowana w walutach obcych (zob. tabela 2.1.3). W ca∏ym roku
popyt na kredyty walutowe by∏ ni˝szy ni˝ w poprzednich latach. By∏o to spowodowane m.in. os∏a-
bianiem si´ z∏otego i spadkiem oprocentowania kredytów z∏otowych. Zmniejszenie popytu na kre-
dyty walutowe nie znalaz∏o odzwierciedlenia w strukturze bilansu sektora bankowego, ze wzgl´du
na statystyczny efekt deprecjacji z∏otego, który zwi´kszy∏ ekwiwalent z∏otowy kredytów waluto-
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w ca∏oÊci kredytów zagro˝onych

Wykres 2.1.4
Struktura rodzajowa kredytów dla podmiotów gospodarczych (wed∏ug sekcji)
(stan na koniec 2003 r., w nawiasach dane na koniec 2002 r.)

Uwagi: Sekcja D – przetwórstwo przemys∏owe, sekcja F – budownictwo, sekcja G – handel i naprawy, sekcja I – trans-
port i ∏àcznoÊç, sekcja K – obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi dla przedsi´biorstw.
Sekcje PKD bez poÊrednictwa finansowego i administracji publicznej.

èród∏o: NBP.

39 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o zasadach rekompensowania kosztów rozwiàzania umów d∏ugoterminowych
sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej (www.sejm.gov.pl). 
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wych, oraz powi´kszenie kategorii kredytów walutowych o kredyty indeksowane do walut obcych
(do maja 2003 r. by∏y wykazywane przez cz´Êç banków jako kredyty z∏otowe). Zwi´kszenie stanu
kredytów walutowych w ograniczonym stopniu wp∏yn´∏o zatem na wzrost ryzyka kredytowego. Ze
swej strony banki podejmowa∏y dzia∏ania zmierzajàce do ograniczania ryzyka kredytowego zwiàza-
nego z kredytami walutowymi. Zwi´ksza∏y wymagania przy przyznawaniu kredytów walutowych
oraz ogranicza∏y ich poda˝ (m.in. uzale˝niajàc przyznanie kredytu od zabezpieczenia przed ryzy-
kiem kursowym, cz´Êciowo wycofujàc si´ z udzielania nowych kredytów dla osób fizycznych). 

JakoÊç portfela kredytów denominowanych w walutach obcych i indeksowanych do wa-
lut by∏a lepsza ni˝ portfela z∏otowego (zob. tabela 2.1.4). Szczególnie wyró˝nia∏a si´ jakoÊç
kredytów walutowych osób fizycznych. Mo˝na to wiàzaç z wysokim odsetkiem kredytów
na cele mieszkaniowe u tej grupy kredytobiorców (oko∏o 63% kredytów mieszkaniowych
udzielono w walutach obcych). Zmiany w sposobie wykazywania nale˝noÊci indeksowanych
do walut obcych nie pozwalajà na porównanie zmian jakoÊci portfela kredytów walutowych
i z∏otowych w ciàgu roku. Dane za poprzednie okresy wskazywa∏y, ˝e mimo ogólnie lepszej ja-
koÊci kredytów walutowych tempo jej obni˝ania by∏o wy˝sze ni˝ w przypadku portfela kredy-
tów z∏otowych. Os∏abienie popytu na kredyty walutowe powinno ceteris paribus przyczyniç si´
do ustabilizowania, a nast´pnie zmniejszenia ryzyka kredytowego banków w najbli˝szym roku.
Ewentualne dalsze os∏abianie si´ z∏otego w 2004 r. zmniejszy jednak mo˝liwoÊci sp∏aty kredy-
tów walutowych.

Tabela 2.1.3
Udzia∏ kredytów walutowych i indeksowanych w portfelu kredytowym sektora bankowego (w %)

12.2001 12.2002 12.2003

Kredyty walutowe i indeksowane, z tego: 28,12 32,13 31,3

Przedsi´biorstwa 19,0 (27,6) 18,4 (28,1) 19,6 (31,3)

Osoby fizyczne 5,1 (18,9) 8,1 (27,4) 11,5 (35,6)

Pozosta∏e1 0,2 (3,9) 0,2 (3,7) 0,2 (3,5) 

1 Rolnicy i instytucje niekomercyjne dzia∏ajàce na rzecz gospodarstw domowych.
2 Z tego kredyty indeksowane – ∏àcznie dla przedsi´biorstw, osób fizycznych i pozosta∏ych podmiotów – 3,9% (szacunki).
3 Z tego kredyty indeksowane – ∏àcznie dla przedsi´biorstw, osób fizycznych i pozosta∏ych podmiotów – 5,4% (szacunki).

Uwagi: Dane dotyczàce kredytów nie zawierajà nale˝nych odsetek.
W nawiasach przedstawiono udzia∏ kredytów walutowych odpowiednio przedsi´biorstw, osób fizycznych lub
pozosta∏ych podmiotów w ca∏oÊci kredytów danej grupy kredytobiorców.

èród∏o: NBP.

Tabela 2.1.4
Udzia∏ kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em – podzia∏ walutowy

12.2001 12.2002 12.2003

Kredyty z∏otowe, w tym: 19,4 22,6 22,2

– podmioty gospodarcze1 22,2 25,9 25,8

– osoby fizyczne 12,3 14,5 13,7

Kredyty walutowe, w tym: 13,4 17,5 18,6

– podmioty gospodarcze1 16,1 22,6 25,7

– osoby fizyczne 3,0 5,8 6,4 

1 Przedsi´biorstwa, spó∏ki i spó∏dzielnie, przedsi´biorcy indywidualni i rolnicy.
Uwagi:  Dane w tabeli dotyczà rezydentów.

Dane za 2003 r. sà nieporównywalne z danymi za wczeÊniejsze lata ze wzgl´du na zmian´ wykazywania kre-
dytów indeksowanych.

èród∏o: NBP.



38

2

StabilnoÊç sektora bankowego

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Dane historyczne pozwalajà na zidentyfikowanie zale˝noÊci mi´dzy jakoÊcià kredytów wa-
lutowych a kursem z∏otego. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem modeli VAR wskazujà,
˝e dla portfela kredytów dla przedsi´biorstw40 jednorazowa deprecjacja z∏otego wzgl´dem eu-
ro o 15% powoduje zwi´kszenie udzia∏u kredytów o obni˝onej jakoÊci w kredytach walutowych
ogó∏em od 1,8 pkt. proc. – po dwóch kwarta∏ach od momentu wystàpienia szoku do 4,5 pkt.
proc. – po pi´ciu kwarta∏ach. W przypadku portfela kredytów dla gospodarstw domowych ja-
koÊç kredytów walutowych pogarsza si´ o 0,3 pkt. proc. po dwóch kwarta∏ach od wystàpienia
szoku, a po siedmiu kwarta∏ach osiàga maksymalne pogorszenie – 0,75 pkt. proc. powy˝ej war-
toÊci wyjÊciowej (por. rozdzia∏ 6.). Wyniki otrzymane dzi´ki wykorzystaniu modelu (mimo ˝e na-
le˝y traktowaç je ostro˝nie ze wzgl´du na krótkie szeregi danych, na których by∏y szacowane)
ostrzegajà przed mo˝liwoÊcià istotnego wzrostu ryzyka kredytowego w przypadku deprecjacji
z∏otego. Mo˝e ona negatywnie wp∏ywaç na wyniki finansowe banków pomimo niewielkich
otwartych pozycji walutowych.

Poziom wskaênika kredytów zagro˝onych a ryzyko banków

Portfele banków by∏y w porównaniu z bilansami banków z Unii Europejskiej przecià˝one kre-
dytami zagro˝onymi. Wynika∏o to jednak z rygorystycznych zasad klasyfikowania kredytów do po-
szczególnych kategorii ryzyka. Nale˝noÊci by∏y klasyfikowane jako zagro˝one po krótszym okresie
ich nieobs∏ugiwania, a zabezpieczenia prawne nie by∏y uznawane na etapie klasyfikacji. Ponadto
banki wstrzyma∏y si´ z odpisywaniem kredytów straconych w ci´˝ar rezerw celowych przy jedno-
czesnym przeniesieniu ich do ewidencji pozabilansowej (bez umarzania)41. 

Nowe regulacje, które wesz∏y w ˝ycie w 2004 r., zbli˝ajà zasady klasyfikacji kredytów
do rozwiàzaƒ przyj´tych w krajach UE i powodujà statystyczne obni˝enie wskaênika kredytów
zagro˝onych. JednoczeÊnie od grudnia 2003 r. jednoznacznie uregulowana jest kwestia wa-
runków przenoszenia nale˝noÊci straconych do ewidencji pozabilansowej42. Niektóre banki
jeszcze w 2003 r. odpisa∏y kredyty stracone z aktywów, ale by∏y to kwoty nieznaczne w porów-
naniu z sumà nale˝noÊci straconych (stanowi∏y 12,7% nale˝noÊci straconych). W 2004 r. nale-

40 Przedsi´biorstwa zatrudniajàce powy˝ej 9 osób.
41 Zagadnienie to zosta∏o szczegó∏owo wyjaÊnione w: Raporcie o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – gru-
dzieƒ 2002, NBP, s. 38, 45–48 oraz 135–142.
42 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowoÊci banków (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2061).
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Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym

èród∏o: NBP.
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Wykres 2.1.6
Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w kredytach zagro˝onych ogó∏em

èród∏o: NBP.

RRaammkkaa  22..11..22  OOddppiissyywwaanniiee  nnaallee˝̋nnooÊÊccii  ssttrraaccoonnyycchh  zz aakkttyywwóóww  aa ppooddaatteekk  ddoocchhooddoowwyy
oodd oossóóbb  pprraawwnnyycchh

W grudniu 2003 r. uregulowano kwesti´ odpisywania z aktywów nale˝noÊci nie-
Êciàgalnych, bez koniecznoÊci jednoczesnego ich umarzania. Banki mogà skorzystaç z tej
mo˝liwoÊci, jeÊli nale˝noÊç by∏a zaklasyfikowana do kategorii stracone przez okres co naj-
mniej roku, a jej wartoÊç netto (kwota nale˝noÊci pomniejszona o utworzonà rezerw´ ce-
lowà) wynosi zero. Odpisanie nale˝noÊci polega na przeniesieniu jej wraz z rezerwà celo-
wà do ewidencji pozabilansowej. 

Przeniesienie nale˝noÊci do ewidencji pozabilansowej nie oznacza uznania rezerwy
celowej utworzonej na t´ nale˝noÊç za koszt uzyskania przychodu. Odpisywanie nale˝no-
Êci regulowane jest przez przepisy o rachunkowoÊci1, natomiast katalog kosztów uzyska-
nia przychodów okreÊla prawo podatkowe2. Sà to dwie odr´bne kwestie, zatem odpisa-
nie nale˝noÊci nie wp∏ywa na wysokoÊç podatku dochodowego p∏aconego przez bank.

Znaczna cz´Êç rezerw celowych dotyczàcych nale˝noÊci straconych kwalifikujàcych
si´ do spisania do ewidencji pozabilansowej ju˝ wczeÊniej by∏a uznana za koszt uzyska-
nia przychodu. 

JeÊli bank odzyska od d∏u˝nika odpisanà wczeÊniej nale˝noÊç, wówczas kwota ta
b´dzie stanowiç pozosta∏y przychód operacyjny. Dodatkowo zwi´kszy si´ podstawa opo-
datkowania o wartoÊç rezerwy celowej utworzonej na odpisanà nale˝noÊç, je˝eli rezerwa
ta by∏a wczeÊniej kosztem uzyskania przychodu. W przeciwnym razie (tj. gdy rezerwa ce-
lowa na nale˝noÊç straconà nie stanowi∏a wczeÊniej kosztu uzyskania przychodu) w mo-
mencie odzyskania nale˝noÊci odpisanej do ewidencji pozabilansowej wartoÊç rezerwy ce-
lowej nie wp∏ynie na podstaw´ opodatkowania.

Ustalenie d∏ugoÊci okresu utrzymywania odpisanych z aktywów kredytów w ewi-
dencji pozabilansowej pozostawiono w gestii banków.

1 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowoÊci banków (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2061).
2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz.
654 z póên. zm.).
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˝y spodziewaç si´ wi´kszego zainteresowania banków korzystaniem z tej mo˝liwoÊci „czysz-
czenia” bilansów. Powinno to przyczyniç si´ do dalszej redukcji wskaênika kredytów zagro˝o-
nych, dotychczas utrzymujàcego si´ na sztucznie zawy˝onym poziomie, poniewa˝ kwota kre-
dytów straconych narasta∏a w bilansach banków, mimo ich cz´Êciowego pokrycia rezerwami
celowymi. Poprawa sytuacji kredytobiorców w 2003 r. i umo˝liwienie przenoszenia do ewiden-
cji pozabilansowej kredytów straconych, majàcych pe∏ne pokrycie w rezerwach celowych, przy-
czyni∏y si´ do zahamowania szybkiego przyrostu nale˝noÊci straconych. Nadal jednak kredyty
stracone stanowi∏y oko∏o 11% wszystkich kredytów i jednoczeÊnie ponad po∏ow´ kredytów za-
gro˝onych (zob. wykresy 2.1.5 i 2.1.6).

Obowiàzujàce do koƒca 2003 r. zasady klasyfikacji nale˝noÊci wymaga∏y, aby nale˝noÊç sp∏a-
cana terminowo by∏a klasyfikowana jako zagro˝ona, jeÊli pogarsza∏a si´ sytuacja ekonomiczno-fi-
nansowa kredytobiorcy. Sytuacja ta sprawia∏a, ˝e banki dzia∏ajàce w Polsce prezentowa∏y si´ gorzej
w porównaniu z bankami z krajów stosujàcych mniej restrykcyjne zasady klasyfikacji nale˝noÊci. Fak-
tyczny odsetek kredytów zagro˝onych i jednoczeÊnie nieobs∏ugiwanych w ca∏ym sektorze banko-
wym by∏ znacznie ni˝szy ni˝ wspomniane 21%. Na koniec grudnia 2003 r. nie obs∏ugiwano 10,1%
portfela kredytowego sektora niefinansowego. Dopiero ta wielkoÊç – pomniejszona o kredyty stra-
cone pokryte rezerwami celowymi, które od grudnia 2003 r. mo˝na odpisywaç z aktywów – mo˝e
byç podstawà porównaƒ mi´dzynarodowych (choç nadal jest zawy˝ona o równowartoÊç zabezpie-
czeƒ prawnych). 

Ze wzgl´du na kryterium zabezpieczenia kredyty mo˝na podzieliç na trzy grupy: (1) kredyty
z zabezpieczonym ryzykiem, (2) kredyty z ograniczonym ryzykiem oraz (3) kredyty niezabezpieczo-
ne. èród∏em najwi´kszego ryzyka kredytowego sà kredyty niezabezpieczone. Pogorszenie si´ ich ja-
koÊci mo˝e bowiem naraziç bank na dodatkowe koszty tworzenia rezerw celowych, co z kolei mu-
si negatywnie wp∏ynàç na rachunek wyników banku. W koƒcu grudnia 2003 r. 48,3% kredytów za-
gro˝onych nie mia∏o zabezpieczeƒ prawnych spe∏niajàcych warunki okreÊlone przez Ministra Finan-
sów i wymaga∏o tworzenia rezerw celowych.

Wi´kszoÊç kredytów sklasyfikowanych jako zagro˝one mia∏a zabezpieczenia prawne, a pozo-
sta∏a niezabezpieczona cz´Êç pokryta by∏a rezerwami celowymi w wysokoÊci wymaganej regulacja-
mi – tzw. rezerwy na pokrycie strat oczekiwanych (zob. wykres 2.1.8). Odpowiednie fundusze ban-
ków oraz tzw. rezerwy na ryzyko ogólne zapewnia∏y równie˝ nale˝yte pokrycie tzw. strat nieocze-
kiwanych na portfelu kredytowym (zob. podrozdzia∏ 2.5).
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RRaammkkaa  22..11..33..  NNoowwee  zzaassaaddyy  kkllaassyyffiikkaaccjjii  nnaallee˝̋nnooÊÊccii  oorraazz  ttwwoorrzzeenniiaa  rreezzeerrww  cceelloowwyycchh

nnaa ppookkrryycciiee  rryyzzyykkaa  kkrreeddyyttoowweeggoo

Od 1 stycznia 2004 r. zacz´∏y obowiàzywaç nowe zasady klasyfikacji i ewidencji ekspo-

zycji kredytowych oraz tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków. Zmiany

obj´∏y równie˝ przepisy o rachunkowoÊci banków (cz´Êciowo wesz∏y w ˝ycie w grudniu

2003 r.). Poni˝ej przedstawiono g∏ówne zmiany.

1. Klasyfikacja kredytów wed∏ug kryterium terminowoÊci sp∏at

Zmieniono okresy opóênienia w sp∏acie kapita∏u lub odsetek od nale˝noÊci, b´dàce jed-

nym z kryteriów klasyfikacji nale˝noÊci. Dla poszczególnych kategorii klasyfikacji nale˝noÊci

wynoszà one:

• do 1 miesiàca dla normalnych,

• od 1 do 3 miesi´cy dla pod obserwacjà,

• od 3 do 6 miesi´cy dla poni˝ej standardu,

• od 6 do 12 miesi´cy dla wàtpliwych,

• powy˝ej 12 miesi´cy dla straconych.

Klasyfikacj´ kredytów konsumpcyjnych ograniczono do dwóch kategorii, a terminy

opóênienia w sp∏acie wynoszà dla nich:

• do 6 miesi´cy dla normalnych,

• powy˝ej 6 miesi´cy dla straconych.

2. Klasyfikacja wed∏ug sytuacji ekonomiczno-finansowej

Dla cz´Êci ekspozycji kredytowej majàcej zabezpieczenie spe∏niajàce odpowiednie kryte-

ria banki mogà zastàpiç ocen´ d∏u˝nika ocenà sytuacji ekonomiczno-finansowej wystawcy za-

bezpieczenia.

3. Uwzgl´dnianie zabezpieczeƒ na etapie klasyfikacji

Dotychczasowe zasady zezwala∏y na uwzgl´dnianie zabezpieczeƒ ekspozycji dopiero

na etapie tworzenia rezerw celowych. Zmiany w przepisach sprawi∏y, ˝e zabezpieczenia o naj-

wy˝szej jakoÊci (m.in. gotówka, papiery wartoÊciowe rzàdu lub banku centralnego) mogà byç

uwzgl´dniane ju˝ na etapie klasyfikacji. 

4. Limity pomniejszania zabezpieczeƒ 

W miar´ narastania opóênienia w sp∏acie nale˝noÊci zmniejsza si´ wartoÊç zabezpie-

czenia uwzgl´dnianego przy obliczaniu kwoty rezerw celowych. WartoÊç zabezpieczeƒ mo-

gàcych pomniejszyç podstaw´ obliczenia rezerw celowych po 27 miesiàcach opóênienia

w sp∏acie wynosi 75%, po 30 miesiàcach ju˝ 50%, a po 36 miesiàcach 0% (limity sà mniej

restrykcyjne w odniesieniu do nale˝noÊci zabezpieczonych nieruchomoÊcià lub nale˝noÊci

w bankach hipotecznych, zabezpieczonych okreÊlonymi instrumentami). Oznacza to koniecz-

noÊç utworzenia przez banki dodatkowych rezerw celowych na niepokrytà zabezpieczeniem

cz´Êç nale˝noÊci.

5. Odsetki od nale˝noÊci pod obserwacjà

Zniesiono obowiàzek zaliczania odsetek od kredytów z kategorii pod obserwacjà

do przychodów zastrze˝onych. Wed∏ug nowych rozwiàzaƒ, odsetki od tych kredytów sà zali-

czane do przychodów bie˝àcego okresu.



Prognozy jakoÊci portfela kredytowego

Kredyty dla gospodarstw domowych 

Na podstawie danych o zmianach udzia∏ów poszczególnych kategorii jakoÊci kredytów udzie-
lonych gospodarstwom domowym w okresie od IV kwarta∏u 1996 r. do IV kwarta∏u 2003 r. osza-
cowano macierz migracji (przejÊç) kredytów pomi´dzy kategoriami jakoÊci (opis modelu wykorzy-
stywanego w prognozie zawiera za∏àcznik 2.1). Tabela 2.1.5 przedstawia prawdopodobieƒstwa mi-
gracji kredytów pomi´dzy poszczególnymi klasami jakoÊci w ciàgu jednego roku.

Analiza prawdopodobieƒstwa przejÊç pomi´dzy kategoriami jakoÊci kredytów zwraca uwa-
g´ na dwa interesujàce fakty. Po pierwsze, prawdopodobieƒstwo pozostania kredytu w katego-
rii normalne w nast´pnym roku jest wysokie (96,7%), w przeciwieƒstwie do kredytów zaklasyfi-
kowanych do pozosta∏ych kategorii. Kredyt zaklasyfikowany jako wàtpliwy prawdopodobnie
(41,5%) trafi natomiast do kategorii stracone. W przypadku gospodarstw domowych znaczàce
opóênienie sp∏at (prowadzàce do zaklasyfikowania nale˝noÊci do kategorii wàtpliwe) prowadzi
do wzgl´dnie szybkiego dalszego pogorszenia jakoÊci. Mo˝e to wynikaç z niskiej wartoÊci akty-
wów finansowych, b´dàcych w posiadaniu gospodarstw domowych, z których mog∏oby nastà-
piç zaspokojenie roszczeƒ banków.
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Wykres 2.1.8
Pokrycie kredytów zagro˝onych zabezpieczeniami prawnymi i rezerwami celowymi
(stan na koniec 2003 r.)

èród∏o: NBP.

Tabela 2.1.5
Macierz prawdopodobieƒstwa migracji kredytów dla gospodarstw domowych (w %)

èród∏o: NBP.

Do kategorii

normalne poni˝ej wàtpliwe stracone
i pod obserwacjà standardu

normalne
i pod obserwacjà 96,672 2,436 0,563 0,329

poni˝ej standardu 56,105 18,659 17,170 8,065

wàtpliwe 11,500 15,229 31,780 41,490

stracone 0 0 0 100
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Oszacowana macierz przejÊç zosta∏a wykorzystana do prognozowania jakoÊci portfela kredy-
towego. Tabela 2.1.6 przedstawia prognoz´ jakoÊci portfela w rocznym horyzoncie wyznaczonà
na podstawie macierzy przejÊç oraz struktury jakoÊci nale˝noÊci od gospodarstw domowych z grud-
nia 2003 r. Prognozowany wskaênik kredytów zagro˝onych gospodarstw domowych (14,5%) nie
ró˝ni si´ praktycznie od wielkoÊci na koniec 2003 r. Zaprezentowana prognoza ma jednak charak-
ter pesymistyczny. U˝yta metoda zak∏ada bowiem kontynuacj´ dotychczas obserwowanej tenden-
cji zmian jakoÊci kredytów, a wi´c nie uwzgl´dnia prognozowanego wzrostu aktywnoÊci gospodar-
czej. Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu PKB w 2004 r. powinno prowadziç do lepszej struk-
tury jakoÊci nale˝noÊci ni˝ wynikajàca z kontynuacji dotychczasowej tendencji. 

Nowe zasady klasyfikacji nale˝noÊci, obowiàzujàce od 2004 r., sprawiajà, ˝e otrzymany wy-
nik trzeba zmodyfikowaç, bioràc pod uwag´ (1) nowy podzia∏ nale˝noÊci konsumpcyjnych na dwie
kategorie jakoÊciowe (kredyty normalne i kredyty stracone) oraz (2) nowe, d∏u˝sze terminy nieob-
s∏ugiwania kredytów mieszkaniowych, po których trzeba je klasyfikowaç do poszczególnych kate-
gorii jakoÊciowych (kredyty poni˝ej standardu, wàtpliwe i stracone). Próba dostosowania wyników,
otrzymanych dzi´ki zastosowaniu macierzy przejÊç, do nowych zasad klasyfikacji pozwala
na ostro˝ne oszacowanie wskaênika kredytów zagro˝onych dla portfela kredytów gospodarstw do-
mowych na oko∏o 10,5%. Nowe regulacje z pewnoÊcià spowodujà obni˝enie wskaênika kredytów
zagro˝onych estymowanych na dotychczasowych danych, ale dok∏adne obliczenie ró˝nic nie jest
mo˝liwe. Prezentowany wynik nale˝y wi´c traktowaç jako przybli˝ony.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych

A. Metoda wykorzystujàca macierze przejÊç 

Macierz prawdopodobieƒstw migracji kredytów dla podmiotów gospodarczych (dane zagre-
gowane) w rocznym horyzoncie czasowym zosta∏a przedstawiona w tabeli 2.1.7. Otrzymane na jej
podstawie oszacowanie struktury jakoÊciowej kredytów dla podmiotów gospodarczych w grudniu
2004 r. prezentuje tabela 2.1.8. Prognozy (28,3%) wskazujà na pogorszenie jakoÊci kredytów dla
podmiotów gospodarczych w stosunku do koƒca 2003 r. (27%). Wyniki te, podobnie jak w przy-
padku kredytów dla gospodarstw domowych, sà jednak wariantem pesymistycznym, zak∏adajàcym
kontynuacj´ dotychczasowej tendencji. Przeliczenie prognozy, uwzgl´dniajàce struktur´ jakoÊci po-
liczonà wg nowych regulacji powoduje obni˝enie wskaênika kredytów zagro˝onych do oko∏o
27,4%. Wskaênik ten jest oszacowany bardzo konserwatywnie i jedynie w przybli˝eniu ilustruje
mo˝liwoÊci, jakie daje bankom nowe rozporzàdzenie Ministra Finansów, dotyczàce przeklasyfiko-
wywania nale˝noÊci zagro˝onych do wy˝szych kategorii.

Tabela 2.1.6
Struktura jakoÊci portfela nale˝noÊci od gospodarstw domowych w grudniu 2003 r.
i prognoza na grudzieƒ 2004 r. (w %)

1 Za∏o˝enia:
– udzia∏ kredytów mieszkaniowych zagro˝onych w kredytach zagro˝onych jest taki sam we wszystkich kategoriach (por.
wykres 2.1.3), 
– przyporzàdkowanie kredytów mieszkaniowych zakwalifikowanych do kategorii stracone do odpowiednich kategorii
przeprowadzono wariantowo; w wariancie I 50% kredytów straconych sklasyfikowano jako wàtpliwe, a w 50% jako
stracone; w wariancie II odpowiednio 20% i 80%.

èród∏o: NBP.

Normalne i pod Poni˝ej Wàtpliwe Stracone
obserwacjà standardu

Struktura portfela w 2003 r. 86,651 2,840 1,420 9,089

Prognozowana struktura w 2004 r.

– wyniki z macierzy przejÊç 85,523 2,857 1,427 10,193

Prognozowana struktura w 2004 r.

– próba dostosowania prognozy

do nowych zasad klasyfikacji nale˝noÊci1 89,5 0,28 wariant I: 0,99 wariant I:9,2

wariant II: 0,4 wariant II: 9,8 



B. Model ordered
logit 

B. Model ordered logit

Druga prognoza jakoÊci struktury portfela kredytowego banków oparta jest na modelach ty-
pu ordered logit, wykorzystujàcych dane o indywidualnych kredytobiorcach (opis modeli wykorzysty-
wanych w prognozie zawiera za∏àcznik 2.2). Metoda ta pozwala na uwzgl´dnienie wp∏ywu zmian
koniunktury na jakoÊç portfela kredytowego. Modele wykorzystane w prognozie oparte sà na danych
z lat 1996–2003. Przez wi´kszoÊç tego okresu (II po∏owa 1998 – II po∏owa 2003 r.) jakoÊç portfeli
kredytowych banków ulega∏a systematycznemu pogorszeniu. Z tego wzgl´du prognozy, w których
wykorzystano te modele, równie˝ powinny byç traktowane jako scenariusz pesymistyczny, poniewa˝
nie b´dà wystarczajàco uwzgl´dniaç wp∏ywu poprawy koniunktury na jakoÊç portfela kredytowego.

Tabela 2.1.9. przedstawia prognozowanà struktur´ jakoÊci nale˝noÊci od podmiotów znajdu-
jàcych si´ w bazie du˝ych zaanga˝owaƒ. Prognozowany, pesymistyczny wskaênik kredytów zagro-
˝onych wynosi 27,8% (po dostosowaniu do nowych zasad klasyfikacji – por. za∏àcznik 2.2) i jest
wy˝szy ni˝ na koniec 2003 r. (26,6%). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e poprawa koniunktury oraz no-
wa regulacja ostro˝noÊciowa nie znalaz∏y pe∏nego odzwierciedlenia w jakoÊci kredytów43. 
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Tabela 2.1.7
Macierz prawdopodobieƒstwa migracji kredytów dla podmiotów gospodarczych (w %)

èród∏o: NBP.

Do kategorii

normalne poni˝ej wàtpliwe stracone
i pod obserwacjà standardu

normalne
i pod obserwacjà 94,756 4,008 1,187 0,0482

poni˝ej standardu 38,763 25,252 32,386 3,599

wàtpliwe 4,419 12,466 66,108 17,006

stracone 0 0 0 100
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Tabela 2.1.8
Struktura jakoÊci portfela nale˝noÊci od podmiotów gospodarczych w grudniu 2003 r.
i „pesymistyczna” prognoza na grudzieƒ 2004 r. (w %)

1 Za∏o˝enia:
– powody zakwalifikowania nale˝noÊci zagro˝onych do danej kategorii jakoÊciowej (opóênienia w sp∏acie, sytuacja eko-
nomiczno-finansowa d∏u˝nika) sà takie same jak dla portfela „du˝ych zaanga˝owaƒ” (por. punkt B. Model ordered logit),
– przyporzàdkowanie kredytów zakwalifikowanych do kategorii stracone, w cz´Êci wynikajàcej z opóênieƒ w sp∏acie,
do odpowiednich kategorii przeprowadzono wariantowo; w wariancie I 50% kredytów straconych sklasyfikowano jako
wàtpliwe, a w 50% jako stracone; w wariancie II odpowiednio 20% i 80%.

èród∏o: NBP.

Normalne i pod Poni˝ej Wàtpliwe Stracone
obserwacjà standardu

Struktura portfela w 2003 r. 73,005 5,484 8,862 12,645

Prognozowana struktura w 2004 r.

– wyniki z macierzy przejÊç 71,694 5,416 8,502 14,388

Prognozowana struktura w 2004 r.

– próba dostosowania prognozy

do nowych zasad klasyfikacji nale˝noÊci1 72,6 5,6 wariant I: 14,0 wariant I: 7,8

wariant II: 10,1 wariant II: 11,7 

43 Prognoza jakoÊci kredytów dla podmiotów gospodarczych jest nieco wy˝sza ni˝ przy u˝yciu metody macierzy przejÊç.
Wynika to stàd, ˝e obliczeƒ dokonano na podstawie ró˝nych zbiorowoÊci (model macierzy przejÊç zbudowano na da-
nych o ca∏ym portfelu kredytów dla podmiotów gospodarczych, a model ordered logit – na danych o tzw. du˝ych zaan-
ga˝owaniach). Jest to równie˝ efektem „równania w dó∏”, którego nie by∏o w modelu macierzy przejÊç. 
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Próby dostosowania prognozowanej struktury jakoÊci portfela kredytów dla sektora przedsi´-
biorstw – uzyskanej przy zastosowaniu macierzy przejÊç oraz modelu ordered logit – dajà wyniki
gorsze od jakoÊci portfela na koniec 2003 r. Ró˝ni je to od prognozowanej struktury kredytów dla
gospodarstw domowych. Aby dostosowaç wyniki prognozy do nowych regulacji, konieczne jest
przyj´cie wielu za∏o˝eƒ, co ujemnie wp∏ywa na jakoÊç szacunków. Wydaje si´, ˝e z∏agodzenie kry-
teriów klasyfikowania kredytów od 2004 r. silniej wp∏ynie na jakoÊç portfeli kredytów dla gospo-
darstw domowych ni˝ kredytów dla przedsi´biorstw. 

Nieskarbowe papiery d∏u˝ne

Znaczenie nieskarbowych papierów d∏u˝nych w bilansach banków by∏o o wiele mniejsze ni˝ zna-
czenie kredytów. W grudniu 2003 r. wartoÊç kredytów dla przedsi´biorstw wynosi∏a 128 mld z∏44,
a wartoÊç wyemitowanych przez przedsi´biorstwa papierów d∏u˝nych, b´dàcych w posiadaniu banków
wynios∏a tylko 2,4 mld z∏. Kwoty te stanowi∏y odpowiednio 26% i 0,5% aktywów. Ryzyko dla wyników
finansowych banków z tytu∏u posiadania korporacyjnych papierów d∏u˝nych by∏o zatem nieznaczne45.

2.2. Ryzyko rynkowe

2.2.1. Ryzyko walutowe

Sytuacja na rynku walutowym 

W 2003 r. nastàpi∏y znaczne zmiany na rynku walutowym. Po przejÊciowym ustabilizowaniu
kursu w po∏owie 2002 r., od IV kwarta∏u 2002 r. euro systematycznie umacnia∏o si´ wobec z∏ote-
go (por. wykres 2.2.1). W du˝ym stopniu by∏o to spowodowane umocnieniem si´ waluty unijnej
wzgl´dem dolara amerykaƒskiego (por. wykres 2.2.2).

Tabela 2.1.9
Struktura jakoÊci1 du˝ych zaanga˝owaƒ banków (w mld z∏)

Normalne i pod Poni˝ej Wàtpliwe Stracone
obserwacjà standardu

Stan na grudzieƒ 2003 r.

Kwota ekspozycji, w tym: 145,6 12,5 19,3 21,1

– efekt „równania w dó∏” – 3,4 3,8 1,6

Struktura jakoÊci ekspozycji 73,4% 6,3% 9,7% 10,6%

Prognoza na grudzieƒ 2004 r.

Kwota ekspozycji 141,2 12,3 13,5 31,5

Kwota ekspozycji – próba dostosowania
prognozy do nowych zasad
klasyfikacji nale˝noÊci2 143,3 12,0 26,3 17,0

Struktura jakoÊci ekspozycji
wg nowych zasad (w %) 72,2 6,0 13,2 8,6

1 Ekspozycje zosta∏y przyporzàdkowane do najgorszej kategorii, do której by∏ klasyfikowany kredytobiorca we wszyst-
kich bankach („równanie w dó∏”).
2 Przyj´to nast´pujàcy scenariusz na 2004 r.: wzrost PKB o 5%, wzrost wartoÊci dodanej brutto w przemyÊle o 9%,
wzrost wartoÊci dodanej brutto w us∏ugach rynkowych o 6%, zerowa dynamika wartoÊci dodanej brutto w budownic-
twie, Êrednioroczne realne (deflowane PPI) oprocentowanie kredytów z∏otowych na poziomie 8%, Êrednioroczny kurs
z∏otego do koszyka 50% euro 50% dolar USA – 4,3 z∏.

èród∏o: obliczenia NBP.

44 Kwota kredytów dla przedsi´biorstw, spó∏ek, spó∏dzielni i przedsi´biorców indywidualnych pomniejszona o wartoÊç
rezerw celowych. 
45 Zmiana wartoÊci papierów d∏u˝nych utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci znajduje odzwierciedlenie w wynikach
banków, w formie odpisów z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci papierów wartoÊciowych.
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W drugiej po∏owie roku, gdy zarysowa∏a si´ silna tendencja deprecjacyjna, rynek walutowy by∏
szczególnie wra˝liwy na wszelkiego typu informacje. Informacje o charakterze negatywnym mia∏y
jednak zdecydowanie silniejszy wp∏yw na kurs – w postaci okresowych silnych przecen z∏otego. 

SpoÊród czynników fundamentalnych wp∏ywajàcych na kszta∏towanie si´ kursu z∏otego
w 2003 r. dominujàcà rol´ odgrywa∏a niepewnoÊç co do sytuacji bud˝etowej, d∏ugu publicznego
oraz przysz∏ej polityki fiskalnej. Wobec takiej niepewnoÊci wzros∏a premia za ryzyko, co z kolei wp∏y-
n´∏o na zmiany cen obligacji denominowanych w walucie krajowej. Dodatkowym czynnikiem by∏a
sytuacja techniczna kursu EUR/USD. W IV kwartale 2003 r. szczególnie silne obawy wzbudzi∏a na-
tomiast wielkoÊç poda˝y obligacji (por. podrozdzia∏ Ryzyko stopy procentowej). Wymienione czyn-
niki mia∏y równie˝ wp∏yw na zwi´kszenie si´, w stosunku do koƒca 2002 r., niepewnoÊci na rynku
walutowym (por. wykres 2.2.3). Odzwierciedleniem rosnàcej niepewnoÊci by∏ wzrost zmiennoÊci
implikowanej wyra˝onej w cenach opcji walutowych. By∏o to szczególnie widoczne w przypadku
opcji na kurs USD/PLN (trzymiesi´czna zmiennoÊç implikowana ustabilizowa∏a si´ w drugiej po∏o-
wie minionego roku na poziomie oko∏o 13% w skali rocznej).
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200320022001

USD/PLN EUR/PLN

Wykres 2.2.1
Kszta∏towanie si´ kursu euro i dolara amerykaƒskiego wobec z∏otego

èród∏o: NBP.

èród∏o: NBP.
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Wykres 2.2.2
Kszta∏towanie si´ kursu euro wobec dolara amerykaƒskiego
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Zmiany na rynku walutowym wp∏yn´∏y równie˝ na oczekiwania co do przysz∏ego kszta∏towa-
nia si´ kursów euro i dolara (por. wykres 2.2.4). Na poczàtku 2003 r. rynek oczekiwa∏, ˝e w per-
spektywie roku, zarówno kurs EUR/PLN, jak i USD/PLN b´dà utrzymywa∏y si´ na poziomie oko∏o 4 z∏.
A˝ do wrzeÊnia 2003 r. krajowe rynki finansowe nie spodziewa∏y si´ trwa∏ej i silnej aprecjacji euro
zarówno wobec dolara, jak i z∏otego. Jednak IV kwarta∏ przyniós∏ weryfikacj´ tych oczekiwaƒ. We-
d∏ug ankiety przeprowadzonej przez agencj´ Reuters, w styczniu 2004 r. banki spodziewa∏y si´, ˝e
na koniec 2004 r. za 1 euro trzeba b´dzie zap∏aciç 4,55 z∏, natomiast za jednego dolara 3,65 z∏.

Ekspozycja walutowa banków

Utrzymywanie przez banki otwartej pozycji walutowej, czyli niedopasowanie wielkoÊci nale˝-
noÊci i zobowiàzaƒ banku w poszczególnych walutach, stwarza ryzyko poniesienia przez banki strat
w przypadku niekorzystnego kszta∏towania si´ kursów walutowych. Wykres 2.2.5 ilustruje kszta∏to-
wanie si´ sk∏adowych pozycji walutowych sektora bankowego w latach 2001–2003. Wskazuje on,

èród∏o: NBP.
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Uwaga: wykres przedstawia wartoÊç mediany oraz odst´p mi´dzykwartylowy oczekiwaƒ kursowych. Dane pochodzà
z analizy odpowiedzi przedstawicieli banków w ankietach przeprowadzanych raz w miesiàcu przez agencj´
Reuters.

èród∏o: NBP.
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˝e banki przez ca∏y badany okres utrzymywa∏y d∏ugà pozycj´ bilansowà oraz indeksowanà,
w znacznym stopniu ograniczajàc ryzyko krótkà pozycjà pozabilansowà. W I kwartale 2003 r. wzra-
sta∏y otwarte pozycje bilansowe i pozabilansowe, poczàtek II kwarta∏u przyniós∏ odwrócenie si´ tej
tendencji, natomiast w drugiej po∏owie roku nastàpi∏a wzgl´dna stabilizacja. Przez ca∏y badany
okres ros∏o znaczenie d∏ugiej pozycji indeksowanej. Nieznaczny nominalny spadek jej wartoÊci mo˝-
na zaobserwowaç jedynie w IV kwartale 2003 r. 

Utrzymywanie si´ wysokiego udzia∏u pozycji walutowych w bilansie banków wynika∏o ze znacz-
nej roli kredytów walutowych i indeksowanych oraz lokowania Êrodków w bankach zagranicznych
(por. tabela 2.2.1). Blisko 24% aktywów sektora stanowià pozycje denominowane w walutach obcych.
Jednak banki unika∏y nadmiernej ekspozycji na ryzyko walutowe poprzez równowa˝enie aktywów wa-
lutowych cz´Êciowo pasywami walutowymi, a cz´Êciowo instrumentami pozabilansowymi. 

Otwarta pozycja walutowa ogó∏em (por. wykres 2.2.6) utrzymywana by∏a na niskim pozio-
mie i nie przekracza∏a 5% ca∏kowitej pozycji walutowej. W badanym okresie sektor bankowy cha-
rakteryzowa∏a d∏uga otwarta pozycja walutowa, co oznacza∏o ryzyko poniesienia strat w przypad-
ku aprecjacji z∏otego. Wynika to stàd, ˝e banki spodziewa∏y si´ os∏abienia z∏otego, do czego fak-
tycznie dosz∏o w 2003 r. 
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Tabela 2.2.1
Udzia∏ aktywów i pasywów walutowych w aktywach1 i pasywach sektora bankowego (w %)

12.2001 12.2002 12.2003

Aktywa walutowe, w tym 24,65 (10,79) 22,77 (8,40) 23,91 (7,32)

– sektor niefinansowy 10,13 (0,21) 11,45 (0,21) 13,78 (0,37)

– sektor finansowy 11,65 (9,31) 9,07 (7,04) 7,43 (5,58)

Pasywa walutowe, w tym 17,96 (4,66) 17,07 (4,97) 18,09 (6,34)

– sektor niefinansowy 11,31 (0,56) 10,70 (0,54) 10,52 (0,54)

– sektor finansowy 5,26 (3,51) 5,19 (3,64) 6,36 (5,03) 

1 Aktywa walutowe, przed pomniejszeniem ich wartoÊci z tytu∏u rezerw i odpisów, odnoszone sà do sumy aktywów sek-
tora przed pomniejszeniem ich wartoÊci z tytu∏u rezerw i odpisów, natomiast pasywa walutowe – do sumy bilansowej.

Uwagi: W nawiasach podano udzia∏ aktywów i pasywów walutowych nierezydentów.
WielkoÊci udzia∏u aktywów i pasywów walutowych mo˝na porównywaç jedynie przy za∏o˝eniu zbli˝onej jako-
Êci nale˝noÊci z∏otowych i walutowych.

èród∏o: NBP.
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Struktura walutowa ekspozycji banków na ryzyko walutowe

Struktura otwartych pozycji walutowych banków jest doÊç silnie skoncentrowana. Euro
i dolar amerykaƒski w analizowanym okresie walutami mia∏y dominujàcy udzia∏ nie tylko
w ∏àcznej otwartej pozycji walutowej (stanowiàc znacznie ponad 50% jej wartoÊci), ale rów-
nie˝ wszystkich jej sk∏adowych (tj. otwartej pozycji bilansowej, indeksowanej i pozabilanso-
wej). W analizowanym okresie wyraênie jednak zmniejsza∏a si´ rola dolara amerykaƒskiego
w strukturze ekspozycji walutowej (por. wykres 2.2.7). Spadek wartoÊci otwartej pozycji bilan-
sowej Êwiadczy∏ o lepszym równowa˝eniu pozycji w tej walucie wewnàtrz bilansu. 
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Znaczne skoncentrowanie ekspozycji na ryzyko walutowe na euro i dolarze amerykaƒskim
wskazuje, ˝e banki Êwiadomie podejmowa∏y ryzyko. Nie jest to natomiast niedopasowanie wyni-
kajàce z koniecznoÊci (tj. braku mo˝liwoÊci domkni´cia pozycji). Relatywnie p∏ynny rynek instru-
mentów denominowanych w tych walutach pozwala bowiem bankom na ograniczenie, a nawet
wyeliminowanie ryzyka kursowego zwiàzanego z tymi pozycjami. Umo˝liwia wi´c wzgl´dnie szyb-
kie i po stosunkowo niskim koszcie dopasowanie otwartej pozycji walutowej do warunków rynko-
wych i aktualnej polityki banku w zakresie zarzàdzania ryzykiem rynkowym. Nie zawsze jest to
równie ∏atwe (z uwagi na p∏ynnoÊç poszczególnych rynków) w przypadku innych walut. W zwiàz-
ku z doÊç du˝à koncentracjà ekspozycji walutowej na obu walutach, ryzyko walutowe pozostaje
silnie uzale˝nione od kursu tych walut wzgl´dem siebie, a przede wszystkim od zmian ich kursu
wzgl´dem waluty krajowej.

WartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka walutowego 

Na koniec 2003 r. wartoÊç zagro˝ona46 z tytu∏u bezpoÊredniego ryzyka walutowego (tj. zwià-
zanego z utrzymywaniem otwartych pozycji walutowych) dla wszystkich banków wynosi∏a nieco
ponad 40 mln z∏, czyli oko∏o 0,1% funduszy w∏asnych sektora. Przez ca∏y rok wartoÊç zagro˝o-
na utrzymywa∏a si´ na poziomie 40–60 mln z∏, co wskazuje na istotnie mniejszà ekspozycj´ ni˝
w 2002 r. (por. wykres 2.2.9).

Poszczególne banki by∏y w ró˝nym stopniu nara˝one na straty z tytu∏u ryzyka walutowego.
Wynika∏o to z ró˝nic w ekspozycji walutowej. W zdecydowanej wi´kszoÊci banków otwarta pozycja
walutowa stanowi∏a niewielki odsetek kapita∏ów (poni˝ej 2%). Potwierdza to równie˝ poziom war-
toÊci zagro˝onej (VaR) z tytu∏u bezpoÊredniego ryzyka walutowego. W 2002 i 2003 r. stopniowo
zmniejsza∏o si´ zró˝nicowanie banków, jeÊli chodzi o wzgl´dne (tj. w stosunku do funduszy w∏asnych
banku) obcià˝enie bezpoÊrednim ryzykiem walutowym (por. wykres 2.2.10). WartoÊç Êrodkowa (me-
diana) VaR w sektorze w latach 2002–2003 oscylowa∏a wokó∏ 0,05% funduszy w∏asnych.
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èród∏o: NBP.

46 Symulacj´ VaR (Value at Risk) przeprowadzono na podstawie historycznych dziennych zmian kursów obejmujàcych je-
den rok wstecz w stosunku do daty oszacowania wartoÊci zagro˝onej. Podane wartoÊci VaR sà takimi wartoÊciami strat
z tytu∏u otwartych pozycji walutowych, których prawdopodobieƒstwo wystàpienia nie przekracza poziomu 1%. WartoÊç
zagro˝ona przedstawiona na wykresach 2.2.9 oraz 2.2.10 zosta∏a obliczona dla okresów dziesi´ciodniowych. 
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Na podstawie przytoczonych wyników mo˝na stwierdziç, ˝e bezpoÊrednie ryzyko walutowe
nie stanowi∏o powa˝nego zagro˝enia dla wyników sektora bankowego, jak równie˝ zdecydowanej
wi´kszoÊci banków. Nale˝y podkreÊliç, ˝e symulacje wartoÊci zagro˝onej pomagajà oszacowaç je-
dynie potencjalne straty z tytu∏u bezpoÊredniego ryzyka walutowego. Zmiany kursu walutowego
wp∏ywajà tak˝e na jakoÊç kredytów udzielonych w tych walutach (bàdê do nich indeksowanych),
jak równie˝ na ceny i sytuacj´ na rynkach poszczególnych instrumentów denominowanych w tych
walutach, tj. ich p∏ynnoÊç i (lub) wielkoÊç mar˝y cenowej. Utrudnia to w ocen´ ca∏kowitego ryzyka
banku wynikajàcego ze zmiany kursów walutowych. 
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Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.
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2.2.2. Ryzyko stopy procentowej

W drugiej po∏owie 2003 r. charakterystyczne by∏y du˝e zmiany oczekiwaƒ i kwotowaƒ na ryn-
ku stopy procentowej. By∏y one spowodowane przede wszystkim zwi´kszonà niepewnoÊcià co
do stanu finansów publicznych oraz wygasaniem oczekiwaƒ na dalsze obni˝ki oficjalnych stóp pro-
centowych NBP.

Jak wskazuje analiza notowaƒ kontraktów FRA oraz zmian krzywej dochodowoÊci (zob. wy-
kresy 2.2.11 i 2.2.12), znaczny wzrost rentownoÊci papierów d∏u˝nych w IV kwartale 2003 r. nie
by∏ oczekiwany przez banki. We wczeÊniejszym okresie instytucje finansowe gromadzi∏y w swych
portfelach papiery d∏u˝ne, oczekujàc dalszych obni˝ek stóp procentowych i dà˝àc do osiàgni´cia
zysków kapita∏owych wynikajàcych ze wzrostu cen tych papierów. Silne oczekiwania na obni˝ki
stóp procentowych w I po∏owie 2003 r. odzwierciedla systematyczne obni˝anie si´ krzywej docho-

2003

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5
%

WIBOR 3M FRA1x4 (przesuni´te o miesiàc)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

FRA6x9 (przesuni´te o 6 miesi´cy) FRA9x12 (przesuni´te o 9 miesi´cy)

miesiàce

Wykres 2.2.11
WIBOR 3M na tle oczekiwaƒ (przesuni´te notowania kontraktów FRA)

èród∏o: Reuters, NBP.

èród∏o: Reuters, NBP.

Lata do zapadalnoÊci

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00
%

31.12.2003 30.09.2003

1               2                3               4                5                6                7                8                9              10

30.06.2003 31.03.2003 31.12.2002

Wykres 2.2.12
Zmiany zerokuponowej krzywej dochodowoÊci w 2003 r.



2

StabilnoÊç sektora bankowego

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2003 53

dowoÊci w tym okresie. Kierujàc si´ takimi oczekiwaniami, banki utrzymywa∏y otwarte pozycje w in-
strumentach o sta∏ej stopie procentowej. Rosnàce obawy co do przysz∏ej sytuacji bud˝etu paƒstwa,
równolegle z oznakami post´pujàcego o˝ywienia gospodarczego, doprowadzi∏y do wygaÊni´cia
w sierpniu 2003 r. oczekiwaƒ na dalsze obni˝ki stóp procentowych. TrudnoÊci bud˝etu paƒstwa
spowodowa∏y w IV kwartale znaczny spadek cen obligacji47 (por. wykres 2.2.13). 

Nadmierny optymizm co do przysz∏ego spadku stóp procentowych spowodowa∏ akceptacj´
nadmiernego ryzyka. W sytuacji zmiany oczekiwaƒ, przy jednostronnej ekspozycji na ryzyko stopy
procentowej w systemie bankowym, instytucje majàce wzgl´dnie du˝e portfele papierów d∏u˝nych
ponios∏y znaczne straty (por. podrozdzia∏ 2.4). 

èród∏o: Reuters, NBP.
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Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.

47 Wzrost rentownoÊci papierów skarbowych nale˝y wiàzaç w znacznym stopniu ze wzrostem premii za ryzyko oraz
oczekiwaniami na zwi´kszenie poda˝y tych papierów w przysz∏oÊci, prowadzàcej do dalszego spadku ich cen.
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Sytuacja, która wystàpi∏a w ostatnim kwartale 2003 r., jest przyk∏adem zagro˝enia dla stabil-
noÊci systemu finansowego wynikajàcego z ujednolicenia strategii inwestycyjnych uczestników ryn-
ku (a zatem i struktury ich portfeli) oraz nag∏ej zmiany oczekiwaƒ. W momencie odwrócenia ocze-
kiwaƒ w drugiej po∏owie 2003 r. wi´kszoÊç krajowych instytucji finansowych (szczególnie du˝ych
banków – por. wykres 2.2.14 – jak równie˝ funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz towa-
rzystw ubezpieczeniowych) utrzymywa∏a d∏ugie pozycje w instrumentach d∏u˝nych. Wynika∏o to
z wczeÊniejszych oczekiwaƒ na obni˝ki stóp procentowych. W rezultacie w poczàtkowym okresie
rol´ „drugiej strony” rynku wtórnego, czyli podmiotów, które by∏yby sk∏onne zawrzeç z bankami
transakcje umo˝liwiajàce im domkni´cie pozycji, odgrywa∏y przede wszystkim zagraniczne podmio-
ty finansowe48 (por. wykresy 2.2.15 i 2.2.16). 
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èród∏o: Reuters, NBP.

Legenda:  dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.

48 Od po∏owy sierpnia do po∏owy listopada udzia∏ papierów skarbowych w posiadaniu nierezydentów wzrós∏
o ponad 25%.
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Dla cz´Êci zagranicznych instytucji finansowych obni˝anie si´ cen papierów d∏u˝nych, wraz
z post´pujàcym os∏abieniem z∏otego, by∏o okazjà do wzgl´dnie taniego nabycia tych papierów. Jed-
nak zwi´kszenie niepewnoÊci co do przysz∏ego stanu bud˝etu i zwiàzana z tym perspektywa g∏´b-
szych spadków cen obligacji oraz deprecjacji z∏otego (a w efekcie równie˝ wzrost ryzyka posiada-
nych portfeli) doprowadzi∏y do zahamowania w listopadzie 2003 r. wzrostu zakupów papierów
skarbowych przez nierezydentów. Dlatego ich wyprzeda˝ przez krajowe instytucje finansowe (i byç
mo˝e równie˝ cz´Êç inwestorów zagranicznych, próbujàcych domknàç otwarte wczeÊniejszej pozy-
cje) doprowadzi∏a do gwa∏townego wzrostu rentownoÊci papierów skarbowych. W takiej sytuacji
pojawi∏a si´ fala sprzeda˝y, wynikajàca z prób domkni´cia pozycji i uaktywnienia zleceƒ typu „stop-
-loss”, majàcych na celu ograniczenie strat. Doprowadzi∏o to do pog∏´bienia spadku cen obligacji
oraz zwi´kszenia si´ zmiennoÊci stóp procentowych (por. wykres 2.2.17). 

Wynikiem opisanych zjawisk by∏y znaczne straty sektora bankowego na portfelu z∏otowych
papierów d∏u˝nych w IV kwartale 2003 r. W skali sektora bankowego wynik operacji z∏otowymi pa-
pierami d∏u˝nymi wyniós∏ ∏àcznie w pierwszych trzech kwarta∏ach 2003 r. 108,8 mln z∏, natomiast
w IV kwartale zanotowano strat´ w wysokoÊci 221,8 mln z∏. Cz´Êç banków uchroni∏a si´
przed znacznymi stratami dzi´ki zabezpieczeniu otwartych pozycji instrumentami pochodnymi.
W IV kwartale 2003 r. dochód banków komercyjnych z tytu∏u operacji pochodnymi instrumentami
finansowymi na stop´ procentowà wyniós∏ 130,1 mln z∏ (∏àcznie w 2003 r. dochód z tego tytu∏u
osiàgnà∏ 287,2 mln z∏)49.

2.2.3. Ryzyko zmian cen akcji

W 2003 r. na warszawskiej gie∏dzie akcje wi´kszoÊci spó∏ek przynios∏y zyski. Indeks WIG
wzrós∏ o 44,9%, a WIG20 o 34%. Ârednie dzienne obroty na GPW zwi´kszy∏y si´ o 24,3%. WÊród
g∏ównych przyczyn znacznego wzrostu indeksów mo˝na wymieniç silniejsze, ni˝ oczekiwano, ozna-
ki o˝ywienia w gospodarce, pozytywne sygna∏y p∏ynàce z gie∏d zagranicznych (na gie∏dach zagra-
nicznych od poczàtku 2003 r. mo˝na by∏o zaobserwowaç tendencj´ wzrostowà: indeks Dow Jones
wzrós∏ o 25,3%, a DAX o 37,1%) oraz wzrost aktywnoÊci inwestorów zagranicznych stymulowany
deprecjacjà z∏otego. Istotne znaczenie mia∏a zbli˝ajàca si´ data wejÊcia Polski do Unii Europejskiej.

BezpoÊrednia ekspozycja banków na ryzyko zmian cen akcji nadal by∏a niewielka. W koƒcu
2003 r. emitowane przez rezydentów akcje50 dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obro-
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21-dniowa zmiennoÊç stóp WIBOR

èród∏o: Reuters, NBP.

49 Podane wartoÊci odnoszà si´ ∏àcznie do transakcji zabezpieczajàcych i spekulacyjnych.
50 Analizie poddano papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u, których znacznà cz´Êç stanowià akcje i wÊród których
wyst´pujà te˝ papiery udzia∏owe, reprezentujàce prawo ich posiadacza do majàtku emitenta.
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tu stanowi∏y odpowiednio 0,69% i 0,65% portfela papierów wartoÊciowych banków. Odpowiada-
∏o to ∏àcznie oko∏o 0,3% sumy bilansowej sektora bankowego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e od 1996 r.
wielkoÊç portfela akcji nie przekroczy∏a równowartoÊci 0,35% sumy bilansowej oraz 5% funduszy
w∏asnych. Udzia∏ emitowanych przez nierezydentów akcji, denominowanych w walutach obcych
i niedopuszczonych do publicznego obrotu, by∏ jeszcze mniejszy i stanowi∏ 0,05% sumy bilansowej
sektora bankowego. 

Zmiany cen akcji mogà wp∏ywaç na wyniki banków równie˝ poÊrednio, poprzez wp∏yw
na obs∏ug´ kredytów udzielanych na zakup papierów wartoÊciowych. W koƒcu 2003 r. kredyty
na zakup papierów wartoÊciowych wynosi∏y w ca∏ym sektorze bankowym 522,2 mln z∏, co stano-
wi∏o oko∏o 0,24% portfela kredytowego i 0,11% ∏àcznej sumy bilansowej. JakoÊç kredytów na za-
kup papierów wartoÊciowych jest znacznie gorsza ni˝ pozosta∏ych rodzajów kredytów (por. wykres
2.1.3). Jednak znikomy udzia∏ tych kredytów w sumie bilansowej banków sprawia, ˝e ich wp∏yw
na sytuacj´ banków jest nieznaczny.

2.2.4. Ryzyko zmian cen nieruchomoÊci

Dla stabilnoÊci sektora bankowego w Polsce, powa˝nie zaanga˝owanego w finansowanie za-
kupów nieruchomoÊci, du˝e znaczenie majà: analiza cykli koniunkturalnych na rynku nieruchomo-
Êci, zwiàzanego z nimi ryzyka oraz monitorowanie cen nieruchomoÊci.

Wp∏yw zmian cen na rynku nieruchomoÊci na sytuacj´ sektora bankowego

Zmiany cen nieruchomoÊci mogà prowadziç do powstania strat finansowych w bankach. Naj-
wa˝niejszymi êród∏ami ryzyka sà: udzielenie kredytu klientowi (deweloperowi), który nie b´dzie
w stanie go systematycznie sp∏acaç oraz znaczne zmniejszenie si´ wartoÊci zabezpieczeƒ kredytów.
èród∏em strat dla banków mo˝e byç równie˝ spadek cen nieruchomoÊci, w przypadku gdy banki in-
westujà w nieruchomoÊci na w∏asny rachunek (bezpoÊrednio bàdê za poÊrednictwem wyspecjalizo-
wanych funduszy inwestycyjnych). 

W Polsce banki sà g∏ównym êród∏em finansowania inwestycji na rynku nieruchomoÊci, za-
równo w przypadku gospodarstw domowych, jak i deweloperów. W bilansach banków systema-
tycznie wzrasta znaczenie kredytów na nieruchomoÊci. Âwiadczà o tym wysokie tempo wzrostu
tych kredytów oraz rosnàcy udzia∏ kredytów na zakup nieruchomoÊci w kredytach dla sektora nie-
finansowego ogó∏em (por. tabela 2.2.2). W grudniu 2003 r. kredyty na zakup nieruchomoÊci sta-
nowi∏y oko∏o 20% portfela kredytowego i 9% sumy bilansowej sektora bankowego, podczas gdy
w koƒcu 2002 r. relacje te wynosi∏y oko∏o 15% i 6%.
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èród∏o: www.bossa.pl
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Tabela 2.2.2
Charakterystyka procesów zachodzàcych na rynku kredytów na zakup nieruchomoÊci

2000 2001 2002 2003

WartoÊç kredytów na zakup nieruchomoÊci (w mln z∏)1 15.871 21.129 30.000 43.289

Udzia∏ kredytów na zakup nieruchomoÊci
w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego (w %) 8,31 10,32 14,77 19,80

Nominalne tempo wzrostu kredytów
na zakup nieruchomoÊci (r/r), (w %) 37,0 33,1 41,9 44,30

1 W latach 2000–2001 bez kredytów na nieruchomoÊci komercyjne.

èród∏o: NBP.
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Kredyty dla sektora niefinansowego

A. WartoÊç kredytów B. Nominalne tempo wzrostu (r/r)

Uwaga: z wolumenu kredytów dla sektora niefinansowego wyeliminowano efekt znacznego przyrostu kredytów dla
gospodarstw domowych zwiàzany z subskrypcjà na akcje Orlenu SA.

èród∏o: NBP.

RRaammkkaa  22..22..11..  CCyykkllee  kkoonniiuunnkkttuurraallnnee  nnaa rryynnkkuu  nniieerruucchhoommooÊÊccii11

Rynek nieruchomoÊci podlega du˝ym wahaniom koniunkturalnym. Cyklicznym waha-
niom ulegajà g∏ównie: poda˝ nieruchomoÊci, ceny mieszkaƒ, czynsze oraz wolumen udzielo-
nych kredytów na nieruchomoÊci. 

Do g∏ównych przyczyn pojawiania si´ cykli na rynku nieruchomoÊci analitycy rynku zali-
czajà zmienny w krótkim okresie popyt przy d∏ugim procesie budowy lokali, zwi´kszajàcym
opóênienie w dopasowaniu poda˝y. Sektor finansowy mo˝e przyczyniç si´ do pot´gowania
trudnoÊci, a jego dzia∏ania mogà spowodowaç zwi´kszenie amplitudy wahaƒ. Kiedy boom
na rynku nieruchomoÊci wygasa i pogarsza si´ sytuacja firm budowlanych, banki zaczynajà
ograniczaç wielkoÊç udzielanych kredytów na finansowanie nieruchomoÊci, przez co przyÊpie-
szajà za∏amanie si´ rynku. Pogarszanie si´ jakoÊci portfela kredytowego banków, prowadzàce
do dalszego zmniejszenia poda˝y kredytów na nieruchomoÊci, mo˝e byç tym powa˝niejsze,
im wi´ksza cz´Êç aktywów banków mia∏a zabezpieczenie w postaci nieruchomoÊci lub im wi´-
cej bezpoÊrednich udzia∏ów w rynku mia∏y banki. 

Dodatkowym czynnikiem przyczyniajàcym si´ w Polsce do wzrostu wahaƒ koniunktural-
nych sà cz´ste zmiany polityki podatkowej (wprowadzanie i cofanie ulg podatkowych, zapo-



NieruchomoÊci mieszkaniowe

WartoÊç kredytów na zakup nieruchomoÊci udzielonych gospodarstwom domowym wynosi-
∏a w koƒcu 2002 r. 20,3 mld z∏, a w koƒcu 2003 r. – 30,3 mld z∏. Zaanga˝owanie banków w finan-
sowanie zakupu mieszkaƒ przez gospodarstwa domowe wynios∏o w 2003 r. 70%, a w zakup nie-
ruchomoÊci komercyjnych przez pozosta∏e podmioty – 30%. Wskazuje to, ˝e dla sytuacji banków
wi´ksze znaczenie ma kszta∏towanie si´ cen na rynku budownictwa mieszkaniowego. 

W pierwszej po∏owie 2003 r. ceny mieszkaƒ na rynku pierwotnym pozostawa∏y na niezmie-
nionym poziomie, a w drugiej po∏owie roku odnotowano ich wzrost51. W zwiàzku z oczekiwanà
ni˝szà poda˝à mieszkaƒ52 oraz wzrostem stawki VAT na materia∏y budowlane53 mo˝na si´ spodzie-
waç dalszego wzrostu cen nieruchomoÊci mieszkaniowych w 2004 r. Wed∏ug analityków rynku nie-
ruchomoÊci, w nied∏ugim czasie nale˝y oczekiwaç pojawienia si´ kolejnego cyklu na rynku nieru-
chomoÊci. Wyczerpywaniu si´ nadwy˝ki poda˝y mieszkaƒ na rynku w 2003 r. towarzyszy∏ bowiem
dalszy spadek liczby rozpoczynanych inwestycji. Oznaczaç to mo˝e, ˝e w 2004 r. poda˝ b´dzie ni˝-
sza od popytu, co wywo∏a kolejny wzrost cen. W konsekwencji przedsi´biorcy zwi´kszà liczb´ bu-
dowanych obiektów, ale efekty zwi´kszonych inwestycji b´dà widoczne dopiero w latach
2005–200654. 

W 2003 r. liczba oddanych do u˝ytku mieszkaƒ i domów jednorodzinnych wzros∏a o 67%
w stosunku do 2002 r. Wzrost ten jest g∏ównie zas∏ugà inwestorów indywidualnych, którzy zg∏osi-
li zakoƒczenie budowy blisko 117,9 tys. mieszkaƒ (wzrost o 124%). Wed∏ug specjalistów z bran˝y
budowlanej, wiele domów jednorodzinnych by∏o od dawna zamieszkanych. Inwestorzy masowo
zg∏aszali zakoƒczenie budowy m.in. w obawie przed karà za nieujawnienie tego faktu. Ponadto nie-
op∏acalne by∏o przeciàganie budowy ze wzgl´dów podatkowych. Zmiennà lepiej odzwierciedlajàcà
koniunktur´ w budownictwie mieszkaniowym by∏y dane o liczbie rozpoczynanych budów. Z wyjàt-
kiem budownictwa jednorodzinnego, nap´dzanego g∏ównie zapowiedzià podwy˝ki VAT na mate-
ria∏y budowlane od 1 maja 2004 r., zmniejsza∏a si´ liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkanio-
wych (por. tabela 2.2.3).

Wzrost popytu na rynku nieruchomoÊci spowodowa∏, ˝e zwi´kszy∏y si´ ceny na rynku wtór-
nym. Wed∏ug analityków, w koƒcu 2003 r. by∏y one wy˝sze o 10–15% od cen w pierwszej po∏owie
2003 r.55 Nabywcy obawiali si´, ˝e po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej ceny mieszkaƒ wzrosnà.
Wp∏yn´∏o to na znaczny wzrost popytu, a w efekcie na zwy˝k´ cen lokali. 
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wiedzi wzrostu stawek VAT na materia∏y budowlane itd.). Wp∏ywajà one na zmiany popytu,
a w efekcie na wysokoÊç cen nieruchomoÊci. 

Zjawiska cyklicznego rozwoju wystàpi∏y szczególnie silnie w najwi´kszych miastach
w Polsce: w Warszawie, TrójmieÊcie, Wroc∏awiu, Krakowie i Poznaniu.

1 Opracowane na podstawie: J. ¸aszek: Cykle na rynkach nieruchomoÊci a ryzyka kredytowania hipotecznego –
na przyk∏adzie Warszawy. W: Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelno-
Êci hipotecznych. Praca pod red. K. Jajugi i Z. Krysiaka, Zwiàzek Banków Polskich, Warszawa, 2003.

51 Warszawski rynek mieszkaniowy, Knight Frank, 2004 (www.knightfrank.com.pl).
52 Wed∏ug ekspertów z bran˝y budowlanej nale˝y si´ spodziewaç spadku poda˝y nowych mieszkaƒ. Jest to g∏ównie spo-
wodowane brakiem gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, bo stare (uchwalone przed 1995 r.) wygas∏y
z dniem 1 stycznia 2004 r., a aktualne obejmujà znikomy procent powierzchni kraju. Tymczasem bez tych planów pro-
cedury zwiàzane z uzyskaniem pozwolenia na budow´ sà o wiele bardziej czasoch∏onne.
53 Od po∏owy 2004 r. wzroÊnie stawka podatku VAT na materia∏y budowlane z 7 do 22%.
54 èród∏o: J. ¸aszek: Cykle na rynkach nieruchomoÊci a ryzyka kredytowania hipotecznego – na przyk∏adzie Warszawy, op. cit.
55 èród∏o: www.polandproperty.pl. 
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W krótkim okresie wzrost cen mieszkaƒ korzystnie wp∏ynie na sytuacj´ banków. Z jednej stro-
ny spowoduje wzrost wartoÊci zabezpieczeƒ i tym samym ograniczy ryzyko kredytowe. Z drugiej
strony oczekiwane w najbli˝szym czasie podwy˝ki cen mieszkaƒ przyczynià si´ do zwi´kszenia po-
pytu na kredyty i przychodów banków. JednoczeÊnie rygorystyczne normy ostro˝noÊciowe, pozwa-
lajàce bankom na zmniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych tylko o 60% bankowo-hipo-
tecznej wartoÊci nieruchomoÊci56, ograniczajà niebezpieczeƒstwo poniesienia strat banków w mo-
mencie pojawienia si´ spadkowej tendencji cen. Jednak˝e utrzymujàca si´ w d∏u˝szym okresie ten-
dencja do wzrostu cen nieruchomoÊci mo˝e przyczyniç si´ do powstania bàbla spekulacyjnego,
a w efekcie do za∏amania cen na rynkach nieruchomoÊci. 

NieruchomoÊci komercyjne

Zaanga˝owanie polskiego sektora bankowego na rynku kredytów na nieruchomoÊci dla pod-
miotów gospodarczych wynosi∏o na koniec 2002 r. 9,7 mld z∏, a w 2003 r. 13,0 mld z∏. 

W przeciwieƒstwie do rynku mieszkaniowego, na rynku wynajmu powierzchni biurowej na-
dal utrzymuje si´ spadkowa tendencja cen. We wrzeÊniu 2003 r. ceny powierzchni klasy A w cen-
trum Warszawy, o najlepszych lokalizacjach57, kszta∏towa∏y si´ na poziomie 22,5 USD za 1m2.
W grudniu 2002 r. te same powierzchnie by∏y do wynaj´cia po 24,2 USD, czyli o 7% dro˝ej. Ceny
najmniej atrakcyjnych powierzchni klasy A, zlokalizowanych poza centrum, spad∏y o 15,6% z 16
USD za 1m2 w 2002 r. do 13,5 USD w 2003 r.58 W zwiàzku ze znacznym przyrostem wielkoÊci po-
wierzchni biurowej oferowanej na wynajem w 2003 r. nale˝y si´ spodziewaç dalszego obni˝enia si´
czynszów.

Ceny na warszawskim rynku nieruchomoÊci magazynowych by∏y w 2003 r. stabilne. Du˝a po-
da˝ wolnej powierzchni magazynowej spowodowa∏a jednak zmniejszenie efektywnych stawek
czynszów. W∏aÊciciele starali si´ utrzymaç czynsz na niezmienionym poziomie, w zamian oferujàc
najemcom okresowe zwolnienia z czynszów. Okres zwolnienia z czynszu waha∏ si´ z regu∏y od
1 do 3 miesi´cy w przypadku pi´cioletniego wynajmu59.

Tabela 2.2.3
Liczba mieszkaƒ i domów jednorodzinnych (w tys.) 

èród∏o: GUS, dane wst´pne.

A. Mieszkania i domy oddane do u˝ytku

Rok Spó∏dzielnie Deweloperzy Mieszkania Inwestorzy
mieszkaniowe czynszowe indywidualni

2002 15,4 22,0 7,8 52,4

2003 12,1 23,9 8,8 117,9 

B. Rozpocz´te inwestycje w mieszkania i domy jednorodzinne

Rok Spó∏dzielnie Deweloperzy Mieszkania Inwestorzy
mieszkaniowe czynszowe indywidualni

2002 6,7 16,3 6,2 47,7

2003 5,6 15,0 4,8 57,1

56 Por. §5 Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2003 r., nr 218, poz. 2147).
57 Powierzchnia klasy A – budynki o wysokim standardzie oraz o najbardziej presti˝owej lokalizacji. Sà to obiekty nowe
lub wzgl´dnie nowe charakteryzujàce si´ nowoczesnà architekturà ze szk∏a, aluminium i marmuru. Ceny najmu w tych
budynkach sà najwy˝sze. Ich u˝ytkownikami sà zwykle banki, firmy ubezpieczeniowe i prawnicze oraz mi´dzynarodowe
korporacje.  Nowe trendy na warszawskim Rynku NieruchomoÊci Biurowych, Colliers International, 2004 (www.colliers.pl).
58 Tam˝e.
59 Polska, przeglàd rynku nieruchomoÊci, Colliers International, 2004 (www.colliers.pl).
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Spadajàce nominalnie ceny wynajmu nieruchomoÊci komercyjnych i efektywnie ni˝sze ceny
wynajmu powierzchni magazynowych wp∏ywajà na mo˝liwoÊci sp∏aty kredytów zaciàgni´tych na ich
budow´. Mogà wi´c przyczyniç si´ do obni˝enia jakoÊci kredytów. Spadki czynszu mogà t∏umaczyç
doÊç niskà jakoÊç kredytów dla przedsi´biorstw w sekcji obs∏uga nieruchomoÊci (por. tabela 2.1.2).
Przedstawiciele banków obawiajà si´ dalszego pogarszania si´ sytuacji firm deweloperskich. 

Inwestycje w nieruchomoÊci na rachunek w∏asny

Ewentualny spadek cen na rynku nieruchomoÊci w dalszej przysz∏oÊci nie b´dzie mia∏ istot-
nego wp∏ywu na sytuacj´ banków. Znaczna wi´kszoÊç nieruchomoÊci kupowanych przez banki
na w∏asny rachunek jest bowiem wykorzystywana w ich dzia∏alnoÊci, a nie do celów inwestycyjnych.
W koƒcu grudnia 2003 r. wartoÊç nieruchomoÊci posiadanych przez sektor bankowy w Polsce wy-
nosi∏a oko∏o 8,7 mld z∏, co stanowi∏o oko∏o 1,8% sumy bilansowej.

2.3. P∏ynnoÊç sektora

Ryzyko p∏ynnoÊci, czyli ryzyko utraty zdolnoÊci do regulowania bie˝àcych zobowiàzaƒ, nale-
˝y do g∏ównych rodzajów ryzyka banków wp∏ywajàcych na stabilnoÊç finansowà. W przypadku nie-
przewidzianego skumulowania si´ w czasie niekorzystnych zjawisk60 niedostateczna wielkoÊç p∏yn-
nych Êrodków pociàga za sobà koniecznoÊç wyprzeda˝y aktywów. Gdyby problemy tego typu do-
tkn´∏y jednoczeÊnie znacznej cz´Êci sektora bankowego, zwi´kszona poda˝ wywo∏a∏aby spadek cen
wyprzedawanych aktywów, co pociàgn´∏oby za sobà znaczne straty przy ich up∏ynnianiu. W skraj-
nych przypadkach pog∏oski na temat trudnoÊci w regulowaniu zobowiàzaƒ cz´Êci systemu (a na-
wet jednego banku) mogà wywo∏aç panik´ i tzw. run na banki61. Mo˝e to stanowiç powa˝ne za-
gro˝enie dla ca∏ego sektora62. 

Âcis∏y zwiàzek ryzyka p∏ynnoÊci z zarzàdzaniem aktywami i pasywami banku sprawia, ˝e za-
gro˝enie ∏àczy si´ z charakterem dzia∏alnoÊci banku i przyj´tà przez niego strategià zarzàdzania
p∏ynnoÊcià63. Z tego powodu nara˝enie na to ryzyko jest trudne do skwantyfikowania za pomocà
porównywalnych wskaêników. W regulacjach nadzorczych wielu krajów znaczàcà rol´ odgrywa po-
dejÊcie jakoÊciowe. Przedstawiane wskaêniki s∏u˝à zilustrowaniu tendencji kszta∏towania si´ ekspo-
zycji na ryzyko p∏ynnoÊci. W Raporcie skorzystano ze wskaêników opisujàcych udzia∏ i struktur´ na-
le˝noÊci wobec sektora finansowego, udzia∏ aktywów p∏ynnych, stosunek wartoÊci kredytów
do wartoÊci depozytów oraz luk´ p∏ynnoÊci. 

Struktur´ zobowiàzaƒ polskiego sektora bankowego wobec instytucji finansowych obrazuje
wykres 2.3.1 Widaç na nim, ˝e udzia∏ zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego ustabilizowa∏ si´
na poziomie nieco poni˝ej 15% sumy bilansowej. Sprzyja∏o temu zdecydowanie ni˝sze (w porów-
naniu z drugà po∏owà lat 90.) tempo wzrostu akcji kredytowej i mniejsze zapotrzebowanie banków
na Êrodki z rynku mi´dzybankowego. Stabilizacj´ udzia∏u zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego
na ni˝szym poziomie nale˝y uznaç za zjawisko korzystne z punktu widzenia p∏ynnoÊci. Sprzyja bo-
wiem wi´kszej przewidywalnoÊci przep∏ywów pieni´˝nych banków. W miar´ stabilna jest równie˝
struktura zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego; jej po∏ow´ stanowià zobowiàzania z∏otowe wo-
bec rezydentów.

60 Np. opóênieƒ w sp∏acie nale˝noÊci bàdê przedterminowego wycofywania wk∏adów.
61 Czyli zmasowane, nag∏e wycofywanie lokat i depozytów.
62 Nawet je˝eli problem „runu” dotyczy tylko kilku banków, to inne banki mogà odczuç powa˝ne problemy p∏ynnoÊci.
Jest to tzw. efekt domina. Jego mechanizm przedstawiony jest np. w opracowaniu: Ch. Upper, A. Worms: Estimating Bi-
lateral Exposures in the German Interbank Market: Is there a Danger of Contagion, Economic Research Centre of the
Deutsche Bundesbank Discussion Paper 09/02, February 2002. 
63 Wyró˝nia si´ trzy podstawowe podejÊcia w zaspokajaniu zapotrzebowania banku na p∏ynnoÊç: strategi´ zarzàdzania
p∏ynnoÊcià aktywów, strategi´ po˝yczania p∏ynnoÊci, strategi´ zarzàdzania aktywami i pasywami, zwanà inaczej strate-
già zrównowa˝onego zarzàdzania p∏ynnoÊcià (por. M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak: Ryzyko bankowe, SGH, 2001).
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W 2003 r. aktywa p∏ynne, czyli takie sk∏adniki bilansu, które mogà byç bez zw∏oki wykorzy-
stane do zaspokojenia roszczeƒ wierzycieli, ustabilizowa∏y si´ na poziomie oko∏o 150 mld z∏ (por.
wykres 2.3.2). Tempo wzrostu tej cz´Êci aktywów by∏o ni˝sze od tempa wzrostu ogó∏u aktywów.
Wp∏yn´∏o to na nieznaczne obni˝enie si´ udzia∏u aktywów p∏ynnych w aktywach do oko∏o 30%.
Spadek udzia∏u aktywów p∏ynnych jedynie nieznacznie zwi´kszy∏ zagro˝enie dla p∏ynnoÊci banków.
WielkoÊç aktywów p∏ynnych nadal bowiem dwukrotnie przewy˝sza kwot´ zobowiàzaƒ wobec in-
stytucji finansowych, b´dàcych stosunkowo najmniej stabilnymi spoÊród ogó∏u zobowiàzaƒ ban-
ków. Âwiadczy to o braku powa˝nego zagro˝enia p∏ynnoÊci sektora. 
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Wykres 2.3.1
Struktura zobowiàzaƒ banków wobec instytucji finansowych

èród∏o: NBP.
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Wykres 2.3.2
Aktywa p∏ynne na tle aktywów ogó∏em i Êrodków po˝yczonych

Uwagi:  Aktywa p∏ynne: Êrodki w kasie, Êrodki na rachunkach w NBP, lokaty w bankach o terminie zapadalnoÊci
do 1 miesiàca, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnic-
twa w funduszach powierniczych.
Ârodki po˝yczone: zobowiàzania wobec banku centralnego, sektora finansowego, niefinansowego i bu-
d˝etowego, zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊciowych z przyrzeczeniem odkupu, zo-
bowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych, inne pasywa (z wy∏àczeniem rezerw, ka-
pita∏u i wyniku finansowego).

èród∏o: NBP.



62

2

StabilnoÊç sektora bankowego

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Do oceny mo˝liwoÊci transformacji terminów64 wa˝ny jest równie˝ wskaênik kredytów do de-
pozytów. Gdyby jego wielkoÊç zbli˝y∏a si´ do 100%, mog∏oby to wskazywaç na znaczne pogorsze-
nie p∏ynnoÊci w sektorze bankowym. Sytuacja taka mog∏aby stanowiç zagro˝enie. Oznacza∏aby bo-
wiem coraz wyraêniejsze finansowanie kredytów depozytami, których przeci´tny okres trwania jest
krótszy, co wymusza∏oby szersze korzystanie z innych êróde∏ finansowania, cz´sto o jeszcze krót-
szych terminach wymagalnoÊci. Obecny poziom omawianego wskaênika, mimo jego wzrostu
w 2003 r. do oko∏o 75% (por. wykres 2.3.3), nie wskazuje na zagro˝enie p∏ynnoÊci ca∏ego systemu.

Wzgl´dny wzrost wielkoÊci kredytów dla sektora niefinansowego w stosunku do depozytów te-
go sektora oraz relatywnie wolniejszy wzrost aktywów p∏ynnych na tle aktywów ogó∏em nie sà jedy-
nymi wskaênikami potwierdzajàcymi wzrost ryzyka p∏ynnoÊci. W 2003 r. stopniowo ros∏a luka p∏ynno-
Êci65. Zarówno jednomiesi´czna, jak i trzymiesi´czna luka p∏ynnoÊci zwi´kszy∏y si´ w ciàgu roku o oko-
∏o 30 mld z∏ (czyli odpowiednio o 36% i 28% w stosunku do ich poziomu pod koniec 2002 r.). G∏ów-
nym powodem zwi´kszenia luki by∏ znaczny wzrost zobowiàzaƒ bie˝àcych wobec sektora niefinanso-
wego (sam wzrost z∏otowych zobowiàzaƒ bie˝àcych wyniós∏ ponad 12 mld z∏, przy braku analogicz-
nego wzrostu po stronie aktywów). Za podstawowà przyczyn´ nale˝y uznaç spadek nominalnego
oprocentowania depozytów. Spowodowa∏ on obni˝enie wartoÊci depozytów terminowych sektora
niefinansowego oraz innych aktywów tego sektora o d∏u˝szych terminach zapadalnoÊci na rzecz Êrod-
ków utrzymywanych na rachunkach bie˝àcych66. JednoczeÊnie wartoÊç posiadanych przez banki pa-
pierów skarbowych, mogàcych byç podstawà zaciàgni´cia kredytu lombardowego, wzrasta∏a wolniej
ni˝ krótkookresowych zobowiàzaƒ. Wzrost ten wyniós∏ odpowiednio 22% i 21% dla luki 1- i 3-mie-
si´cznej i ∏àcznie stanowi∏ równowartoÊç oko∏o 15 mld z∏. Powodowa∏o to zwi´kszanie si´ luki p∏yn-
noÊci zarówno w uj´ciu nominalnym, jak i procentowym (por. wykres 2.3.4). Uwzgl´dniajàc przyczy-
n´ zmian i skal´ zjawiska, zwi´kszenie luki p∏ynnoÊci nie wydaje si´ zagro˝eniem dla stabilnoÊci sekto-
ra bankowego. Przekszta∏cenie przez sektor niefinansowy znacznej cz´Êci Êrodków finansowych w ak-
tywa o krótszych terminach zapadalnoÊci wià˝e si´ wprawdzie z pogorszeniem wskaêników p∏ynno-
Êci banków, jednak powoduje jednoczeÊnie zwi´kszenie osadu we wk∏adach67. 
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èród∏o: NBP.

64 Oznacza to, ˝e banki przyjmujà depozyty, których termin wymagalnoÊci jest zazwyczaj krótszy ni˝ Êredni termin zapa-
dalnoÊci kredytów. Sà one wi´c nara˝one na brak zgodnoÊci terminów zapadalnoÊci aktywów i wymagalnoÊci pasywów.
65 Jednomiesi´czna luka p∏ynnoÊci definiowana jest jako ró˝nica mi´dzy aktywami o terminach zapadalnoÊci nie d∏u˝-
szymi ni˝ 1 miesiàc a pasywami o terminach wymagalnoÊci nie d∏u˝szymi ni˝ 1 miesiàc. Analogicznie skonstruowany jest
wskaênik trzymiesi´cznej luki p∏ynnoÊci. 
66 Koszt alternatywny zachowania p∏ynnoÊci sta∏ si´ bowiem, z punktu widzenia gospodarstw domowych i przedsi´-
biorstw, doÊç niski.
67 Osad jest cz´Êcià depozytów, która w normalnych okolicznoÊciach ma charakter stabilny (w przypadku wk∏adów bie-
˝àcych) lub jest ponownie deponowana na kolejne okresy wymagalnoÊci i tym samym trwale osadza si´ w pasywach
banku. StabilnoÊç ta pozwala na przyporzàdkowanie wielkoÊci osadu do najd∏u˝szego przedzia∏u czasowego podczas
zestawiania urealnionej luki p∏ynnoÊci.
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Innà przyczynà zmiany wartoÊci wskaêników p∏ynnoÊci w polskim sektorze bankowym (wska-
zujàcych na wzrost zagro˝enia p∏ynnoÊci) jest zmiana sposobów zarzàdzania p∏ynnoÊcià stosowa-
nych przez banki. Nale˝y podkreÊliç, ˝e nie powoduje to wzrostu ryzyka p∏ynnoÊci systemu finanso-
wego. Banki stopniowo doskonalà systemy zarzàdzania ryzykiem p∏ynnoÊci, aby sprostaç wymogom
konkurencji mi´dzynarodowej. Takim procesom sprzyja zmiana regulacji nadzorczych odnoszàcych
si´ do ryzyka p∏ynnoÊci68. Stosowanie bardziej efektywnych metod zarzàdzania p∏ynnoÊcià, odpo-
wiednich do stopnia rozwoju rynków finansowych, korzystnie wp∏ywa na wyniki sektora. 
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* Papiery skarbowe o terminie zapadalnoÊci d∏u˝szym ni˝ jeden miesiàc. Dane uwzgledniajà te˝ wartoÊç papierów war-
toÊciowych przeznaczonych na pokrycie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Banki nie mogà ich u˝yç w zarzàdzaniu
p∏ynnoÊcià.

èród∏o: NBP.
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68 Do koƒca 1996 r. norma regulujàca pomiar i kontrol´ ryzyka p∏ynnoÊci mia∏a charakter iloÊciowy. W 1997 r. miejsce
tej regulacji zaj´∏y rekomendacje GINB majàce charakter jakoÊciowy. Postulujà one m.in. uwzgl´dnienie prognozowania
przep∏ywów pieni´˝nych, a nie opieranie si´ jedynie na danych bilansowych. Dotychczas nie okreÊlono ponownie uni-
wersalnych norm iloÊciowych. Zalecenia polskiego nadzoru sà jednak zbie˝ne z zaleceniami Bazylejskiego Komitetu Nad-
zoru Bankowego z 2000 r. 



64

2

StabilnoÊç sektora bankowego

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Dodatkowà zmianà sprzyjajàcà udoskonalaniu systemów zarzàdzania ryzykiem p∏ynnoÊci
jest systematyczny wzrost wykorzystania przez banki kredytu technicznego, b´dàcego stosun-
kowo nowà formà wspomagania p∏ynnoÊci rozliczeƒ (por. wykres 2.3.5). Jego Êrednie dzienne
wykorzystanie wzros∏o z 3,6 mld z∏ w I kwartale 2003 r., do 5,6 mld z∏ w IV kwartale. Zmia-
na ta by∏a mo˝liwa dzi´ki sukcesywnemu zawieraniu przez banki nowych umów z NBP oraz
stopniowemu w∏àczaniu tego instrumentu w codzienne zarzàdzanie p∏ynnoÊcià. W IV kwarta-
le 2003 r. NBP zmieni∏ warunki dost´pu do tego kredytu, co dodatkowo usprawni∏o korzysta-
nie z niego (por. ramka 2.3.1). Mo˝na si´ zatem spodziewaç, ˝e w 2004 r. nastàpi dalszy
wzrost wykorzystania kredytu technicznego, zwiàzany ze stopniowym wbudowywaniem tego
instrumentu w systemy zarzàdzania p∏ynnoÊcià. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e polskie banki nie sà jednakowo nara˝one na ryzyko p∏ynnoÊci. W ró˝-
nym stopniu zabezpieczajà one zapotrzebowanie na p∏ynnoÊç, utrzymujàc obligacje skarbowe.
Ostatni rok nie przyniós∏ w tym zakresie istotnych zmian (por. wykres 2.3.6). Zró˝nicowanie ryzyka
p∏ynnoÊci by∏o podobne jak w II po∏owie 2002 r.

Mimo wzrostu luki p∏ynnoÊci (liczonej przy za∏o˝eniu, ˝e 40% depozytów bie˝àcych osób pry-
watnych stanowi osad) nast´puje jej ca∏kowite domkni´cie w przypadku transakcji jednomiesi´cz-
nych i znaczne zmniejszenie w przypadku transakcji trzymiesi´cznych. Na tej podstawie mo˝-
na stwierdziç, ˝e mimo pogarszania si´ standardowych wskaêników ryzyko p∏ynnoÊci sektora ban-
kowego nie stanowi znacznego zagro˝enia dla jego stabilnoÊci. 

Dostatecznà p∏ynnoÊç najwi´kszych dziesi´ciu banków potwierdzajà te˝ oceny agencji ratin-
gowej Moody’s (zob. tabela 2.3.1). W styczniu 2004 r. ratingi krótkoterminowe, oceniajàce zdol-
noÊç banków do terminowej wyp∏aty depozytów by∏y korzystne i nie zmieni∏y si´ w porównaniu ze
styczniem 2003 r. ZdolnoÊç siedmiu z tych banków do regulowania krótkoterminowych zobowià-
zaƒ oceniono jako bardzo dobrà, a trzech jako dobrà. Oceny wszystkich dziesi´ciu banków miesz-
czà si´ zatem w kategorii inwestycyjnej. Oceny te dodatkowo potwierdzajà tez´, ˝e p∏ynnoÊç pol-
skich banków nie uleg∏a pogorszeniu.

RRaammkkaa  22..33..11..  KKrreeddyytt  tteecchhnniicczznnyy

Kredyt techniczny (Êróddzienny)1 jest nieoprocentowanym, zabezpieczonym kredytem
zaciàganym i sp∏acanym w tym samym dniu operacyjnym. Banki zazwyczaj zaciàgajà go
na poczàtku dnia operacyjnego, aby zapewniç sobie p∏ynnoÊç rozrachunku, otrzymujàc
do dyspozycji Êrodki nieodp∏atnie pozyskane z NBP. O godzinie 17.30 system SORBNET reali-
zuje automatyczne zlecenie sp∏aty kredytu. W przypadku braku dost´pnych Êrodków niesp∏a-
cona wartoÊç kredytu zostaje przekszta∏cona w kredyt sp∏acany kolejnego dnia operacyjnego
(overnight) oprocentowany wg stopy kredytu lombardowego. JeÊli bank do godz. 10.30 na-
st´pnego dnia nie dostarczy Êrodków pozwalajàcych na sp∏at´ kredytu wraz z odsetkami, na-
st´puje sprzeda˝ papierów wartoÊciowych stanowiàcych zabezpieczenie, w celu pokrycia nie-
sp∏aconych zobowiàzaƒ banku. Do korzystania z tej formy kredytu konieczne jest zawarcie
umowy z NBP i przedstawienie zabezpieczenia. W celu skrócenia czasu uzyskania kredytu
umowy takie zawierane sà z wyprzedzeniem, co umo˝liwia wykorzystanie kredytu w dowol-
nym momencie.

Kredyt techniczny jest narz´dziem wspierania rozrachunku bankowego i ma na celu
zwi´kszenie efektywnoÊci zarzàdzania p∏ynnoÊcià. Funkcjonowanie kredytu technicznego
usprawni∏y zmiany wprowadzone przez NBP w IV kwartale 2003 r. Umo˝liwiajà one zabezpie-
czenie sp∏aty kredytu obligacjami skarbowymi (wczeÊniej mog∏y byç to jedynie bony skarbo-
we) oraz wprowadzajà elektronicznà obs∏ug´ zarówno kredytu, jak i zabezpieczeƒ. Pozwala
to bankom na zdecydowanie szybszy i bardziej elastyczny dost´p do kredytu.

1 Zasady korzystania z kredytu technicznego dost´pne sà w publikacji: System p∏atniczy w Polsce, NBP, 2002, s. 20.
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2.4. Wyniki finansowe banków

Wyniki finansowe banków majà du˝e znaczenie dla stabilnoÊci sektora bankowego. WielkoÊç
wypracowanego przez banki zysku wp∏ywa na mo˝liwoÊci akumulacji kapita∏u, b´dàcego êród∏em
pokrycia ewentualnych strat, oraz wyznacza zakres przysz∏ej ekspansji. Identyfikacja i analiza czyn-
ników wp∏ywajàcych na rentownoÊç banków w Polsce jest tematem artyku∏u zamieszczonego
w dalszej cz´Êci Raportu (zob. rozdzia∏ 7.).
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Legenda:  dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.

Tabela 2.3.1
Ratingi krótkoterminowe 10 najwi´kszych banków wed∏ug agencji Moody’s

Bank Rating

Bank Handlowy w Warszawie SA P-1

Bank Pekao SA P-1

BZ WBK SA P-1

ING Bank Âlàski SA P-1

Kredyt Bank SA P-1

PKO BP SA P-1

Bank Millennium SA P-1

BG˚ SA P-2

Bank BPH SA P-2

BRE Bank SA P-2 

Uwaga: banki ocenione jako P-1 (Prime-1) charakteryzujà si´ bardzo dobrà zdolnoÊcià do terminowej sp∏aty zobo-
wiàzaƒ depozytowych w krótkim okresie (ang. very strong capacity for timely payment), banki ocenione ja-
ko P-2 (Prime-2) – dobrà (ang. strong), a ocenione jako P-3 (Prime-3) – akceptowalnà (ang. acceptable). Ka-
tegoria NP (Not Prime) jest natomiast przeznaczona dla banków, których zdolnoÊç do terminowej sp∏aty zo-
bowiàzaƒ depozytowych w krótkim okresie nie daje podstaw, by zaklasyfikowaç je do którejÊ z wymienio-
nych powy˝ej kategorii.

èród∏o: www.moodyseurope.com
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Zysk netto sektora bankowego w 2003 r. wyniós∏ 2,5 mld z∏, co oznacza wzrost o 7,4% w po-
równaniu z zyskiem netto osiàgni´tym w 2002 r. W 2003 r. wspó∏czynnik zwrotu z aktywów (ROA)
ustabilizowa∏ si´ na poziomie oko∏o 0,5%, a wspó∏czynnik zwrotu z kapita∏u (ROE) nieznacznie
wzrós∏: z 5,5% do 5,9% (zob. tabela 2.4.1).

EfektywnoÊç banków

Mediana wartoÊci wspó∏czynnika ROA, po niewielkim spadku w 2001 r., ustabilizowa∏a si´
w 2002 i 2003 r. na poziomie oko∏o 0,5–0,6%. Zahamowanie obserwowanej wczeÊniej tendencji
spadkowej wspó∏czynnika ROA banki zawdzi´cza∏y polityce obni˝ania kosztów dzia∏ania, m.in. po-
przez racjonalizacj´ zatrudnienia. Spadkowi mediany towarzyszy∏o zmniejszenie zró˝nicowania wy-
ników indywidualnych banków. Po znacznym wzroÊcie rozpi´toÊci pomi´dzy pierwszym i trzecim
kwartylem rozk∏adu ROA w 2002 r. w 2003 r. nastàpi∏o jego istotne zmniejszenie (zob. wykres
2.4.1). Mo˝e to sugerowaç, ˝e w 2003 r. czynniki zewn´trzne, jednakowe dla wszystkich banków,
mia∏y wi´kszy wp∏yw na wyniki wypracowywane przez banki ni˝ czynniki wewn´trzne, specyficzne
dla poszczególnych banków (por. ramka 2.1.1). 

Tabela 2.4.1
Wybrane wspó∏czynniki operacyjne (w %) 

1 Dane wst´pne.
2 Kapita∏y sà równe funduszom podstawowym obliczanym zgodnie z prawem bankowym. Dane opublikowane w po-
przednich edycjach Raportu nie sà porównywalne. 

Uwaga: dane mogà si´ nie sumowaç z powodu zaokràgleƒ.

èród∏o: NBP.

Wskaêniki efektywnoÊci 2001 2002 20031

1. Dochody odsetkowe/aktywa (NIM) 3,38 3,39 3,11

2. Dochody pozaodsetkowe/aktywa 3,05 2,73 2,49

3. Koszty operacyjne/aktywa 3,94 3,96 3,87

4. Odpisy netto na rezerwy/aktywa 1,12 1,43 0,85

5. Zysk brutto/aktywa 1,36 0,82 0,97

6. Podatek/aktywa 0,38 0,32 0,39

7. Zysk netto/aktywa (ROA) 0,99 0,50 0,53

8. Zysk netto/kapita∏2 (ROE) 13,4 5,53 5,87
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Wykres 2.4.1
Zró˝nicowanie wyników finansowych banków wed∏ug wspó∏czynnika ROA

Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl. 

èród∏o: NBP.
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Zró˝nicowanie wyników finansowych osiàgni´tych przez banki komercyjne w 2003 r. ilustru-
jà wykresy rozk∏adu liczby banków i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA i ROE (zob. wykresy
2.4.2–2.4.5). Analiza rozk∏adu liczby banków i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA wskazuje,
˝e w 2003 r. zmniejszy∏a si´ zarówno liczba banków o najni˝szej dochodowoÊci i ich udzia∏ w ak-
tywach sektora, jak te˝ liczba i udzia∏ banków o wysokiej dochodowoÊci. Jest to równie˝ widoczne
w zmniejszajàcym si´ odst´pie mi´dzykwartylowym. W koƒcu 2003 r. 8% aktywów wszystkich ban-
ków komercyjnych przypada∏o na 11 banków o ujemnym wspó∏czynniku ROA, co oznacza∏o popra-
w´ w stosunku do 2002 r. Ponad 52% aktywów przypada∏o na 29 banków o dodatnim wspó∏czyn-
niku ROA, ale ni˝szym ni˝ 1%. Wyniki relatywnie dobre i bardzo dobre, czyli poziom wspó∏czynni-
ka ROA co najmniej 1%, osiàgn´∏o 17 banków, posiadajàcych oko∏o 40% aktywów sektora. 

Analiza rozk∏adu liczby banków i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA pozwala
na stwierdzenie, ˝e ma∏e banki osiàgn´∏y wy˝szy zwrot z aktywów ni˝ banki du˝e. By∏o to spowo-
dowane g∏ównie specyfikà dzia∏alnoÊci cz´Êci z nich. WÊród banków o najwy˝szej stopie wypraco-
wanego zysku z aktywów znalaz∏y si´ banki wysoce wyspecjalizowane: samochodowe i detaliczne,
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Wykres 2.4.2
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

èród∏o: NBP.
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Wykres 2.4.3
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

Uwaga: w procentach podano udzia∏ aktywów banków o wspó∏czynniku ROA mieszczàcym si´ w danym przedziale
w aktywach ogó∏em banków komercyjnych (z wy∏àczeniem banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji).

èród∏o: NBP.
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wspomagane kapita∏owo przez zagranicznych akcjonariuszy. Banki samochodowe oferujà swoje
produkty za poÊrednictwem dealerów samochodowych, co wydatnie ogranicza koszty utrzymania
oddzia∏ów. Równie˝ niektóre banki detaliczne majà bardzo ma∏à sieç w∏asnych oddzia∏ów i wyko-
rzystujà do Êwiadczenia us∏ug niewielkie stanowiska lub agentów w supermarketach. 

W rozk∏adzie aktywów banków wed∏ug tego wspó∏czynnika ROE zasz∏y korzystne przesuni´-
cia. Znacznie spad∏y aktywa banków o ujemnym wspó∏czynniku ROE oraz istotnie wzrós∏ udzia∏
w aktywach sektora banków o wspó∏czynniku ROE w przedziale 5-10%. Mniejsze znaczenie mia∏
nieznaczny spadek w przedziale 15-20% i nieznaczny wzrost w przedziale o najwy˝szych warto-
Êciach wspó∏czynnika ROE. W analizowanym okresie oko∏o 22% aktywów przypada∏o na 19 ban-
ków komercyjnych o wspó∏czynniku ROE mieszczàcym si´ w przedziale 0-5%, a oko∏o 26% na 10
banków o ROE z przedzia∏u 5-10% (zob. wykresy 2.4.4–2.4.5). Liczba banków o wspó∏czynniku
ROE równym i wy˝szym ni˝ 15% nie zmieni∏a si´ w porównaniu z 2002 r. i wynosi∏a 11; udzia∏ tych
banków w aktywach sektora wynosi∏ oko∏o 23%.

Analiza rozk∏adu aktywów oraz liczby banków wed∏ug wspó∏czynników ROA i ROE pozwala
na postawienie tezy, ˝e du˝e banki majà w porównaniu ze skalà dzia∏alnoÊci stosunkowo ma∏e kapita-
∏y. Oznacza to, ˝e stosujà wi´kszà dêwigni´ finansowà. Dzi´ki temu majà ROE wy˝sze ni˝ przeci´tne. 
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Wykres 2.4.4
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROE

èród∏o: NBP.
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Wykres 2.4.5
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROE

Uwaga: w procentach podano udzia∏ aktywów banków o wspó∏czynniku ROE mieszczàcym si´ w danym przedziale
w aktywach ogó∏em banków komercyjnych (z wy∏àczeniem banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji).

èród∏o: NBP.
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Analiza êróde∏ dochodów banków

Wynik odsetkowy

Obni˝enie stóp procentowych w ostatnich latach spowodowa∏o spadek dochodów odsetko-
wych banków. Pozostajà one jednak podstawowym êród∏em dochodów sektora bankowego. 

G∏ównà sk∏adowà wyniku odsetkowego banków by∏y odsetki netto z operacji z podmiotami
z sektora niefinansowego. W 2003 r. wynios∏y one oko∏o 7,9 mld z∏ i stanowi∏y oko∏o 53% wyniku
odsetkowego. W kilku ostatnich latach istotnie wzros∏o znaczenie tej pozycji w rachunku wyników.
By∏o to spowodowane g∏ównie stosowaniem przez banki asymetrycznej polityki dostosowywania
kredytowych i depozytowych stóp procentowych do zmian rynkowych stóp procentowych.
W 2001 r. odsetki netto od sektora niefinansowego stanowi∏y zaledwie 11% wypracowanego wy-
niku odsetkowego, a w 2002 r. wzros∏y do 37%. 

W 2003 r. spad∏y depozyty ogó∏em gospodarstw domowych, o oko∏o 4 mld z∏. Najwi´kszy
spadek (oko∏o 10 mld z∏) zaobserwowano w przypadku depozytów terminowych, o wy˝szym opro-
centowaniu ni˝ depozyty bie˝àce, co cz´Êciowo wynika∏o z wygaÊni´cia umów dotyczàcych tzw.
depozytów antypodatkowych. Zmniejszanie si´ depozytów gospodarstw domowych zniwelowa∏
przyrost depozytów przedsi´biorstw. Wolumeny przyrostu depozytów bie˝àcych i terminowych
podmiotów gospodarczych by∏y zbli˝one (odpowiednio oko∏o 6,7 i 7,7 mld z∏). Jednak podczas gdy
depozyty bie˝àce podmiotów gospodarczych zwi´ksza∏y si´ stopniowo w ciàgu ca∏ego roku, to de-
pozyty terminowe wzros∏y g∏ównie w IV kwartale 2003 r. Ze wzgl´du na kumulacj´ przyrostu d∏u-
goterminowych depozytów podmiotów gospodarczych pod koniec roku wzrost depozytów ogó∏em
nie wp∏ynà∏ istotnie na koszty odsetkowe. 

W 2003 r. w dalszym ciàgu widoczna by∏a spadkowa tendencja udzia∏u odsetek netto
od operacji d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi. Zmniejszanie si´ znaczenia odsetek netto od pa-
pierów d∏u˝nych wynika∏o g∏ównie ze spadku ich oprocentowania, poniewa˝ zarówno kwota pa-
pierów d∏u˝nych, jak i ich udzia∏ w aktywach banków wzrasta∏y69. W 2003 r. stanowi∏y one równo-
wartoÊç oko∏o 7 mld z∏, tj. prawie 47% wyniku z tytu∏u odsetek. W 2001 r. ich udzia∏ kszta∏towa∏
si´ na poziomie 75%, po czym spad∏ do 62% w 2002 r. Posiadanie przez banki znacznego portfe-
la papierów d∏u˝nych by∏o korzystne, gdy˝ sà one stabilnym êród∏em przychodów. Mia∏o to du˝e
znaczenie w okresie wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego, gdy niska jakoÊç kredytów po-
wodowa∏a, ˝e efektywna rentownoÊç papierów skarbowych by∏a wy˝sza ni˝ efektywna rentownoÊç
kredytów. W 2004 r. mo˝na oczekiwaç relatywnie wi´kszego zaanga˝owania banków w udzielanie
kredytów podmiotom z sektora niefinansowego (zw∏aszcza ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom).
Wià˝e si´ to z o˝ywieniem gospodarczym i potrzebà finansowania udzia∏u w∏asnego przedsi´bior-
cy wymaganego przy realizacji projektów wspomaganych Êrodkami unijnymi. 

Zmniejszanie si´ wyniku odsetkowego, spowodowane g∏ównie spadkiem nominalnych stóp
procentowych, zaowocowa∏o dalszym obni˝eniem si´ mar˝y odsetkowej netto (Net Interest Margin
– NIM)70. W 2003 r. mar˝a odsetkowa netto spad∏a do poziomu 3,11% z 3,39% w 2002 r. 

Tabela 2.4.2
Struktura dochodów sektora bankowego (w %)

2001 2002 2003

Wynik odsetkowy 52,5 54,3 54,6

Wynik pozaodsetkowy 47,5 45,7 45,4

èród∏o: NBP.

69 W 2003 r. dominujàcà pozycjà w papierach d∏u˝nych by∏y obligacje skarbowe (60,2 mld z∏ na koniec roku wobec 43,7
mld z∏ na koniec 2002 r.). Wzrostowi wolumenu obligacji skarbowych w aktywach banków towarzyszy∏y: ustabilizowanie
si´ wartoÊci posiadanych bonów skarbowych (na poziomie oko∏o 23 mld z∏), nieznaczny spadek bonów pieni´˝nych oraz
50-procentowy spadek obligacji NBP (do poziomu oko∏o 8 mld z∏). Obligacje NBP (13 mld z∏) znalaz∏y si´ w portfelach
banków komercyjnych w wyniku absorpcji p∏ynnoÊci po znaczàcym obni˝eniu stopy rezerwy obowiàzkowej w 1999 r.
70 Mar˝a odsetkowa netto jest obliczana jako iloraz dochodów odsetkowych i przeci´tnego stanu aktywów w danym roku.
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Wynik pozaodsetkowy

Z powodu zmniejszania si´ wyniku odsetkowego od kilku lat banki intensywnie poszukujà al-
ternatywnych êróde∏ dochodów. Wysi∏ki banków spowodowa∏y przyrost wyniku pozaodsetkowego
z tytu∏u prowizji. W porównaniu z 2002 r. prowizje netto by∏y wy˝sze o 15% i osiàgn´∏y 7,7 mld
z∏. Przyrost ten wynika∏ zarówno ze wzrostu stawek op∏at i prowizji, jak i ze zwi´kszenia liczby trans-
akcji71. Pozosta∏e g∏ówne sk∏adowe wyniku pozaodsetkowego (wynik z tytu∏u operacji finansowych
oraz wynik z wymiany walutowej) zmniejszy∏y si´ w porównaniu z 2002 r., co uniemo˝liwi∏o ban-
kom zrównowa˝enie ni˝szych odsetek. W 2003 r. wynik pozaodsetkowy ogó∏em wyniós∏ oko∏o
11,9 mld z∏ i by∏ o 7,1% ni˝szy ni˝ w roku poprzednim. W relacji do aktywów wynik pozaodsetko-
wy wyniós∏ oko∏o 2,5% wobec 2,7% w 2002 r. 

Czynnikiem, który wywar∏ znaczny wp∏yw na wyniki finansowe banków w 2003 r., by∏ spa-
dek cen obligacji skarbowych posiadanych przez banki. Wyraêna tendencja spadkowa cen tych in-
strumentów rozpocz´∏a si´ na rynku w II po∏owie 2003 r., przy czym szczególnie gwa∏towne dosto-
sowania nastàpi∏y w IV kwartale ub.r. Mia∏o to istotny wp∏yw na wysokoÊç zysków banków ze
wzgl´du na znaczny udzia∏ tych papierów w aktywach. WysokoÊç poniesionych przez banki strat
zale˝a∏a równie˝ od wczeÊniejszej klasyfikacji posiadanych instrumentów, co przyczyni∏o si´ do spo-
sobu ich zaksi´gowania w rachunku wyników (por. ramka 2.4.1).

Najwi´kszy udzia∏ w portfelu papierów wartoÊciowych sektora bankowego w grudniu 2003 r.
mia∏y papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y. Stanowi∏y one oko∏o 52% ogólnej wartoÊci pa-
pierów (39% w grudniu 2002 r.) (por. tabela 2.4.3).
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Wykres 2.4.6
Wynik odsetkowy i pozaodsetkowy jako procent aktywów sektora bankowego

Tabela 2.4.3
WartoÊç i udzia∏y poszczególnych kategorii papierów wartoÊciowych w portfelu papierów
wartoÊciowych ogó∏em

WartoÊç (w mln z∏) Udzia∏ (w %)

2002 2003 2002 2003

Papiery przeznaczone do obrotu (handlowe) 23.5459 24.925 22,4 21,9

Papiery dost´pne do sprzeda˝y 40.571 58.785 38,5 51,7

Papiery utrzymywane do terminu zapadalnoÊci
oraz po˝yczki i wierzytelnoÊci w∏asne 41.157 30.093 39,1 26,4

èród∏o: NBP.

71 JeÊli chodzi o dzia∏alnoÊç banków na rynku kapita∏owym, to w 2003 r. domy i biura maklerskie przeprowadzi∏y trans-
akcje na rynku akcji o wartoÊci 66,4 mld z∏ (47,7 mld z∏ w 2002 r.), a na rynku obligacji o wartoÊci 7,8 mld z∏ (4,0 mld
z∏ w 2002 r.) (dane uwzgl´dniajà notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym i dwukrotnym okreÊleniem
kursu). èród∏o: Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie (www.gpw.com.pl).

èród∏o: NBP
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Wp∏yw spadku cen na rynku obligacji skarbowych w 2003 r. mo˝na oszacowaç na podsta-
wie danych z rachunku zysków i strat. Ca∏y sektor bankowy odnotowa∏:

• straty na d∏u˝nych papierach handlowych (oko∏o 227 mln z∏),

• straty z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci papierów utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci,
po˝yczek i wierzytelnoÊci w∏asnych (oko∏o 72 mln z∏)72,

• dodatni wynik z d∏u˝nych papierów dost´pnych do sprzeda˝y (oko∏o 71 mln z∏)73. Uzyska-
nie wyniku dodatniego z d∏u˝nych papierów dost´pnych do sprzeda˝y mog∏o byç spowo-
dowane przeklasyfikowaniem papierów z innych kategorii do kategorii dost´pnych
do sprzeda˝y, a w konsekwencji zmianà zasad ich wyceny74.

Przedstawione wy˝ej szacunki nie sà precyzyjne ze wzgl´du na agregacj´ niektórych pozycji
rachunku wyników. Pozwalajà jednak na porównanie skali strat z zyskiem brutto. Utracone zyski
z papierów zmniejszy∏y zyski brutto sektora bankowego o oko∏o 5%, co nale˝y uznaç za znaczny
uszczerbek. 

Analizujàc ∏àczne zaanga˝owanie banków w obligacje Skarbu Paƒstwa75 (bez uwzgl´dnienia
ich klasyfikacji), mo˝na stwierdziç, ˝e strata banków z tytu∏u przeceny obligacji skarbowych wynio-
s∏a oko∏o 175,2 mln z∏76, co odpowiada∏o oko∏o 3,8% zysku brutto sektora. Powy˝sza relacja kszta∏-
towa∏a si´ ró˝nie w poszczególnych bankach. DwadzieÊcia banków ponios∏o strat´ na inwestycjach
w papiery skarbowe, strata ta odpowiada∏a przeci´tnie 7,3% ich zysku brutto. TrzynaÊcie banków
odnotowa∏o natomiast zysk z tego typu transakcjach, odpowiada∏ on za oko∏o 26% zysku brutto.
Analizujàc wyniki inwestycji poszczególnych banków w papiery d∏u˝ne Skarbu Paƒstwa, mo˝-
na stwierdziç, ˝e straty ponios∏y g∏ównie banki wi´ksze i inwestujàce znaczne kwoty w papiery skar-
bowe, a banki ma∏e osiàgn´∏y zysk. 

72 Oszacowano ∏àcznie portfel papierów d∏u˝nych i papierów przedstawiajàcych prawo do kapita∏u (z powodu braku ta-
kiego rozbicia w pozycji rachunku wyników: odpisach na rezerwy i rozwiàzania rezerw i aktualizacji wartoÊci aktywów fi-
nansowych). Znikomy udzia∏ papierów z prawem do kapita∏u nie powinien istotnie zawy˝aç szacunków. 
73 Szacunek uwzgl´dnia∏ jedynie cz´Êç pozycji rachunku zysków i strat, mianowicie wynik operacji finansowych (z pozy-
cji fundusz z aktualizacji wyceny nie mo˝na wyodr´bniç kwot przypisanych do portfela papierów wartoÊciowych).
74 Banki mog∏y zyskaç na przeklasyfikowaniu papierów utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci, których termin zapa-
dalnoÊci jest ju˝ bliski oraz które sà wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, do papierów dost´pnych do sprzeda˝y, któ-
re sà wyceniane wg wartoÊci godziwej. Por. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
(Dz.U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674).
75 Z wy∏àczeniem obligacji restrukturyzacyjnych oraz obligacji wyra˝onych w walutach obcych.
76 Szacunek uwzgl´dnia jedynie wynik operacji finansowych.
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Klasyfikacja

W dniu nabycia lub emisji instrumentu finansowego klasyfikuje si´ go do jednej

z czterech poni˝szych kategorii na podstawie za∏o˝onego terminu utrzymywania w portfelu:

1) przeznaczone do obrotu (PDO) – papiery nabyte w celu dokonywania przy ich u˝y-

ciu transakcji krótkoterminowych,

2) po˝yczki i wierzytelnoÊci w∏asne (PWW) – po˝yczki, kredyty, obligacje i inne nie-

przeznaczone do sprzeda˝y instrumenty d∏u˝ne oraz wierzytelnoÊci,

3) utrzymywane do terminu zapadalnoÊci (UTZ) – inne, niezaliczone do PWW instrumen-

ty o okreÊlonym terminie sp∏aty i otrzymania ewentualnych korzyÊci ekonomicznych,

4) dost´pne do sprzeda˝y (DDS) – pozosta∏e instrumenty, niezaliczone do ww.

kategorii.
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Koszty obcià˝ajàce wynik dzia∏alnoÊci bankowej

Koszty dzia∏ania banków

W 2003 r. banki komercyjne podobnie jak w poprzednich latach dà˝y∏y do ograniczenia
wzrostu kosztów dzia∏alnoÊci. W ciàgu roku Êrednie zatrudnienie w bankach komercyjnych zmala-
∏o w stosunku do 2002 r. o 7,8 tys. osób (oko∏o 5,9%). 

Pomimo znacznego zahamowania wzrostu kosztów rzeczowych pogorszy∏a si´ relacja kosz-
tów do wyniku dzia∏alnoÊci bankowej77. By∏o to g∏ównie rezultatem spadkowej tendencji wyniku
dzia∏alnoÊci bankowej. Dodatkowo banki ponios∏y koszty zwiàzane z unowoczeÊnianiem technolo-
gii i wprowadzaniem nowych produktów, co przejawia∏o si´ wzrostem amortyzacji. Relatywny spa-
dek kosztów mo˝e nastàpiç dopiero wraz ze wzrostem popytu na us∏ugi bankowe w nast´pstwie
poprawy koniunktury gospodarczej. KoniecznoÊç zmniejszenia luki efektywnoÊci stwarza warunki
do dalszego nasilania si´ procesów konsolidacyjnych na rynku, a w efekcie do wzrostu koncentra-
cji us∏ug bankowych. Mo˝e to równie˝ doprowadziç do wzrostu konkurencji w sektorze bankowym
o utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych.

Ewidencja operacji zwiàzanych z wycenà

Przeznaczone do obrotu (PDO)

Bilans – odpisy na zmian´ wartoÊci – wzrost lub spadek wartoÊci instrumentu

Rachunek Zysków i Strat (RZiS) – wynik operacji finansowych i wynik z pozycji wymia-

ny (jeÊli wystàpi∏y ró˝nice kursowe).

Po˝yczki i wierzytelnoÊci w∏asne (PWW)

Bilans – odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci – pomniejszajà wartoÊç brutto instru-

mentu finansowego

RZiS – odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych (odpisy na rezer-

wy lub przychody z rozwiàzania rezerw z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci papierów wartoÊcio-

wych); wynik z pozycji wymiany (jeÊli wystàpi∏y ró˝nice kursowe).

Utrzymywane do terminu zapadalnoÊci (UTZ)

Bilans – odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci – pomniejszajà wartoÊç brutto instru-

mentu finansowego

RZiS – odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych (odpisy na rezer-

wy lub przychody z rozwiàzania rezerw z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci papierów wartoÊcio-

wych); wynik z pozycji wymiany (jeÊli wystàpi∏y ró˝nice kursowe).

Dost´pne do sprzeda˝y (DDS)

Bilans – odpisy na zmian´ wartoÊci – wzrost lub spadek wartoÊci instrumentu

RZiS – fundusz z aktualizacji wyceny (FAW) (wzrost wartoÊci instrumentu ksi´gowany

na FAW, spadek wartoÊci „Êciàgany” z FAW – maksymalnie do wysokoÊci powsta∏ej wczeÊniej

nadwy˝ki, dalsze spadki wartoÊci ksi´gowane w wyniku operacji finansowych); wynik operacji

finansowych; wynik z pozycji wymiany, (jeÊli wystàpi∏y ró˝nice kursowe).

77 Wskaênik koszty/wynik dzia∏alnoÊci bankowej (Cost/Income ratio) obliczono jako relacj´ kosztów dzia∏ania banku
i amortyzacji do wyniku dzia∏alnoÊci bankowej (wynik odsetkowy, wynik z tytu∏u prowizji, wynik operacji finansowych
oraz wynik z pozycji wymiany).
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Odpisy na rezerwy celowe

W 2003 r. po raz pierwszy od 1996 r. zmniejszy∏o si´ obcià˝enie wyniku dzia∏alnoÊci banko-
wej kosztami odpisów netto na rezerwy celowe (saldem tworzonych odpisów i rozwiàzywanych re-
zerw). Odpisy netto na rezerwy celowe wynios∏y w 2003 r. 3,5 mld z∏ i by∏y o 39% ni˝sze ni˝
w 2002 r. Popraw´ t´ nale˝y przypisaç wy˝szej w ub. r. kwocie rozwiàzanych rezerw (dzi´ki lepszej
jakoÊci kredytów zaklasyfikowanych wczeÊniej jako kredyty zagro˝one) oraz mniejszej ni˝ w 2002 r.
kwocie odpisów na rezerwy celowe (wynikajàcej z ni˝szego tempa przyrostu kredytów zagro˝o-
nych). Odpisy na rezerwy celowe ukszta∏towa∏y si´ na poziomie 15,2 mld z∏ (o 0,6 mld ni˝szym ni˝
w 2002 r.), a rozwiàzane rezerwy wynios∏y 11,7 mld z∏ (o 1,6 mld z∏ wiecej ni˝ w 2002 r.). Odpisy
netto w 2003 r. by∏yby jeszcze mniejsze, gdyby nie uwzgl´dniono zmian dokonanych w tym zakre-
sie przez jeden z du˝ych banków komercyjnych. Odpisy netto na rezerwy celowe sektora by∏yby
wtedy o 61,7% ni˝sze ni˝ w 2002 r.
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O zahamowaniu przyrostu nale˝noÊci zagro˝onych Êwiadczy∏a równie˝ relacja odpisów net-
to na rezerwy celowe do wielkoÊci aktywów netto78. W 2003 r. powy˝szy wspó∏czynnik dla ca∏ego
sektora wyniós∏ 0,85%, podczas gdy w 2002 r. – 1,43%. 

WejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. nowych regulacji dotyczàcych klasyfikowania kredy-
tów i tworzenia rezerw celowych wp∏ynie na zwi´kszenie przychodów z tytu∏u rozwiàzania rezerw ce-
lowych. Cz´Êç kredytów b´dzie bowiem mog∏a byç przeklasyfikowana do kategorii o ni˝szym ryzyku. 

Analiza rozk∏adu liczby banków pod wzgl´dem wielkoÊci odpisów netto na rezerwy celowe rów-
nie˝ wskazuje na znaczne zmniejszenie obcià˝eƒ rezerwami celowymi. Korzystnà zmianà jest wzrost
liczby i aktywów banków, w których relacja odpisów netto do aktywów by∏a w 2003 r. ni˝sza ni˝ 0,5%.
Liczba banków wzros∏a z 12 do 23, a ich udzia∏ w aktywach banków komercyjnych z oko∏o 2% do 43%.
By∏o to efektem poprawy jakoÊci portfela w bankach, które w 2002 r. dokona∏y wysokich odpisów net-
to. Liczba banków o najwy˝szych relacjach odpisów netto na rezerwy celowe do aktywów netto, tj.
równych lub wy˝szych ni˝ 1%, spad∏a z 27 do 11 na koniec 2003 r. Banki te posiada∏y odpowiednio
oko∏o 61% i 15% aktywów ogó∏em sektora bankowego (zob. wykresy 2.4.10 i 2.4.11). 

Pozosta∏e pozycje wp∏ywajàce na wynik finansowy

Na s∏absze wyniki sektora bankowego w 2003 r. wp∏yn´∏o równie˝ jednorazowe przeszacowa-
nie wartoÊci podatkowej aktywów, zwiàzane z obni˝eniem od 2004 r. stawki podatku dochodowego
od osób prawnych. Zysk ma∏ych i Êrednich banków móg∏ byç z tego powodu ni˝szy o kilka milionów
z∏otych, a zysk banków du˝ych (które utworzy∏y wi´ksze rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one) nawet o kil-
kadziesiàt milionów z∏otych. Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, bank nie mo˝e w momencie two-
rzenia rezerwy celowej na nale˝noÊci zagro˝one uznaç jej za koszt uzyskania przychodu, o ile nieÊcià-
galnoÊç tej nale˝noÊci nie zosta∏a udokumentowana. Przepisy o rachunkowoÊci pozwalajà jednak, ˝e-
by rezerwy celowe, które w przysz∏oÊci b´dà stanowi∏y koszt uzyskania przychodu, uwzgl´dniç w ob-
cià˝eniu podatkowym bie˝àcego okresu jako tzw. podatek odroczony. Powstanie aktywów z tytu∏u po-
datku odroczonego pozwala zmniejszyç kwot´ zobowiàzania podatkowego, natomiast zmniejszenie
stanu aktywów z tytu∏u podatku odroczonego efektywnie zwi´ksza kwot´ podatku do zap∏acenia. 

W nast´pstwie obni˝enia stawki podatkowej w 2004 r. o 8 pkt. proc. zmniejszy∏a si´ wielkoÊç
aktywów z tytu∏u podatku odroczonego. To z kolei spowodowa∏o jednorazowe zwi´kszenie obcià-
˝enia banków z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych. W przysz∏oÊci obni˝enie stawki
podatku dochodowego od osób prawnych wp∏ynie jednak dodatnio na wyniki banków.

78 Odpisy na rezerwy obejmujà: odpisy na nale˝noÊci zagro˝one oraz normalne i pod obserwacjà (rezerwy celowe), re-
zerwy na deprecjacj´ papierów wartoÊciowych, deprecjacj´ Êrodków trwa∏ych, inwestycji oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, a tak˝e na zobowiàzania pozabilansowe.
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Ujemny wp∏yw na wyniki finansowe banków w 2003 r. mia∏y równie˝ wyniki ich spó∏ek pod-
porzàdkowanych, wycenianych metodà praw w∏asnoÊci. ¸àczna strata sektora bankowego wynika-
jàca z posiadania przez banki udzia∏ów w tych spó∏kach wynosi∏a 273,9 mln z∏ (por. podrozdzia∏ 3.1).

2.5. Pozycja kapita∏owa i zdolnoÊç absorbowania strat

Banki sà zobowiàzane do utrzymywania funduszy w∏asnych na poziomie zapewniajàcym bez-
pieczeƒstwo zgromadzonych depozytów i pozwalajàcym absorbowaç niespodziewane straty.

Fundusze w∏asne banków, w relacji do sumy wymogów kapita∏owych79 odnoszàcych si´
do poszczególnych rodzajów ryzyka, powinny byç nie mniejsze ni˝ 15% i 12% w pierwszym i dru-
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79 Wymogi kapita∏owe z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka oznaczajà wartoÊç funduszy w∏asnych, jakimi bank musi –
zgodnie z regulacjami nadzorczymi – dysponowaç dla zrównowa˝enia danego ryzyka i pokrycia ewentualnych strat.
Przy obliczaniu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci suma wymogów kapita∏owych (mianownik u∏amka) mno˝ona jest przez 12,5.
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gim roku dzia∏alnoÊci banku oraz nie mniejsze ni˝ 8% w ka˝dym nast´pnym roku dzia∏alnoÊci ban-
ku. Banki obliczajà wymogi kapita∏owe oddzielnie dla ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego (m.in.
ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego) oraz pozosta∏ych rodzajów ryzyka. Najwi´ksze zna-
czenie przy wyznaczaniu minimalnego poziomu kapita∏u ma wymóg wynikajàcy z podejmowane-
go przez banki ryzyka kredytowego. W grudniu 2003 r. stanowi∏ on 86,1% ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego. Wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rynkowego jest stosunkowo niedu˝y. W grudniu
2003 r. stanowi∏ on 10,3% ca∏kowitego wymogu kapita∏owego. Wynika to z ograniczonego ryzyka
stopy procentowej w handlowym portfelu banków80 oraz utrzymywania przez nie niewielkich
otwartych pozycji walutowych.

W grudniu 2003 r. przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci w sektorze bankowym, obliczony
przy uwzgl´dnieniu funduszy w∏asnych, wynosi∏ 13,8%, a przy uwzgl´dnieniu jedynie funduszy
podstawowych 12,7% (por. tabela 2.5.1). W porównaniu z 2002 r. wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci nie-
znacznie si´ obni˝y∏. Nale˝y to wiàzaç m.in. ze zwi´kszeniem si´ kwoty wymogu kapita∏owego z ty-
tu∏u ryzyka kredytowego oraz zmniejszeniem funduszy uzupe∏niajàcych81. 

Nadal wysokie wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci, zarówno w ca∏ym sektorze, jak i w wi´kszoÊci
poszczególnych banków (w tym we wszystkich du˝ych) pokazujà, ˝e stabilnoÊç sektora bankowe-
go nie by∏a zagro˝ona.

W koƒcu 2003 r. 2 banki komercyjne i 2 banki spó∏dzielcze nie spe∏nia∏y wymogu minimalnego
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci (rok wczeÊniej odpowiednio 6 i 10 banków). Niespe∏niajàce tego wymogu
banki komercyjne realizujà, a banki spó∏dzielcze przygotowujà programy naprawcze uzgodnione z Ko-
misjà Nadzoru Bankowego. Znaczenie tych banków w ca∏ym sektorze jest niewielkie: w grudniu 2003 r.
aktywa banków o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci ni˝szym od 8% stanowi∏y 1,2% aktywów sektora.

W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszy∏a si´ równie˝ liczba banków o najwy˝szym
wspó∏czynniku, tj. powy˝ej 20%. Âwiadczy to o bardziej racjonalnym wykorzystaniu kapita∏ów
przez banki (zob. wykresy 2.5.1 i 2.5.2). JednoczeÊnie wi´cej by∏o banków o wspó∏czynniku wyp∏a-
calnoÊci w przedziale 8–16%.

Do zweryfikowania zdolnoÊci absorbowania strat przez sektor bankowy u˝yto metod iloÊcio-
wych. Prognozujà one jakoÊç portfela kredytowego na podstawie dotychczasowych trendów migra-
cji kredytów mi´dzy poszczególnymi kategoriami ryzyka. U˝yto te˝ metod symulacyjnych, zak∏ada-
jàcych ró˝ne scenariusze pogorszenia jakoÊci portfeli kredytowych banków.

80 Portfel handlowy banku obejmuje m.in. transakcje zawarte w celach spekulacyjnych, transakcje arbitra˝owe, repo i re-
verse repo oraz transakcje przeterminowane. Do portfela handlowego nie zalicza si´ m.in. kredytów i po˝yczek oraz de-
pozytów i lokat. Szczegó∏owà list´ instrumentów zaliczanych do portfela handlowego zawiera Uchwa∏a Nr 5/2001 Ko-
misji Nadzoru Bankowego (uchwa∏a obowiàzywa∏a do koƒca 2003 r.).
81 SpoÊród przyczyn tego zmniejszenia nale˝y wymieniç wzrost regulacyjnych pomniejszeƒ funduszy w∏asnych z tytu∏u
zwi´kszenia w 2003 r. do 60% odsetka wartoÊci niematerialnych i prawnych odliczanych od funduszy. Na spadek prze-
ci´tnego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sektora bankowego znaczny wp∏yw mia∏o równie˝ wykazanie wysokich strat przez
jeden z du˝ych banków.

Tabela 2.5.1
Fundusze banków komercyjnych i przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

12.2002 12.20033

Fundusze w∏asne1 (w mln z∏) 38.522 38.235

w tym fundusze podstawowe2 35.523 35.452

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %) 14,2 13,8

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci przy uwzgl´dnieniu
funduszy podstawowych (w %) 13,1 12,7 

1 Fundusze w∏asne: fundusze podstawowe i uzupe∏niajàce pomniejszone o kwot´ brakujàcych rezerw celowych i innych
tzw. pomniejszeƒ regulacyjnych, powi´kszone o kapita∏ krótkoterminowy.
2 Fundusze podstawowe minus regulacyjne pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupe∏niajàcych.
3 Dane wst´pne.

èród∏o: NBP.
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Weryfikacja zdolnoÊci absorbowania strat przez sektor bankowy przeprowadzona przy
u˝yciu metod iloÊciowych

W pierwszym badaniu oceny odpornoÊci banków na straty kredytowe wykorzystano lo-
gitowe modele prawdopodobieƒstw niewyp∏acalnoÊci (zdefiniowanej jako zakwalifikowanie
dowolnej ekspozycji wobec danego kredytobiorcy do kategorii stracone). Wykorzystano dane
z bazy o du˝ych zaanga˝owaniach, b´dàcej cz´Êcià systemu obowiàzkowej sprawozdawczoÊci
banków. 

Celem badania by∏o oszacowanie wartoÊci oczekiwanej rozk∏adu strat kredytowych banków
w perspektywie jednego roku (por. za∏àcznik 2.3). Wyniki obliczeƒ przedstawia tabela 2.5.2.

Przedstawione badanie opiera si´ na danych o nale˝noÊciach klasyfikowanych wed∏ug
przepisów obowiàzujàcych do koƒca 2003 r. Przedstawione prognozy mo˝na wi´c interpreto-
waç jako prognozowanà wartoÊç ekspozycji, które w ciàgu roku spe∏nià warunki zaklasyfikowa-
nia do kategorii stracone wed∏ug przepisów uchylonych z koƒcem grudnia 2003 r. W 2004 r.
wed∏ug nowych regulacji cz´Êç kredytów od podmiotów gospodarczych dotychczas klasyfiko-
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wanych do kategorii stracone zostanie zaklasyfikowana jako wàtpliwe (np. w przypadku gdy
opóênienie w sp∏acie wynosi od 6 do 12 miesi´cy), cz´Êç pozostanie w kategorii stracone
(w przypadku klasyfikacji opartej na ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy lub
gdy opóênienie w sp∏acie przekracza 12 miesi´cy), cz´Êç natomiast mo˝e byç przekwalifikowa-
na do kategorii o ni˝szym stopniu ryzyka dzi´ki wykorzystaniu zabezpieczeƒ na etapie klasyfika-
cji. Rezultat przedstawionego badania nie mo˝e byç wi´c interpretowany jako prognoza warto-
Êci rezerw celowych, które zostanà utworzone w 2004 r. po przeklasyfikowaniu cz´Êci ekspozy-
cji do kategorii stracone. Wynik symulacji mo˝na jednak uznaç za przybli˝enie wartoÊci strat, ja-
kie banki poniosà z powodu nale˝noÊci, których jakoÊç najbardziej si´ pogorszy. Zgodnie z obec-
nymi regulacjami, banki nie zawsze muszà utworzyç rezerw´ celowà w wysokoÊci równej nieza-
bezpieczonej cz´Êci ekspozycji, gdy powstanà przes∏anki, które wed∏ug starych regulacji dawa-
∏y podstaw´ do klasyfikacji nale˝noÊci do kategorii stracone. Nie zmienia to jednak faktu, ˝e
prawdopodobieƒstwo sp∏aty takich nale˝noÊci w ca∏oÊci jest w dalszym ciàgu niewielkie i mogà
one przynieÊç bankom straty.

Wyniki badania wskazujà, ˝e ryzyko kredytowe nie jest powa˝nym zagro˝eniem dla stabilno-
Êci sektora bankowego. Nadwy˝ka prognozowanych strat nad utworzonymi rezerwami celowymi
stanowi∏aby 5% wyniku dzia∏alnoÊci bankowej dla ca∏ego sektora bankowego w 2003 r. i 35% sal-
da tworzonych i rozwiàzywanych rezerw celowych. 

W drugim badaniu82 do prognozowania salda tworzonych i rozwiàzywanych rezerw celo-
wych w 2004 r. wykorzystano modele typu ordered logit (opisane w za∏àczniku 2.2). Na podstawie
prognozy struktury jakoÊci omówionej w podrozdziale 2.4 oszacowano wartoÊç rezerw celowych,
które wed∏ug regulacji nadzorczych powinny równowa˝yç ryzyko zwiàzane z prognozowanà struk-
turà jakoÊci portfela. 

Wyniki symulacji przedstawia tabela 2.5.3. Du˝y wp∏yw na prognozowanà wartoÊç salda
tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych ma efekt „równania w dó∏”, b´dàcy skutkiem roz-
bie˝noÊci w klasyfikacji nale˝noÊci mi´dzy bankami. Dla celów symulacji, nale˝noÊci od poszcze-

Tabela 2.5.2
Wyniki oszacowania przeci´tnego poziomu strat w 2004 r. dla odsetka straty ekspozycji
w wypadku niewyp∏acalnoÊci (LGD) na poziomie 85% (w mld z∏)

1. Suma wartoÊci pozycji bilansowych bez odsetek nale˝nych, akcji i udzia∏ów (brutto) 191,7

2. Suma wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych podstaw´ tworzenia rezerw celowych 38,0

3. W tym na ekspozycje normalne, pod obserwacjà, poni˝ej standardu i wàtpliwe 31,5

4. Suma ekspozycji (EAD) ([1] – [2] + 0,25 * pozycje pozabilansowe) 177,2

5. Przeci´tny prognozowany poziom strat (suma iloczynów: wartoÊci ekspozycji,
prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci i odsetka straty ekspozycji) 17,4

6. W tym straty na portfelu obecnych kredytów normalnych, pod obserwacjà,
poni˝ej standardu i wàtpliwych 3,2

7. Utworzone rezerwy celowe na wszystkie ekspozycje 15,2

8. Utworzone rezerwy celowe na ekspozycje normalne, pod obserwacjà,
poni˝ej standardu i wàtpliwe 1,7

9. Nadwy˝ka wartoÊci oczekiwanej strat nad wartoÊcià rezerw celowych
na ekspozycje normalne, pod obserwacjà, poni˝ej standardu i wàtpliwe ([6]-[8]) 1,4 

Uwagi:  Dane nie sumujà si´ z powodu zaokràgleƒ.
Przyj´to nast´pujàcy scenariusz dla zmiennych makroekonomicznych w 2004 r.: wzrost PKB o 5%, wzrost war-
toÊci dodanej brutto w dziale przemys∏ o 9% i o 6% w dziale us∏ugi rynkowe, zerowa dynamika wartoÊci do-
danej brutto w dziale budownictwo, realne oprocentowanie kredytów z∏otowych 8%, Êrednioroczny kurs euro
4,60 z∏.

èród∏o: NBP.

82 W drugim badaniu, podobnie jak w pierwszym, wykorzystano dane z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach. 
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gólnych kredytobiorców zosta∏y zaklasyfikowane wed∏ug najgorszej klasyfikacji spoÊród wszyst-
kich klasyfikacji nadanych przez banki udzielajàce kredytu danemu kredytobiorcy. Poniewa˝ war-
toÊci prawdopodobieƒstw przejÊcia do gorszych kategorii jakoÊci sà silnie zale˝ne od poczàtko-
wej klasyfikacji podmiotu, post´powanie takie zwi´kszy∏o prawdopodobieƒstwo zaklasyfikowa-
nia nale˝noÊci od danego klienta jako zagro˝onych w 2004 r. „Równanie w dó∏” zawy˝a zatem
prognoz´ salda tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych. Prognoza tej wielkoÊci nawet bez
uwzgl´dnienia efektu „równania w dó∏” wskazuje, ˝e w 2004 r. mo˝na si´ spodziewaç spadku
obcià˝enia wyniku banków tworzeniem rezerw celowych. Po wy∏àczeniu tego efektu progno-
za wynosi zaledwie 0,76 mld z∏. Mo˝na wi´c si´ spodziewaç (pami´tajàc, ˝e dane z bazy danych
o du˝ych zaanga˝owaniach obejmujà jedynie oko∏o 60% wartoÊci portfela kredytowego banków)
˝e w 2004 r. pozycja ta ukszta∏tuje si´ na poziomie 1,2-1,4 mld z∏. Stanowi∏oby to 30-35% war-
toÊci tej kategorii w 2003 r. 

Weryfikacja zdolnoÊci absorbowania strat przez sektor bankowy przeprowadzona przy
u˝yciu symulacji

By zweryfikowaç zdolnoÊci absorbowania strat przez sektor bankowy, przeprowadzono dwie
symulacje:

1. Oszacowano, jaka cz´Êç kredytów ocenionych w grudniu 2003 r. jako normalne i pod ob-
serwacjà musia∏aby przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
banków spad∏ do poziomu 8%83.

2. Oszacowanie poziomu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w przypadku, gdyby wszystkie kredy-
ty zakwalifikowane w grudniu 2003 r. do kategorii poni˝ej standardu i wàtpliwe prze-
kszta∏ci∏y si´ w kredyty stracone.

Tabela 2.5.3
Prognoza struktury jakoÊci i utworzonych rezerw celowych na koniec 2004 r.

Prognozowane pozycje Kwoty
(w mld z∏)

WartoÊç niezabezpieczonych ekspozycji:

– normalnych i pod obserwacjà 126,9

– poni˝ej standardu 8,1

– wàtpliwych 15,9

– straconych 10,5

Stan wymaganych rezerw celowych 20,1

Prognoza salda tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych w 2004 r. 
(stan wymaganych rezerw celowych – stan rezerw celowych w grudniu 2003 r.1) 4,9

– po wy∏àczeniu efektu „równania w dó∏” 0,76

1 15,2 mld z∏
Uwaga: przyj´to nast´pujàcy scenariusz na 2004 r.: wzrost PKB o 5%, wzrost wartoÊci dodanej brutto w przemyÊle

o 9%, wzrost wartoÊci dodanej brutto w us∏ugach rynkowych o 6%, zerowa dynamika wartoÊci dodanej brut-
to w budownictwie, Êrednioroczne realne (deflowane PPI) oprocentowanie kredytów z∏otowych na poziomie
8%, Êrednioroczny kurs z∏otego do koszyka: 50% euro 50% dolar USA – 4,3 z∏.

èród∏o: NBP.

83 Symulacja zosta∏a przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym oszacowano kwot´ brakujàcych rezerw celowych
(salda), która spowodowa∏aby spadek wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków komercyjnych z faktycznego poziomu
na koniec 2003 r. do regulacyjnego minimum, tj. 8%. Nast´pnie, aby zestawiç obliczonà kwot´ rezerw (17,7 mld z∏) z ja-
koÊcià portfela, wyznaczono hipotetycznà kwot´ kredytów zagro˝onych (wàtpliwych), którym odpowiada∏yby obliczone
rezerwy. Na kredyty zaklasyfikowane do kategorii wàtpliwe banki tworzà rezerwy celowe w wysokoÊci co najmniej 50%
kwoty kredytu pomniejszonej o zabezpieczenia prawne. Hipotetyczna kwota kredytów wàtpliwych wynios∏aby zatem
35,5 mld z∏ (za∏o˝ono, ˝e nie ma ˝adnych zabezpieczeƒ prawnych).
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Wyniki pierwszej symulacji przedstawia wykres 2.5.3. S∏upki reprezentujàce banki komercyj-
ne sà na nim uszeregowane wed∏ug procentu kredytów o najwy˝szej jakoÊci (w kategorii normal-
nych i pod obserwacjà), które musia∏yby przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynnik wy-
p∏acalnoÊci spad∏ do 8%. W banku najs∏abiej wyposa˝onym w kapita∏ (w relacji do jakoÊci portfela
kredytowego) wystarczy∏oby, aby oko∏o 2,2% kredytów normalnych i pod obserwacjà) przekszta∏ci-
∏o si´ w kredyty wàtpliwe. W podobnej sytuacji by∏y jeszcze trzy inne banki84. ¸àczna wartoÊç akty-
wów tych banków nie przekracza∏a 5% aktywów sektora bankowego. Z symulacji wynika równie˝,
˝e gdyby oko∏o 25% portfela kredytów normalnych i pod obserwacjà w grudniu 2003 r. przesun´-
∏o si´ do kategorii kredytów wàtpliwych, to wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci po∏owy spoÊród 53 bada-
nych banków by∏by na granicy lub poni˝ej regulacyjnego minimum. 

Uzupe∏nieniem symulacji badajàcej zdolnoÊç banków do pokrycia strat jest informacja o rela-
tywnym znaczeniu tych banków w ca∏ym sektorze. Wykres 2.5.4 przedstawia skumulowanà war-
toÊç aktywów banków uszeregowanych w tym samym porzàdku, co na wykresie 2.5.3. Porówna-
nie obu wykresów pokazuje, ˝e w najlepszej sytuacji pod wzgl´dem mo˝liwoÊci absorbowania strat
sà ma∏e banki (najwi´ksze przyrosty wartoÊci skumulowanych aktywów sà w lewej cz´Êci osi pozio-
mej, która oznacza s∏absze wyposa˝enie w kapita∏ w porównaniu z ewentualnymi stratami przy da-
nym scenariuszu). Wynika to w pewnej mierze z krótkiego okresu funkcjonowania mniejszych ban-
ków. Banki rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç z regu∏y powoli budujà swój portfel klientów i poczàtkowo
wartoÊç udzielonych przez nie kredytów jest niewielka w porównaniu z kapita∏ami w∏asnymi. Po-
nadto w pierwszych latach dzia∏alnoÊci banki te muszà utrzymywaç wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
na poziomie wy˝szym ni˝ 8%, co dodatkowo ogranicza ich akcj´ kredytowà. 

Symulacja przeprowadzona na danych z koƒca 2003 r. daje gorsze wyniki ni˝ dla danych
z 2002 r. (linie ciàg∏e na wykresach 2.5.3 i 2.5.4 znajdujà si´ poni˝ej górnej kraw´dzi s∏upków)85.
Do najwa˝niejszych zmian nale˝y zaliczyç wzrost liczby banków o stosunkowo niskich i Êrednich od-
setkach portfeli kredytów normalnych i pod obserwacjà, które musia∏yby zostaç przeklasyfikowane
do nale˝noÊci wàtpliwych, aby ich wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci spad∏ do 8%. Ponadto, zdolnoÊç ab-
sorbowania niespodziewanych strat zmniejszy∏a si´ w kilku wi´kszych bankach (banki te przesun´-
∏y si´ na poczàtek wykresów). 

Wchodzàca w ˝ycie w styczniu 2004 r. zmiana regulacji nadzorczej dotyczàcej klasyfikacji kre-
dytów i zasad tworzenia rezerw celowych na nale˝noÊci zagro˝one powoduje, ˝e inaczej trzeba in-
terpretowaç wyniki symulacji z obu lat. W 2004 r. nale˝noÊci zakwalifikowane do kategorii wàtpli-
we nadal b´dà równowa˝one 50-procentowymi rezerwami celowymi. Wp∏yw braku dodatkowych
rezerw na kapita∏ by∏by wi´c taki sam jak w 2003 r. Wyd∏u˝ony termin nieobs∏ugiwania nale˝noÊci,
po którym bank b´dzie musia∏ jà kwalifikowaç do kategorii wàtpliwych (z 3 miesi´cy w 2003 r. do 6
miesi´cy w 2004 r.) sprawi jednak, ˝e poniesienie strat z powodu koniecznoÊci równowa˝enia re-
zerwami nale˝noÊci wàtpliwych b´dzie mniej prawdopodobne ni˝ w 2002 i 2003 r. 

Druga symulacja mia∏a na celu ustalenie, jak kszta∏towa∏by si´ poziom wspó∏czynnika wyp∏a-
calnoÊci banków w przypadku gwa∏townego pogorszenia jakoÊci portfela nale˝noÊci zagro˝onych.
W obliczeniach za∏o˝ono, ˝e wszystkie nale˝noÊci poni˝ej standardu i wàtpliwe od sektora niefinan-
sowego przechodzà do kategorii straconych. Oznacza to koniecznoÊç utworzenia rezerw celowych
pokrywajàcych ca∏à niezabezpieczonà wartoÊç nale˝noÊci. Taki scenariusz mia∏ na celu okreÊlenie
maksymalnego poziomu brakujàcych rezerw celowych, jakie mogà wynikaç z obecnej wysokoÊci na-
le˝noÊci zagro˝onych. Jedynym czynnikiem ograniczajàcym wymagany poziom rezerw jest w takiej
sytuacji wysokoÊç zabezpieczeƒ prawnych (scenariusz 1). 

Aby pokazaç mo˝liwe trudnoÊci i koszty zwiàzane z realizacjà zabezpieczeƒ, w scenariuszach
2. i 3. uwzgl´dniono równie˝ mo˝liwoÊç wystàpienia sytuacji, w której banki b´dà zmuszone
do utworzenia wy˝szych rezerw ze wzgl´du na spadek wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych
podstaw´ tworzenia rezerw celowych (odpowiednio o 25% i 50%). Scenariusze te odpowiadajà

84 Ich wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci zbli˝y∏yby si´ do granicy 8%, gdyby 3–5% ich portfela przekszta∏ci∏o si´ w kredyty
wàtpliwe.
85 Por. Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002, s. 76–79. 
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kryzysowi, w którym pogorszeniu si´ jakoÊci portfela banków towarzyszy∏oby za∏amanie cen na ryn-
kach, na których banki próbowa∏yby sprzedaç zabezpieczenia materialne, oraz powa˝ne k∏opoty
podmiotów gwarantujàcych kredyty.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e regulacje ostro˝noÊciowe zawierajà klauzule, które ograniczajà
wra˝liwoÊç banków na spadek wartoÊci zabezpieczeƒ w momencie windykacji kredytu zagro˝one-
go. S∏u˝y temu przede wszystkim uznawanie jedynie cz´Êci wartoÊci zabezpieczenia przy wylicza-
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Wykres 2.5.4
Aktywa banków komercyjnych o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci (CAR) równym 8% przy
scenariuszu przekszta∏cania si´ kredytów normalnych w kredyty wàtpliwe

Za∏o˝enia symulacji: 
• Portfel kredytowy (kredyty normalne dla sektora niefinansowego) z grudnia 2002 r. (linia) i grudnia 2003 r. (s∏upki).
• Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sà korygowane o pe∏nà kwot´ rezerw celowych na kredyty wàt-

pliwe (przyj´to za∏o˝enie o braku zabezpieczeƒ kredytów i 100-procentowych wagach ryzyka nale˝noÊci o pogar-
szajàcej si´ jakoÊci. Korekta mianownika zosta∏a podzielona przez 12,5, zgodnie z metodà liczenia wspó∏czynnika
wyp∏acalnoÊci).

• Nie ma rozwiàzaƒ rezerw celowych (za∏o˝ono, ˝e nie poprawia si´ jakoÊç pozosta∏ych kredytów).
• Pomini´to banki o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci ni˝szym od 8% oraz wy˝szym ni˝ 100%.

èród∏o: NBP.
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niu podstawy tworzenia rezerw celowych. Banki sà równie˝ zobowiàzane do regularnego przeglà-
du wartoÊci zabezpieczeƒ. W razie stwierdzenia spadku ich wartoÊci sà zobowiàzane tworzyç re-
zerwy celowe od wy˝szej podstawy86. Wymienione zabezpieczenia regulacyjne nakazujà traktowaç
przyj´te scenariusze jako sytuacje ekstremalne, o niewielkim prawdopodobieƒstwie wystàpienia.

Wykres 2.5.5 przedstawia wyniki symulacji przeci´tnego poziomu wspó∏czynnika wyp∏acal-
noÊci dla 10 najwi´kszych banków komercyjnych, w których posiadaniu jest 74% aktywów sektora
bankowego.

Wyniki symulacji wskazujà, ˝e przeci´tne wyposa˝enie kapita∏owe najwi´kszych banków
jest na tyle dobre, ˝e sà one w stanie zaabsorbowaç powa˝ne straty i bezpiecznie kontynuowaç
dzia∏alnoÊç. Mimo to wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jednego z banków, posiadajàcego mniej ni˝
5% aktywów sektora bankowego, nawet w pierwszym scenariuszu spad∏by poni˝ej regulacyjne-
go minimum87. W porównaniu z koƒcem 2002 r. obserwujemy nieznaczne pogorszenie odpor-
noÊci najwi´kszych banków na straty wynikajàce ze spadku funduszy w∏asnych (o 1,8%). W po-
∏àczeniu ze wzrostem wymogów kapita∏owych o 1,8% spowodowa∏o to mniejszà zdolnoÊç ab-
sorbowania strat.
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Scenariusz 2 – spadek wartoÊci zabezpieczeƒ o 25%

Scenariusz 1 – odzyskanie 100% wartoÊci zabezpieczeƒ

Scenariusz 3 – spadek wartoÊci zabezpieczeƒ o 50%

kwarta∏y

Wykres 2.5.5
Symulowany przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 10 najwi´kszych banków
komercyjnych przy przeklasyfikowaniu wszystkich nale˝noÊci zagro˝onych od sektora
niefinansowego do kategorii straconych

86 Zob. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2003 r. Nr 218, poz. 2147) oraz Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czer-
wiec 2001 – grudzieƒ 2002, s. 79–81.
87 W scenariuszu drugim wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 4 banków spada poni˝ej 8%, a w scenariuszu trzecim – najmniej
prawdopodobnym – dzieje si´ tak w przypadku 5 banków. W scenariuszu trzecim jeden bank notuje ujemnà wartoÊç
funduszy w∏asnych. W grudniu 2002 r. w scenariuszu pierwszym jeden bank zanotowa∏by wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
na poziomie poni˝ej 8%, w scenariuszu drugim by∏yby to 3 banki, a w scenariuszu trzecim – 6 banków.

Za∏o˝enia symulacji: 
• Ca∏oÊç nale˝noÊci zagro˝onych od sektora niefinansowego przeklasyfikowano do kategorii stracone.
• Portfel kredytów normalnych i pod obserwacjà pozostaje bez zmian.
• Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sà pomniejszane o brakujàcà kwot´ rezerw celowych, a w przypad-

ku scenariuszy 2. i 3. równie˝ o kwot´ spadku wartoÊci zabezpieczeƒ (25% wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych
podstaw´ tworzenia rezerw celowych w scenariuszu drugim i 50% w scenariuszu trzecim).

• Przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jest obliczany dla zagregowanego portfela wszystkich banków.
• Analiza obejmuje 10 najwi´kszych banków na dzieƒ 31.12.2003 r. W przypadku banków, które w badanym okresie

by∏y uczestnikami fuzji i przej´ç, w analizie uwzgl´dniono wszystkie banki uczestniczàce w tych transakcjach.

èród∏o: NBP.
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Przedstawione wyniki symulacji i badaƒ wskazujà, ˝e wyposa˝enie kapita∏owe banków jest
wystarczajàce, aby zrównowa˝yç ryzyko kredytowe zwiàzane z nale˝noÊciami od sektora niefinan-
sowego. Âwiadczy to pozytywnie o stabilnoÊci krajowego sektora bankowego. 

Zewn´trzne oceny zdolnoÊci banków do terminowej sp∏aty zobowiàzaƒ depozytowych

D∏ugoterminowe ratingi nadane przez agencj´ Moody’s, oceniajàce zdolnoÊç banków do ter-
minowej sp∏aty zobowiàzaƒ depozytowych, sà korzystne. ZdolnoÊç dziewi´ciu banków do sp∏aty
zobowiàzaƒ w d∏ugim okresie zosta∏a oceniona jako dobra, a jednego banku jako wystarczajàca
(zob. tabela 2.5.2). W porównaniu ze styczniem 2003 r. poprawi∏a si´ sytuacja dwóch banków.

Tabela 2.5.2
D∏ugoterminowe ratingi depozytowe 10 najwi´kszych banków wed∏ug agencji Moody’s

1 Miesiàc nadania ratingu: czerwiec 2003 r.
Uwaga: zdolnoÊç kredytowà banku o przyznanym ratingu A ocenia si´ jako dobrà (ang. good credit quality); w d∏u˝-

szym okresie nie wyklucza si´ wyst´powania czynników wp∏ywajàcych na os∏abienie pozycji banku. ZdolnoÊç
kredytowà banku o ratingu Baa ocenia si´ jako wystarczajàcà (ang. adequate credit quality); w d∏ugim okresie
bank mo˝e mieç trudnoÊci z utrzymaniem zdolnoÊci kredytowej na tym poziomie. Dodatkowe oceny numerycz-
ne oznaczajà pozycj´ banku w ramach podstawowych kategorii literowych: ocena 1 wskazuje, ˝e bank znajdu-
je si´ w wy˝szej jakoÊciowo cz´Êci danej kategorii literowej, ocena 2 – w Êrodkowej, ocena 3 – w dolnej cz´Êci.

èród∏o: www.moodyseurope.com.

Bank Miesiàc nadania ratingu

styczeƒ 2003 r. styczeƒ 2004 r.

Bank Handlowy w Warszawie SA A2 A2

Bank Pekao SA A2 A2

BZ WBK SA A2 A2

ING Bank Âlàski SA A2 A2

Kredyt Bank SA A2 A2

PKO BP SA A2 A2

Bank Millennium SA A3 A3

BG˚ SA Baa1 Baa1

BPH PBK SA Baa11 A3

BRE Bank SA Baa11 A3 



Za∏àcznik 2.1
Macierze prawdopodobieƒstwa przejÊcia pomi´dzy kategoriami jakoÊci kredytów

Macierze prawdopodobieƒstwa przejÊcia pomi´dzy kategoriami jakoÊci kredytów (macierze
przejÊç) ilustrujà prawdopodobieƒstwo, ˝e w nast´pnym okresie kredyt nale˝àcy do pewnej kate-
gorii znajdzie si´ w innej kategorii (lub pozostanie w tej samej), np. prawdopodobieƒstwo tego, ˝e
kredyt obecnie klasyfikowany jako wàtpliwy w przysz∏ym okresie zostanie zaklasyfikowany jako stra-
cony. Na podstawie tych macierzy mo˝na prognozowaç zmiany struktury portfela. Daje to podsta-
w´ do oszacowania wielkoÊci ryzyka kredytowego w skali ca∏ego systemu bankowego, wydzielo-
nych grup lub pojedynczych banków. Oszacowane macierze przejÊç mogà byç równie˝ punktem
wyjÊcia w analizach scenariuszowych. W takiej sytuacji mo˝liwe jest badanie zmian jakoÊci portfela
kredytowego przy za∏o˝eniu, ˝e w przysz∏oÊci proces migracji kredytów b´dzie przebiega∏ odmien-
nie od dotychczasowego (tj. zaklasyfikowanie kredytu b´dzie nast´powa∏o wed∏ug innej88 ni˝ do-
tychczas macierzy przejÊç).

Wiersze macierzy przejÊç odnoszà si´ do klasyfikacji obecnej, natomiast kolumny – do klasy-
fikacji w przysz∏oÊci. Kolejne wartoÊci w pierwszym wierszu oznaczajà np., ˝e prawdopodobieƒstwo
tego, i˝ kredyt niezagro˝ony (nale˝àcy do kategorii normalne bàdê pod obserwacjà) pozostanie kre-
dytem niezagro˝onym, wynosi p11. Prawdopodobieƒstwo, ˝e jego jakoÊç si´ pogorszy i zostanie za-
klasyfikowany jako poni˝ej standardu wynosi zaÊ p12 itd89. Prawdopodobieƒstwo, ˝e jakoÊç kredytu
zaklasyfikowanego jako poni˝ej standardu poprawi si´ i trafi on do kategorii normalne lub pod ob-
serwacjà, wynosi natomiast p21.

Wykorzystywane sà dwa podstawowe podejÊcia do estymacji macierzy przejÊç90. Po pierwsze,
mo˝liwe jest wyznaczanie macierzy przejÊç na podstawie informacji o jakoÊci nale˝noÊci od po-
szczególnych kredytobiorców. PodejÊcie to wymaga posiadania indywidualnych danych o kredyto-
biorcach. Po drugie, macierz przejÊç mo˝e byç oszacowana na podstawie szeregów czasowych
struktury jakoÊci zagregowanych nale˝noÊci banków.

Tradycyjnie przy szacowaniu macierzy przejÊç zak∏ada si´, ˝e jedna z kategorii oznacza osta-
tecznà utrat´ kredytu i jest stanem poch∏aniajàcym. Oznacza to przyj´cie za∏o˝enia, ˝e nie jest mo˝-
liwa poprawa jakoÊci kredytu zaklasyfikowanego jako stracony91. Zak∏ada si´ równie˝, ˝e macierz
ilustruje dynamik´ zmian kredytów ju˝ udzielonych92.
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Do kategorii

normalne poni˝ej wàtpliwe stracone
i pod obserwacjà standardu

normalne
i pod obserwacjà p11 p12 p13 p14

poni˝ej standardu p21 p22 p23 p24

wàtpliwe p31 p32 p33 p34

stracone p41 p42 p43 p44

Z 
ka

te
g

o
ri

i

Tabela 1
Schemat macierzy przejÊç pomi´dzy kategoriami jakoÊci kredytów

88 W analizach typu stress test przyjmuje si´ macierz przejÊç powodujàcà silniejsze pogorszenie jakoÊci portfela kredyto-
wego.
89 WartoÊci w ka˝dym z wierszy macierzy muszà si´ sumowaç do 1.
90 M. T. Jones (2001): Estimating Markov Transition Matrices Using Proportions Data: An Application to Credit Risk, ma-
szynopis niepublikowany, Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy.
91 Za∏o˝enie takie oznacza, ˝e w ostatnim wierszu oszacowanej macierzy przejÊç mamy zera, a na ostatnim miejscu 1.
92Na podstawie dost´pnych danych o strukturze jakoÊci nale˝noÊci nie mo˝na precyzyjnie wydzieliç nowo udzielonych
kredytów. Oznacza to, ˝e w rzeczywistoÊci struktura jakoÊci portfela kredytowego powinna byç nieco lepsza, ni˝ wyni-
ka∏oby to z otrzymanej macierzy przejÊç. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na popraw´ Êredniej jakoÊci kredytów, wynikajàcà
z udzielania nowych kredytów (zwi´kszenie kwoty kredytów regularnych) oraz odpisywania kredytów straconych.
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Oznaczajàc przez di,t udzia∏ kredytów zaklasyfikowanych do kategorii i w sumie kredytów
ogó∏em w momencie t oraz przez pij prawdopodobieƒstwo przejÊcia kredytu z kategorii i do kate-
gorii j, oczekiwany udzia∏ kredytów kategorii j w momencie t+1 mo˝na zapisaç jako: 

(1) 

Do obliczeƒ prezentowanych w podrozdziale 2.1 wykorzystano szeregi czasowe udzia∏ów poszcze-
gólnych kategorii jakoÊciowych kredytów (zagregowane) w sumie kredytów ogó∏em. Przedstawio-
ne w Raporcie szacunki macierzy przejÊç zosta∏y uzyskane za pomocà estymacji dwustopniowà
uogólnionà metodà najmniejszych kwadratów dla uk∏adu równaƒ dla poszczególnych kategorii ja-
koÊciowych o postaci (1), z na∏o˝onymi restrykcjami na mo˝liwe wartoÊci szacowanych parame-
trów. Za∏o˝ono, ˝e nie jest mo˝liwa poprawa jakoÊci kredytów zaklasyfikowanych do kategorii stra-
cone. Oznacza to na∏o˝enie restrykcji p4,1 =p4,2 = p4,3 = 0 oraz p4,4 = 1. Z uwagi na interpretacj´ ele-
mentów macierzy przejÊç jako prawdopodobieƒstw na∏o˝ono równie˝ ograniczenia 

o postaci: 0 ≤ pij ≤ 1 oraz 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e w prognozach opartych na tak zdefiniowanych macierzach przejÊç zak∏ada
si´ kontynuacj´ dotychczasowego trendu zmian jakoÊci portfela kredytowego. Macierze te majà bowiem
charakter autoregresyjny (w sensie szeregów czasowych) i nie sà warunkowane innymi zmiennymi, np.
ilustrujàcymi sytuacj´ sfery realnej gospodarki (o alternatywnych metodach uwzgl´dniajàcych tego typu
zmienne traktuje za∏àcznik 2.2). Problem ten jest szczególnie istotny, gdy dost´pne dane nie obejmujà
ca∏ego cyklu koniunkturalnego, a prognozy wskazujà na mo˝liwoÊç zmiany obecnego trendu. 

Istotnym zagadnieniem jest horyzont czasowy ewentualnej prognozy, której podstawà ma
byç oszacowana macierz przejÊç. W prognozach i analizach d∏ugookresowych zasadne jest, o ile to
mo˝liwe, szacowanie macierzy przejÊç na podstawie danych dotyczàcych pe∏nego cyklu koniunktu-
ralnego93. Otrzymuje si´ wówczas Êrednie (w ciàgu badanego okresu) prawdopodobieƒstwa zmian
klasyfikacji kredytów. W przypadku Polski g∏´bokie zmiany strukturalne w gospodarce w latach 90.
mog∏y natomiast mieç istotny wp∏yw na charakter zmian jakoÊci udzielanych kredytów. Poniewa˝
macierz przejÊç ma z za∏o˝enia ilustrowaç zjawiska typowe i Êrednie w pewnym okresie, nale˝y
ostro˝nie podchodziç do wyd∏u˝ania szeregów czasowych.

W przypadku prognoz krótkookresowych lepsze wyniki mo˝e daç pos∏ugiwanie si´ macierzami
estymowanymi na podstawie danych z poszczególnych etapów cyklu koniunkturalnego. Wydaje si´,
˝e obecnie (zw∏aszcza w zastosowaniach typu stress test) zasadne jest pos∏ugiwanie si´ macierzà osza-
cowanà na podstawie podokresu z pogarszajàcà si´ strukturà portfela. Mo˝e to dawaç zani˝one pro-
gnozy jakoÊci portfeli kredytowych banków, co jest jednak zgodne z ideà prognozy ostrzegawczej94. 

Rozszerzenie estymowanego modelu o zmienne ilustrujàce stan gospodarki mog∏oby pozwo-
liç na rozwiàzanie przedstawionego powy˝ej problemu horyzontu czasowego prognoz i zakresu
danych b´dàcych podstawà estymacji. Jednak w przypadku bazowania na danych zagregowanych
pog∏´bia si´ problem relacji liczby obserwacji i estymowanych parametrów. Mo˝e byç on cz´Êcio-
wo rozwiàzany dzi´ki wykorzystaniu danych indywidualnych.

pij
j =

∑ =
1

4

1

93 M. T. Jones (2001): Estimating Markov Transition Matrices Using Proportions Data: An Application to Credit Risk, op. cit.
94 W praktyce liczba dost´pnych obserwacji jest niewielka w stosunku do liczby koniecznych do wyestymowania para-
metrów. Badania prowadzone w NBP wskazujà, ˝e prognozy uzyskane na podstawie macierzy estymowanych na wzgl´d-
nie niewielkiej liczbie obserwacji satysfakcjonujàco odzwierciedlajà rzàd wielkoÊci analizowanych wartoÊci (progno-
za struktury jakoÊciowej kredytów w grudniu 2003 r. wykonana na podstawie danych dost´pnych na koniec 2002 r.).
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Za∏àcznik 2.2
Prognozy struktury jakoÊci portfela kredytowego banków na podstawie bazy
danych o du˝ych zaanga˝owaniach

JakoÊç nale˝noÊci jest jednym z podstawowych wskaêników okreÊlajàcych poziom ryzyka,
na jakie nara˝one sà banki w swojej dzia∏alnoÊci. Prognozy struktury jakoÊci kredytów mogà byç
dokonywane metodami opartymi na danych zagregowanych (udzia∏ów poszczególnych katego-
rii kredytów w ca∏oÊci portfela nale˝noÊci) lub danych o zmianach klasyfikacji indywidualnych
ekspozycji. Pierwsze podejÊcie jest reprezentowane przez model macierzy przejÊç (por. za∏àcznik
2.1). W omówionym poni˝ej badaniu wykorzystano dane o jakoÊci indywidualnych ekspozycji
kredytowych, zawarte w bazie danych o du˝ych zaanga˝owaniach banków95. U˝yto ich do pro-
gnozowania prawdopodobieƒstw zmian klasyfikacji ekspozycji kredytowych, a poprzez to
zmian struktury jakoÊci kredytów.

Poziom ryzyka kredytowego zmienia si´ wraz z fazà cyklu koniunkturalnego. Powiàzanie to
jest widoczne zarówno w danych o jakoÊci kredytów (wzrost odsetka kredytów zagro˝onych w fa-
zie spowolnienia gospodarczego), jak i danych dotyczàcych zmian ratingów emitentów papierów
wartoÊciowych (wi´kszy odsetek decyzji o obni˝eniu ratingu). Z tego powodu w badaniu wybrano
metod´ pozwalajàcà na uwzgl´dnienie wp∏ywu zmiennych makroekonomicznych na prawdopodo-
bieƒstwa zmian klasyfikacji.

W badaniu wykorzystano dane kwartalne z okresu grudzieƒ 1996 r. – grudzieƒ 2003 r.
W pierwszym kroku ka˝dy podmiot zosta∏ w ka˝dym okresie zaklasyfikowany do jednej z czterech
kategorii jakoÊci: normalnych i pod obserwacjà, poni˝ej standardu, wàtpliwych, straconych, zgod-
nie z najgorszà klasyfikacjà nale˝noÊci od tego podmiotu we wszystkich bankach. Do prognozowa-
nia prawdopodobieƒstw zmian klasyfikacji podmiotu zosta∏y wykorzystane dwa modele typu orde-
red logit, oszacowane osobno dla kredytobiorców majàcych zad∏u˝enie walutowe i osobno dla po-
zosta∏ych podmiotów.

Modele typu ordered logit sà u˝ywane w sytuacji, gdy zmienna objaÊniana przyjmuje skoƒ-
czonà liczb´ (M) wartoÊci. WartoÊç zmiennej objaÊnianej odzwierciedla zwykle przypisanie obser-
wacji do jednej z M kategorii (na przyk∏ad udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie ankiety lub
zaklasyfikowanie kredytu do pewnej kategorii ryzyka). Celem takiego modelu jest zatem okreÊle-
nie prawdopodobieƒstwa zaklasyfikowania obserwowanego obiektu do poszczególnych katego-
rii. Zak∏ada si´, ˝e prawdopodobieƒstwa te zale˝à od wartoÊci pewnej zmiennej nieobserwowal-
nej y~i. Jej wartoÊç zale˝y od charakterystyk obserwowanego obiektu (czyli wartoÊci zmiennych ob-
jaÊniajàcych). 

Model typu ordered logit mo˝na zapisaç w nast´pujàcy sposób:

W tym zapisie xi jest wektorem zmiennych objaÊniajàcych, b oznacza wektor parametrów, a εi

jest sk∏adnikiem losowym o rozk∏adzie logistycznym. WartoÊci γs oznaczajà koƒce przedzia∏ów,
w których powinna si´ znaleêç wartoÊç zmiennej nieobserwowalnej, aby obserwowany obiekt zo-
sta∏ zaklasyfikowany do danej kategorii.
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95 Informacje zawarte w tej bazie obejmujà ekspozycje banków w stosunku do wszystkich klientów banków, w przypad-
ku których suma zaanga˝owaƒ bilansowych i pozabilansowych banku przekracza 500 tys. z∏. Opis bazy danych o du˝ych
zaanga˝owaniach banków zawiera Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002, s. 143.
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Zmienne objaÊniajàce wykorzystane w modelach i znaki parametrów otrzymane w procesie
estymacji przedstawione sà w tabeli 1. W modelach typu ordered logit znak parametru Êwiadczy je-
dynie o kierunku wp∏ywu zmiennej na prawdopodobieƒstwo zaklasyfikowania obiektu do dwóch
skrajnych kategorii. Kierunek wp∏ywu na prawdopodobieƒstwo zaklasyfikowania do kategorii po-
Êrednich zale˝y od wartoÊci wszystkich zmiennych objaÊniajàcych. Nie mo˝na te˝ bezpoÊrednio
wnioskowaç o sile tego wp∏ywu.

Na podstawie przedstawionych modeli dla wszystkich kredytobiorców obecnych w bazie da-
nych o du˝ych zaanga˝owaniach obliczono prawdopodobieƒstwa przejÊcia do wszystkich czterech
kategorii jakoÊci. Prawdopodobieƒstwa te pos∏u˝y∏y do wykonania prognoz struktury jakoÊci nale˝-
noÊci oraz salda tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych, które zosta∏y omówione sà w g∏ów-
nym tekÊcie Raportu (podrozdzia∏ 2.1).

Dostosowanie prognozy do nowych zasad klasyfikacji nale˝noÊci

Nowe regulacje mogà spowodowaç zmian´ klasyfikacji nale˝noÊci w dwóch przypadkach:
gdy nale˝noÊç ma zabezpieczenie, które mo˝e byç wykorzystane na etapie klasyfikacji, oraz gdy na-
le˝noÊç by∏a klasyfikowana na podstawie kryterium terminowoÊci sp∏at. W pierwszym przypadku
zabezpieczona nale˝noÊç zagro˝ona mo˝e zostaç przeklasyfikowana do kategorii odpowiadajàcej
ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej wystawcy zabezpieczenia. Zmiana ta nie wp∏ywa na wyso-
koÊç wymaganych rezerw celowych, poniewa˝ zabezpieczenie to ju˝ wczeÊniej pomniejsza∏o pod-
staw´ ich tworzenia. W drugim przypadku wyd∏u˝enie opóênieƒ powodujàcych klasyfikacj´ nale˝-
noÊci do poszczególnych kategorii mo˝e spowodowaç przeklasyfikowanie nale˝noÊci do wy˝szej
kategorii. B´dzie to skutkowa∏o rozwiàzaniem cz´Êci utworzonych rezerw celowych. W przypadku
ekspozycji klasyfikowanych wed∏ug sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy zmiana regula-
cji nie wp∏ywa na klasyfikacj´ ekspozycji. 

Dane z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach96 wskazujà na znaczne zró˝nicowanie przy-
czyn klasyfikacji nale˝noÊci w poszczególnych kategoriach. W przypadku nale˝noÊci zaklasyfikowa-
nych jako poni˝ej standardu i wàtpliwe przewa˝ajà nale˝noÊci klasyfikowane wed∏ug sytuacji eko-
nomiczno-finansowej kredytobiorcy (83% nale˝noÊci poni˝ej standardu i 87% nale˝noÊci wàtpli-
wych wed∏ug stanu na koniec 2003 r.). Odmienna sytuacja wyst´puje w przypadku nale˝noÊci stra-
conych, gdzie 92% nale˝noÊci ma opóênienia w sp∏atach. 

Aby przeliczyç prognozowane wartoÊci ekspozycji wed∏ug nowej klasyfikacji, przyj´to, ˝e
udzia∏y nale˝noÊci klasyfikowanych wed∏ug sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
w poszczególnych kategoriach pozostanà takie same jak w 2003 r. Prognozowane kwoty nale˝-
noÊci poni˝ej standardu, wàtpliwych i straconych (wed∏ug starych przepisów) zosta∏y w ten spo-
sób podzielone na cz´Êç odpowiadajàcà nale˝noÊciom, gdzie wyst´pujà opóênienia w sp∏atach
i cz´Êç odpowiadajàcà nale˝noÊciom klasyfikowanym wed∏ug sytuacji ekonomiczno-finansowej
kredytobiorcy. Pierwsza z tych cz´Êci zosta∏a, w przypadku nale˝noÊci poni˝ej standardu i wàtpli-
wych, przeniesiona do kategorii o jeden szczebel wy˝szej, zgodnie z wyd∏u˝eniem opóênieƒ
w sp∏atach powodujàcych klasyfikacj´ do poszczególnych kategorii. W przypadku nale˝noÊci stra-
conych kwota ta zosta∏a podzielona po po∏owie mi´dzy kategorie wàtpliwe i stracone. Drugà
cz´Êç nale˝noÊci, klasyfikowanà wed∏ug sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, pozo-
stawiono w „starych” kategoriach. 

96 W tym miejscu ograniczamy si´ do nale˝noÊci od podmiotów gospodarczych, poniewa˝ jedynie 8% wartoÊci ekspo-
zycji wykorzystanych w badaniu to nale˝noÊci od osób fizycznych.
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Za∏àcznik 2.3
Oszacowanie wartoÊci oczekiwanej rozk∏adu strat kredytowych banków w ho-
ryzoncie jednego roku przy u˝yciu logitowych modeli prawdopodobieƒstwa
niewyp∏acalnoÊci

Modele wykorzystane w badaniu pozwalajà na prognozowanie prawdopodobieƒstwa za-
klasyfikowania ekspozycji banków wobec poszczególnych klientów do kategorii stracone,
na podstawie informacji z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach i wybranych zmiennych ma-
kroekonomicznych97. Prawdopodobieƒstwo to, w po∏àczeniu z informacjami o wielkoÊciach
ekspozycji i za∏o˝eniami dotyczàcymi stopy odzysku, pozwala na wyznaczenie wartoÊci oczeki-
wanej rozk∏adu strat kredytowych. WartoÊç t´ mo˝na porównaç ze stanem rezerw celowych
utworzonych na badane ekspozycje. JeÊli wartoÊç oczekiwana strat kredytowych b´dzie wy˝sza
od stanu rezerw celowych, to otrzymanà nadwy˝k´ mo˝na interpretowaç jako wartoÊç oczeki-
wanà cz´Êci strat kredytowych banków w 2004 r., która nie znajduje pokrycia w utworzonych
dotàd rezerwach celowych, a wi´c wp∏ynie na zmniejszenie wyniku finansowego sektora ban-
kowego w 2004 r.

W pierwszym kroku badania dla ka˝dego kredytobiorcy obliczono prognoz´ prawdopo-
dobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci (prognozy prawdopodobieƒstw niewyp∏acalnoÊci zosta∏y obli-
czone na podstawie dwóch modeli, osobno dla kredytobiorców majàcych zad∏u˝enie waluto-
we oraz dla pozosta∏ych kredytobiorców). W nast´pnej kolejnoÊci zosta∏y obliczone wartoÊci
ekspozycji banków wobec poszczególnych kredytobiorców. WartoÊç ekspozycji (ca∏oÊç zaanga-
˝owania bilansowego i 25% wartoÊci instrumentów pozabilansowych) jest skorygowa-
na o wartoÊç zabezpieczeƒ pomniejszajàcych podstaw´ tworzenia rezerw celowych, nale˝ne
odsetki oraz wartoÊç posiadanych udzia∏ów i akcji. Ostatnim krokiem by∏o obliczenie oczeki-
wanej wartoÊci strat kredytowych z tytu∏u poszczególnych ekspozycji. Jest to iloczyn wartoÊci
ekspozycji, prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci i odsetka straconej ekspozycji (LGD – ang.
Loss Given Default).

Konstrukcja modelu

Zmienne objaÊniajàce wykorzystane w modelu: 

• wartoÊç zad∏u˝enia klienta we wszystkich bankach, 

• zmienne zero-jedynkowe opisujàce obecnà klasyfikacj´ klienta, 

• udzia∏ otwartych linii kredytowych w ca∏kowitej ekspozycji banków wobec klienta, zmien-
ne zero-jedynkowe wyró˝niajàce typ kredytobiorcy (osoba fizyczna, nierezydent, podmiot
administracji publicznej, podmioty z bran˝y: ochrona zdrowia, hutnictwo i górnictwo su-
rowców energetycznych),

• zmienne makroekonomiczne: wzrost PKB i wartoÊci dodanej brutto w dzia∏ach gospodar-
ki, realne oprocentowanie kredytów z∏otowych (dla kredytobiorców bez zad∏u˝enia walu-
towego) i Êrednioroczny kurs euro (dla kredytobiorców majàcych zad∏u˝enie walutowe).

97Opis bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach oraz wst´pnych wyników badaƒ nad czynnikami wp∏ywajàcymi na praw-
dopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci klientów zawiera Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – gru-
dzieƒ 2002, s. 142–148. W badaniu omawianym w tegorocznej edycji Raportu wykorzystano podobne metody. Dane te
obejmujà w przewa˝ajàcej cz´Êci ekspozycje banków w stosunku do podmiotów gospodarczych (93% wartoÊci kredy-
tów wykazanych w bazie danych o du˝ych zaanga˝owaniach to kredyty udzielone podmiotom gospodarczym).
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Tabela 1
Zmienne wykorzystane w badaniu i znaki oszacowanych parametrów

Uwaga: estymacji dokonano metodà najwi´kszej wiarygodnoÊci. Oszacowania wszystkich parametrów sà istotnie
ró˝ne od zera na poziomie istotnoÊci 1%.

èród∏o: NBP.

Zmienna objaÊniana Opóênienie Znak parametru Znak parametru – model
w stosunku – model dla dla kredytobiorców
do zmiennej kredytobiorców majàcych zad∏u˝enie
objaÊnianej bez zad∏u˝enia walutowe

walutowego

Zmienna opisujàca klasyfikacj´

kredytobiorcy do kategorii jakoÊci: 

0 – Kategoria normalne i pod obserwacjà

1 – Kategoria poni˝ej standardu

2 – Kategoria wàtpliwe

3 – Kategoria stracone

Zmienne objaÊniajàce: 

• Logarytm ca∏kowitej wartoÊci zad∏u˝enia

klienta we wszystkich bankach 12 miesi´cy + +

• Udzia∏ otwartych linii kredytowych

w ca∏kowitej wartoÊci ekspozycji 12 miesi´cy – –

• Klient z dzia∏u 75 PKD – 

administracja publiczna nie dotyczy – –

• Klient z dzia∏u 10 PKD – 

górnictwo w´gla kamiennego nie dotyczy –

• Klient z dzia∏u 27 PKD –

produkcja metali nie dotyczy + +

• Klient jest osobà fizycznà nie dotyczy – –

• Klient jest nierezydentem nie dotyczy – –

• Klient zaklasyfikowany do kategorii

poni˝ej standardu (zmienna

zero-jedynkowa) 12 miesi´cy + +

• Klient zaklasyfikowany do kategorii

wàtpliwe (zmienna zero-jedynkowa) 12 miesi´cy + +

• Dynamika wartoÊci dodanej brutto

(ostatnie 12 miesi´cy) w dziale gospodarki

odpowiadajàcym klasyfikacji podmiotu

(przemys∏, us∏ugi rynkowe, budownictwo) 0 – –

lub

• Dynamika PKB (ostatnie 12 miesi´cy)

– dla podmiotów, dla których ta klasyfikacja

jest niemo˝liwa (osoby fizyczne,

podmioty z innych dzia∏ów gospodarki) 0 – –

• Ârednioroczny kurs z∏otego do koszyka

50/50 euro/dolar USA 0 +
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3
Niebankowe instytucje finansowe

3.1. Grupy kapita∏owe dzia∏ajàce w sektorze finansowym 

Grup´ kapita∏owà tworzà firmy, b´dàce pod wspólnà kontrolà i dzia∏ajàce w co najmniej
dwóch ró˝nych sektorach finansowych, np. w bankowoÊci i sektorze ubezpieczeƒ98. Prawne ramy
funkcjonowania grup kapita∏owych w Polsce okreÊla Prawo bankowe wyró˝niajàce holding finan-
sowy i holding o dzia∏alnoÊci mieszanej99, oraz ustawa o rachunkowoÊci, która definiuje grup´ ka-
pita∏owà jako jednostk´ dominujàcà wraz z jednostkami zale˝nymi.

Jednym z motywów powstawania grup kapita∏owych jest dywersyfikacja ich dzia∏alnoÊci,
dzi´ki której niepowodzenia w jednym sektorze mogà zostaç skompensowane dobrymi wynikami
w innym. Istnieje jednak niebezpieczeƒstwo przenoszenia na podmiot dominujàcy strat podmiotów
podporzàdkowanych. Dla stabilnoÊci finansowej ma to szczególne znaczenie, poniewa˝ w funkcjo-
nujàcych w Polsce grupach kapita∏owych podmiotem dominujàcym jest zazwyczaj instytucja finan-
sowa, najcz´Êciej bank. Z tego wzgl´du Raport obejmuje analiz´ powiàzaƒ banków z innymi pod-
miotami grup kapita∏owych oraz ich wp∏ywu na wyniki finansowe banków. 

Zale˝noÊci pomi´dzy polskimi a zagranicznymi strukturami bankowych grup
kapita∏owych

Finansowe grupy kapita∏owe dzia∏ajàce w Polsce najcz´Êciej wchodzà w sk∏ad mi´dzynarodo-
wych grup finansowych. Przyk∏ady najwa˝niejszych bankowych grup kapita∏owych w Polsce pozwa-
lajà na sporzàdzenie kilku schematów zale˝noÊci pomi´dzy zagranicznym inwestorem lub zagra-
nicznymi strukturami grupy kapita∏owej a strukturami dzia∏ajàcymi w Polsce. Przedstawione sche-
maty sà jednak uproszczeniem rzeczywistoÊci i nie wyczerpujà wszystkich mo˝liwoÊci powiàzaƒ.

Pierwszy typ organizacyjny (por. schemat 3.1.1) polega na tym, ˝e polski bank100 jest kontro-
lowany przez grup´ zagranicznych podmiotów finansowych. WÊród tych podmiotów znajduje si´
bank, który ma bezpoÊredni udzia∏ w kapitale banku polskiego. Polski bank z kolei kontroluje pod-
mioty zale˝ne na szczeblu krajowym.

Drugi rodzaj powiàzaƒ podmiotów tworzàcych grup´ kapita∏owà (por. schemat 3.1.2) jest
nast´pujàcy. Mi´dzynarodowa grupa kapita∏owa, sk∏adajàca si´ z dzia∏ajàcych za granicà podmio-
tów finansowych (bank, zak∏ad ubezpieczeniowy, towarzystwo funduszy inwestycyjnych itd.), ma
udzia∏y w spó∏ce holdingowej. Spó∏ka holdingowa jest ogniwem poÊrednim mi´dzy cz´Êcià zagra-
nicznà a polskà mi´dzynarodowej grupy kapita∏owej. Jej zadaniem jest utrzymywanie udzia∏ów
w podmiotach zale˝nych. Równie˝ w tym przypadku podmiotem, wokó∏ którego koncentruje si´
struktura grupy kapita∏owej na szczeblu krajowym, jest najcz´Êciej bank. Spó∏ka holdingowa kon-

98 A. Kuritzkes, T. Schuermann, S.M. Weiner: Risk measurement, risk management and capital adequacy in financial con-
glomerates. The Wharton Financial Institutions Center Working Paper 2002, s. 1.
99 Holding finansowy to grupa co najmniej dwóch podmiotów, w której podmiotem dominujàcym jest instytucja finan-
sowa, a w sk∏ad grupy wchodzà wy∏àcznie lub w wi´kszoÊci banki bàdê instytucje finansowe, a przynajmniej jednym pod-
miotem zale˝nym jest bank. Holding o dzia∏alnoÊci mieszanej tworzà natomiast co najmniej dwa podmioty, z których
podmiotem dominujàcym musi byç instytucja inna ani˝eli instytucja finansowa lub bank, a co najmniej jednym podmio-
tem zale˝nym jest bank.
100 Przez „polski bank” nale˝y rozumieç bank, który uzyska∏ licencj´ na dzia∏alnoÊç w Polsce. W tym znaczeniu sformu-
∏owanie to u˝ywane jest w ca∏ym Raporcie.
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troluje podmioty grupy kapita∏owej na szczeblu krajowym cz´Êciowo bezpoÊrednio (majàc udzia∏y
w kapitale tych spó∏ek) bàdê poÊrednio – poprzez kontrolowany przez siebie polski bank.

W sk∏ad grup kapita∏owych dzia∏ajàcych w Polsce oprócz banku jako podmiotu dominujàce-
go i innych instytucji finansowych (np. bank hipoteczny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fir-
ma ubezpieczeniowa) wchodzà te˝ instytucje niefinansowe (np. zajmujàce si´ rozliczeniami, syste-
mami informatycznymi i innymi us∏ugami pomocniczymi). Z punktu widzenia stabilnoÊci grup i ich
wp∏ywu na sytuacj´ banków szczególnà rol´ odgrywajà powszechne towarzystwa emerytalne i za-
k∏ady ubezpieczeƒ ze wzgl´du na ich potencja∏ rozwojowy. Powiàzania powszechnych towarzystw
emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ z pozosta∏ymi podmiotami grupy przybierajà dwie formy:

• zale˝noÊci od banku dzia∏ajàcego w Polsce (cz´sto 100%) lub

• zale˝noÊci od niebankowych podmiotów zagranicznych. Wówczas cz´Êç kapita∏u akcyjne-
go powszechnego towarzystwa emerytalnego lub zak∏adu ubezpieczeƒ jest w posiadaniu
dzia∏ajàcej za granicà mi´dzynarodowej firmy zarzàdzajàcej funduszami emerytalnymi
bàdê firmy ubezpieczeniowej, a pozosta∏a cz´Êç nale˝y do spó∏ki holdingowej. W takim
przypadku nie istnieje bezpoÊrednie powiàzanie kapita∏owe pomi´dzy powszechnym towa-

1 Bank, który uzyska∏ licencj´ na dzia∏alnoÊç w Polsce.
Uwaga: kolorem be˝owym oznaczono podmioty dzia∏ajàce na polskim rynku.

èród∏o: NBP.

Bank

zagraniczny

Fundusz

inwestycyjny

Zak∏ad

ubezpieczeƒ

Bank

polski1

Mi´dzynarodowa grupa kapita∏owa

Bank

zagraniczny
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inwestycyjny

Zak∏ad

ubezpieczeƒ

Spó∏ka

zale˝na

Spó∏ka

zale˝na
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Mi´dzynarodowa grupa kapita∏owa

Spó∏ka

zale˝na

Spó∏ka

zale˝na

Spó∏ka

zale˝na

Zagraniczna spó∏ka holdingowa

Schemat 3.1.1

Schemat 3.1.2

Schematy powiàzaƒ pomi´dzy zagranicznymi i krajowymi strukturami grupy kapita∏owej
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rzystwem emerytalnym a bankiem dzia∏ajàcym w Polsce. Nie oznacza to jednak, ˝e te ban-
ki i podmioty te nie wspó∏pracujà ze sobà. Cz´sto funkcjonujà pod wspólnym znakiem fir-
mowym, udost´pniajà swoje kana∏y dystrybucji, razem pozyskujà nowych klientów oraz
prowadzà wspólne kampanie marketingowe.

Nadrz´dne struktury grup kapita∏owych dzia∏ajàce za granicà ze wzgl´du na wielkoÊç
oraz wielostronnoÊç powiàzaƒ sà skomplikowane i stanowià problem dla lokalnych nadzor-
ców. W celu zwi´kszenia efektywnoÊci kontroli wprowadzono nadzór skonsolidowany. Polega
on na analizie grupy kapita∏owej jako ca∏oÊci, analizie poszczególnych podmiotów grupy oraz
transakcji zawieranych pomi´dzy nimi. Obecnie w krajach Unii Europejskiej trwajà przygotowa-
nia do wprowadzenia w ˝ycie Dyrektywy o konglomeratach finansowych101. Reguluje ona kwe-
stie odpowiedniego wyposa˝enia w kapita∏ podmiotów grup finansowych, skonsolidowanego
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, transakcji wewnàtrzgrupowych oraz wspó∏pracy lokalnych
w∏adz nadzorczych.

Aktywa banków, otwartych funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych
i zak∏adów ubezpieczeƒ 

Banki stanowià najwa˝niejszà, pod wzgl´dem sumy aktywów, cz´Êç systemu finansowego
w Polsce. ¸àczna suma aktywów funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i zak∏adów ubez-
pieczeƒ, pomimo szybkiego tempa wzrostu, jest stosunkowo niewysoka i stanowi oko∏o 30% war-
toÊci aktywów banków (por. tabela 3.1.1). Banki zaznaczajà swojà obecnoÊç w kolejnych segmen-
tach rynku. Próbujà znaleêç alternatywne sposoby pozyskiwania klientów i dystrybucji us∏ug. Jed-
noczeÊnie, w celu zwi´kszenia efektywnoÊci funkcjonowania Êwiadczenie cz´Êci us∏ug bàdê wyko-
nywanie niektórych czynnoÊci odbywa si´ poza strukturami banków. Powo∏uje si´ do tego wyspe-
cjalizowane podmioty, kapita∏owo zale˝ne od banków. Najcz´Êciej zajmujà si´ poÊrednictwem kre-
dytowym, windykacjà, leasingiem, faktoringiem, rozliczeniami, przetwarzaniem danych, transpor-
tem oraz ochronà.

Struktura podmiotowa skonsolidowanych aktywów grup kapita∏owych Polsce

Banki sà cz´Êcià zagranicznych struktur kapita∏owych. Jednak˝e w Polsce ze wzgl´du na swo-
jà przewag´ ekonomicznà, cz´sto tworzà w ramach tych struktur w∏asne grupy kapita∏owe (por.
schemat 3.1.1).

Banki b´dàce podmiotami dominujàcymi w grupie kapita∏owej przesy∏ajà do NBP skonsolido-
wane sprawozdania finansowe. Dane te pozwalajà na okreÊlenie udzia∏u banków w aktywach grup
kapita∏owych. W czerwcu 2003 r. dla 10 najwi´kszych banków udzia∏ ten wynosi∏ prawie 98% (por.
tabela 3.1.2 i wykres 3.1.1).

Tabela 3.1.1
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zak∏adów ubezpieczeƒ (ZU), funduszy
inwestycyjnych (FI) i banków (w mln z∏)

èród∏o: KNUiFE, NBP, www.analizy.pl.

Stan na OFE ZU FI Banki

Grudzieƒ 2002 r. 31.752 57.562 22.766 468.339

Marzec 2003 r. 33.609 59.872 26.687 482.697

Czerwiec 2003 r. 37.944 62.325 31.473 482.413

Wrzesieƒ 2003 r. 41.704 64.104 35.307 486.078

Grudzieƒ 2003 r. 45.439 65.723 33.229 491.291

101Dyrektywa 2002/87/EC o dodatkowym nadzorze nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami in-
westycyjnymi tworzàcymi grup´ finansowà.
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Dominacja kapita∏owa banków sprawia, ˝e wp∏yw pozosta∏ych podmiotów na sytuacj´ ca∏ej
grupy jest ograniczony. Poniewa˝ dane, na podstawie których dokonano obliczeƒ, pochodzà ze
sprawozdaƒ skonsolidowanych, zawierajà ca∏oÊç informacji sprawozdawczych o podmiotach obj´-
tych metodà konsolidacji pe∏nej102.

Du˝e znaczenie dla grup kapita∏owych majà zak∏ady ubezpieczeƒ oraz powszechne towarzy-
stwa emerytalne. Charakter prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci jest jednak inny ni˝ w bankach, co
sprawia, ˝e podmioty te nie sà obj´te pe∏nà konsolidacjà, ale wyceniane sà metodà praw w∏asno-
Êci. Metod´ praw w∏asnoÊci stosuje si´ w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest wycena udzia-
∏ów w podmiotach stowarzyszonych lub wspó∏zale˝nych b´dàcych spó∏kami handlowymi. Oznacza
to, ˝e udzia∏ banku w kapitale w∏asnym tych podmiotów wynosi mniej ni˝ 50%. W drugim przy-
padku metod´ t´ stosujemy do wyceny udzia∏ów w podmiotach zale˝nych, jeÊli prowadzà one zu-
pe∏nie odmiennà dzia∏alnoÊç od podmiotu dominujàcego a konsolidowanie danych metodà pe∏nà
zniekszta∏ci∏oby obraz sprawozdania grupy kapita∏owej.

Metoda praw w∏asnoÊci polega na wycenie w bilansie podmiotu dominujàcego (np. banku)
udzia∏u w podmiocie podporzàdkowanym wed∏ug przypadajàcego na niego udzia∏u w kapita∏ach
w∏asnych podmiotów podporzàdkowanych (nie nast´puje tutaj, tak jak w przypadku konsolidacji pe∏-
na agregacja danych). Tak wycenione udzia∏y w podmiotach majà tak˝e wp∏yw na wyniki finansowe
banków poprzez uwzgl´dnienie udzia∏u w wyniku finansowym podmiotu podporzàdkowanego. 

Bez wzgl´du na stosowanà metod´ wyceny wp∏yw udzia∏ów w podmiotach podporzàdko-
wanych na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapita∏owej jest podobny.

Kana∏y oddzia∏ywania instytucji niebankowych na banki

Udzia∏y banków w podmiotach wycenianych metodà praw w∏asnoÊci103 i ich wp∏yw
na wyniki finansowe banków

WartoÊç udzia∏ów banków w kapita∏ach w∏asnych podmiotów wycenianych metodà praw
w∏asnoÊci w grudniu 2003 r. osiàgn´∏a 5,8 mld z∏, co stanowi∏o 15,2% funduszy w∏asnych sektora
bankowego. 

Tabela 3.1.2
Udzia∏ banków w aktywach grup
kapita∏owych
(dane na koniec czerwca 2003 r.)

Wykres 3.1.1 
Udzia∏ banków w aktywach grup
kapita∏owych
(dane na koniec czerwca2003 r.)

èród∏o: NBP. èród∏o: NBP.

Banki Pozosta∏e podmioty

2,3%

97,7%

w mln z∏

Aktywa skonsolidowane
grup kapita∏owych, z tego: 372.018

Banki 363.535

Pozosta∏e podmioty 8.483 

102 Metoda ta polega na zagregowaniu sprawozdaƒ finansowych podmiotów wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej,
a nast´pnie dokonaniu korekt i wy∏àczeƒ finansowych skutków transakcji i ekspozycji pomi´dzy tymi podmiotami. Na-
st´pnie dzieli si´ skonsolidowane kapita∏y w∏asne na nale˝àce do grupy kapita∏owej i pozosta∏e. W ten sposób otrzymy-
wane jest sprawozdanie pokazujàce rzeczywisty stan poszczególnych pozycji bilansowych, wyników finansowych i prze-
p∏ywów pieni´˝nych grupy kapita∏owej.
103 Ze wzgl´du na ograniczonà dost´pnoÊç danych w momencie pisania Raportu analiza obejmuje udzia∏y w podmio-
tach (zale˝nych, stowarzyszonych, wspó∏zale˝nych i udzia∏ów mniejszoÊciowych) wycenianych metodà praw w∏asnoÊci. 
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W 2003 r. podmioty podporzàdkowane wyceniane metodà praw w∏asnoÊci przyczyni∏y si´
do obni˝enia wyników posiadajàcych je banków. ¸àczna strata w sektorze bankowym wynikajàca
z posiadanych udzia∏ów wynosi∏a 273,9 mln z∏, co stanowi∏o 5,9% wyniku finansowego brutto
i 10,9% wyniku finansowego netto banków.

Zaanga˝owanie kredytowe w otwartych funduszach emerytalnych i zak∏adach ubezpieczeƒ104

Zaanga˝owanie kredytowe banków w otwartych funduszach emerytalnych i zak∏adach ubez-
pieczeƒ by∏o niewielkie. ¸àczna kwota po˝yczek i kredytów dla OFE oraz zak∏adów ubezpieczeƒ
w grudniu 2003 r. wynosi∏a 156 mln z∏ i stanowi∏a zaledwie 0,2% nale˝noÊci sektora bankowego.
Niskie zad∏u˝enie tych podmiotów w sektorze bankowym wynika∏o z ustawowych ograniczeƒ w po-
lityce inwestycyjnej, którym podlegajà fundusze emerytalne. Majà one bardzo ograniczone mo˝li-
woÊci zaciàgania kredytów i stosowania dêwigni finansowej w swoich dzia∏aniach. Ma to na celu
podwy˝szenie bezpieczeƒstwa zgromadzonych w nich Êrodków. Z kolei zak∏ady ubezpieczeƒ oce-
niajà wysokoÊç Êrodków potrzebnych na wyp∏at´ odszkodowaƒ za pomocà metod statystycznych
i tworzà rezerwy techniczne na ich pokrycie. W normalnych warunkach nie ma zatem potrzeby105

korzystania z kredytu bankowego na szerszà skal´. 

W powy˝szej sytuacji zagro˝enie dla banków, wynikajàce z zaanga˝owania kredytowego
w otwartych funduszach emerytalnych i zak∏adach ubezpieczeƒ, jest marginalne i nie ma wp∏ywu
na ich stabilnoÊç.

Zobowiàzania banków wobec otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ 

Ârodki otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ ulokowane w depozytach
bankowych i emitowanych przez banki papierach d∏u˝nych osiàgn´∏y w 2003 r. wartoÊç 3,9 mld z∏,
co stanowi∏o 0,79% sumy bilansowej sektora bankowego (por. tabela 3.1.4).

W przypadku OFE istniejà limity inwestowania Êrodków w lokaty i bankowe papiery warto-
Êciowe. Nie mogà one przekroczyç 20% aktywów funduszu emerytalnego. Dane wskazujà, ˝e fun-
dusze wykorzystujà te mo˝liwoÊci w bardzo ma∏ym stopniu. Na koniec 2003 r. lokaty i bankowe pa-
piery wartoÊciowe stanowi∏y mniej ni˝ 4% aktywów OFE.

W stosunku do zak∏adów ubezpieczeƒ nie obowiàzuje limit lokat bankowych. Inwestycje
w papiery wartoÊciowe jednego emitenta nie powinny przekraczaç 5% wartoÊci rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych. Na koniec 2003 r. nale˝noÊci zak∏adów ubezpieczeƒ z tytu∏u lokat i banko-
wych papierów wartoÊciowych wynosi∏a oko∏o 2 mld z∏, co stanowi∏o oko∏o 6–7% rezerw technicz-
no-ubezpieczeniowych106. 

Tabela 3.1.3
WartoÊç udzia∏ów w podmiotach podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

Stan na WartoÊç bilansowa udzia∏ów Fundusze w∏asne banków W relacji do
(w mln z∏) (w mln z∏) funduszy w∏asnych

banków (w %)

Grudzieƒ 2002 r. 5.936 36.206 16,4

Marzec 2003 r. 5.915 35.421 16,7

Czerwiec 2003 r. 6.172 37.538 16,4

Wrzesieƒ 2003 r. 6.190 37.093 16,7

Grudzieƒ 2003 r. 5.841 38.394 15,2

èród∏o: NBP.

104 W analizie zaanga˝owaƒ kredytowych i zobowiàzaƒ banków wobec podmiotów niebankowych pomini´to fundusze
inwestycyjne ze wzgl´du na ograniczonoÊç danych.
105 Potrzeba taka mo˝e pojawiç si´ w przypadku katastrof i wydarzeƒ, których nie mo˝na wczeÊniej przewidzieç. Koniecz-
na jest wówczas znacznie wi´ksza pomoc ni˝ kredyt bankowy (np. pomoc paƒstw po wydarzeniach 11 wrzeÊnia 2001 r.).
106 Dane szacowane na podstawie zagregowanego bilansu sektora bankowego i aktywów OFE (obie informacje z grudnia
2003 r.) oraz bilansu zak∏adów ubezpieczeƒ (dane o rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dotyczà wrzeÊnia 2003 r.).
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Udzia∏ depozytów otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ oraz posiada-
nych przez nie bankowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w sumie bilansowej banków utrzy-
mywa∏ si´ na niskim poziomie. Mo˝na stwierdziç, ˝e nie stanowi to zagro˝enia dla p∏ynnoÊci sek-
tora bankowego. 

3.2. Zak∏ady ubezpieczeƒ

WielkoÊç i struktura rynku

Spadek dynamiki przypisu sk∏adki, który nastàpi∏ w 2002 r., okaza∏ si´ zjawiskiem przejÊcio-
wym. Wraz z poprawà koniunktury gospodarczej w 2003 r. wróci∏a wysoka dynamika przypisu
sk∏adki. Zjawisko to mo˝na cz´Êciowo wyjaÊniaç tym, ˝e rynek ubezpieczeniowy w Polsce nadal jest
rynkiem rozwijajàcym si´. Utrzymuje si´ równie˝ tendencja do szybszego wzrostu przypisu sk∏adki
w ubezpieczeniach na ˝ycie ni˝ w majàtkowych.

Tabela 3.1.4
Zobowiàzania banków wobec otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
i zak∏adów ubezpieczeƒ (ZU)

Stan na Zobowiàzania wobec Suma bilansowa Zobowiàzania 
OFE i ZU sektora bankowego w relacji do sumy 

(w mln z∏) (w mln z∏) bilansowej (w %)

Grudzieƒ 2002 r. 3.287 468.339 0,70

Marzec 2003 r. 2.964 482.697 0,61

Czerwiec 2003 r. 3.154 482.413 0,65

Wrzesieƒ 2003 r. 3.099 486.078 0,64

Grudzieƒ 2003 r. 3.885 491.291 0,79

èród∏o: NBP.
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Wykres 3.2.1
Tempo wzrostu sk∏adki przypisanej brutto

Uwaga: sk∏adka liczona jest narastajàco na koniec ka˝dego kwarta∏u i porównywana z tak samo liczonà sk∏adkà
w roku poprzednim.

èród∏o: KNUiFE.
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Istotnà tendencjà na rynku ubezpieczeniowym by∏ proces dekoncentracji rynku (por. wykresy
3.2.2 i 3.2.3). Szczególnie szybko, zarówno w ubezpieczeniach ˝yciowych, jak i majàtkowych, tra-
ci∏y udzia∏y w rynku najwi´ksze podmioty. 

Zagregowane wyniki finansowe

Konkurencja prowadzàca do spadku koncentracji rynku mia∏a w du˝ej mierze charakter ce-
nowy. Zagregowane wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych (por. tabela 3.2.1) wskazu-
jà na popraw´ sytuacji rynkowej. Jednak wynik zagregowany by∏ w du˝ym stopniu spowodowany
systematycznie poprawiajàcymi si´ wynikami najwi´kszego ubezpieczyciela. Wi´kszoÊç pozosta∏ych
towarzystw, aby zwi´kszyç udzia∏ w rynku lub utrzymaç si´ na nim, stosowa∏a ekspansywnà polity-
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Wykres 3.2.2
Koncentracja na rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie

Uwaga: okreÊlenia CR1, CR3 i CR5 oznaczajà udzia∏ w rynku odpowiednio 1, 3 i 5 najwi´kszych podmiotów
(pod wzgl´dem wysokoÊci sk∏adki przypisanej brutto).

èród∏o: KNUiFE.
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(pod wzgl´dem wysokoÊci sk∏adki przypisanej brutto).

èród∏o: KNUiFE.
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k´ cenowà, która jednak negatywnie odbija∏a si´ na bie˝àcych wynikach finansowych. Wydaje si´,
˝e jest to Êwiadoma strategia przyj´ta przez udzia∏owców, a nie rezultat b∏´dów w zarzàdzaniu.

W 2003 r. poprawi∏y si´ podstawowe wskaêniki mierzàce stabilnoÊç sektora ubezpieczeƒ
(por. tabele 3.2.2 i 3.2.3). Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na popraw´ wskaênika rentownoÊci
dzia∏alnoÊci technicznej towarzystw. Wzrost poziomu tego wskaênika oznacza, ˝e zwi´ksza si´ do-
chodowoÊç podstawowej dzia∏alnoÊci, czyli ubezpieczania ryzyka. Jedyny wskaênik, który w 2003 r.
uleg∏ znacznemu pogorszeniu, to rentownoÊç dzia∏alnoÊci lokacyjnej. Z uwagi na doÊç stabilnà
w czasie struktur´ lokat mo˝na wnioskowaç, ˝e zmiany te by∏y wywo∏ane g∏ównie zmianami cen
aktywów na rynkach finansowych.

Tabela 3.2.1
Wyniki finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ (w mln z∏)

Uwaga: w nawiasach podano wynik najwi´kszego podmiotu na rynku.

èród∏o: KNUiFE, „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 12 z dnia 23 marca 2004 r.

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

2002 2003 2002 2003 

Wynik techniczny 741 (400) 1.126 (658) -98 (252) 77 (244)

Zysk (strata) netto 540 (302) 1.139 (580) 923 (871) 905 (900)

Tabela 3.2.2
Podstawowe wskaêniki – ubezpieczenia na ˝ycie

I pó∏rocze 2002 2002 I pó∏rocze 2003 2003

Wskaênik monitorowania dzia∏alnoÊci 207,6 206,7 216,4 237,9

Wskaênik pokrycia rezerw 109,9 111,0 112,6 111,8

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 88,4 45,4 90,2 49,0

Wskaênik p∏ynnoÊci finansowej 146,5 66,1 182,9 118,9

Wskaênik rentownoÊci dzia∏alnoÊci technicznej 8,1 7,8 12,9 10,4

Wskaênik rentownoÊci dzia∏alnoÊci lokacyjnej 6,1 11,7 4, 7 8,2

Wskaênik rentownoÊci kapita∏ów w∏asnych 7,7 12,7 11,1 20,8

Uwaga: wartoÊci wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, wskaênika p∏ynnoÊci finansowej, wskaênika rentownoÊci kapita∏ów w∏a-
snych i wskaênika rentownoÊci dzia∏alnoÊci lokacyjnej sà porównywalne tylko mi´dzy tymi samymi okresami ró˝-
nych lat. W przypadku pierwszych dwóch w liczniku, a dwóch kolejnych w mianowniku znajdujà si´ wielkoÊci
liczone narastajàco w ciàgu roku.

èród∏o: KNUiFE.

Tabela 3.2.3
Podstawowe wskaêniki – ubezpieczenia majàtkowe

I pó∏rocze 2002 2002 I pó∏rocze 2003 2003

Wskaênik monitorowania dzia∏alnoÊci 330,7 336,9 341,3 345,4

Wskaênik pokrycia rezerw 106,5 113,0 112,9 117,0

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 94,9 55,8 109,1 60,4

Wskaênik p∏ynnoÊci finansowej 128,5 72,4 135,1 79,6

Wskaênik rentownoÊci dzia∏alnoÊci technicznej 2,5 -1,9 3,0 0,7

Wskaênik rentownoÊci dzia∏alnoÊci lokacyjnej 4,5 9,2 3,7 7,9

Wskaênik rentownoÊci kapita∏ów w∏asnych 8,7 14,1 7,4 12,8 

Uwaga: wartoÊci wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, wskaênika p∏ynnoÊci finansowej, wskaênika rentownoÊci kapita∏ów w∏a-
snych i wskaênika rentownoÊci dzia∏alnoÊci lokacyjnej sà porównywalne tylko mi´dzy tymi samymi okresami ró˝-
nych lat. W przypadku pierwszych dwóch w liczniku, a dwóch kolejnych w mianowniku, znajdujà si´ wielkoÊci
liczone narastajàco w ciàgu roku.

èród∏o: KNUiFE.
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Aktywa i ich bezpieczeƒstwo

Du˝à cz´Êç lokat zak∏adów ubezpieczeƒ stanowià d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o sta∏ym opro-
centowaniu, m. in. d∏ugoterminowe skarbowe papiery wartoÊciowe. Przy takiej strukturze aktywów
portfel inwestycyjny zak∏adów ubezpieczeniowych jest szczególnie nara˝ony na ryzyko stopy pro-
centowej. W 2003 r. towarzystwa ubezpieczeniowe nie mog∏y jednak wykorzystywaç instrumentów
pochodnych umo˝liwiajàcych zabezpieczenie si´ przed tym ryzykiem. Dopiero zmiany wprowadzo-
ne na poczàtku 2004 r. stwarzajà t´ mo˝liwoÊç107. Niemniej jednak, jeÊli potraktowaç lokaty towa-
rzystw jako aktywa stanowiàce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a nie zwyk∏y port-
fel inwestycyjny, to du˝y udzia∏ w portfelu papierów o sta∏ym oprocentowaniu jest odpowiedni
do zobowiàzaƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ, na poczet których tworzone sà rezerwy.

Spadek cen obligacji skarbowych w drugiej po∏owie 2003 r. przyczyni∏ si´ do ograniczenia
udzia∏u instrumentów o najd∏u˝szych terminach zapadalnoÊci w portfelu papierów d∏u˝nych o sta-
∏ym oprocentowaniu (por. tabela 3.2.4), gdy˝ zarzàdzajàcy portfelem obawiali si´ kontynuacji ten-
dencji spadkowej. Wynikiem niekorzystnych zjawisk cenowych by∏ tak˝e znaczny spadek wyniku fi-
nansowego z tytu∏u lokat w stosunku do roku ubieg∏ego. 

Tabela 3.2.4
Udzia∏ papierów wartoÊciowych o sta∏ym oprocentowaniu w zagregowanych lokatach
zak∏adów ubezpieczeƒ (w %)

2002 2003

krótko- d∏ugo- razem krótko- d∏ugo- razem
terminowe terminowe terminowe terminowe

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
i inne papiery wartoÊciowe
o sta∏ej kwocie dochodu 22,51 60,08 82,59 26,26 47,30 73,57

Krajowe 22,33 58,55 80,88 25,85 45,74 71,58

Zagraniczne 0,18 1,53 1,71 0,42 1,57 1,98

Papiery wartoÊciowe dopuszczone
do publicznego obrotu 18,39 58,94 77,33 21,87 46,17 68,05

Emitowane przez Skarb Paƒstwa 18,36 57,19 75,56 21,39 45,26 66,65

Emitowane przez instytucje komunalne 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,04

Emitowane przez pozosta∏e podmioty 0,01 1,74 1,76 0,45 0,91 1,36

Papiery wartoÊciowe niedopuszczone
do publicznego obrotu 4,12 1,14 5,26 4,39 1,13 5,52

Emitowane przez Skarb Paƒstwa 2,68 0,13 2,81 4,09 0,11 4,20

Emitowane przez instytucje komunalne 0,06 0,00 0,06 0,02 0,00 0,02

Emitowane przez pozosta∏e podmioty 1,38 1,00 2,39 0,28 1,03 1,30

èród∏o: KNUiFE.

RRaammkkaa  33..22..11..  PPrroobblleemmyy  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  nnaa ÊÊwwiieecciiee  aa ppoollsskkiiee  rreeaalliiaa  

W wielu krajach o rozwini´tych rynkach finansowych w ostatnich latach dwoma pod-
stawowymi zagro˝eniami dla stabilnoÊci systemu finansowego, wià˝àcymi si´ z dzia∏alnoÊcià
towarzystw ubezpieczeniowych, by∏y:

• spadek cen aktywów stanowiàcych pokrycie zobowiàzaƒ wynikajàcych z wielu pro-
duktów o zdefiniowanym Êwiadczeniu i gwarantowanej stopie zwrotu, 

107 Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wprowadzi∏a mo˝liwoÊç zaliczania do aktywów stanowiàcych pokrycie re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych stanowiàcych zabezpieczenie innych aktywów. Wi´k-
szoÊç przepisów ustawy, w tym wspomniany, wesz∏a w ˝ycie 1.01.2004 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151).
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3.3. Otwarte fundusze emerytalne

Aktywa OFE

Wed∏ug szacunków KNUiFE, saldo wp∏at i wyp∏at Êrodków otwartych funduszy emerytalnych
(OFE) zrównowa˝y si´ w 2031 r.108, po czym wielkoÊç Êrodków wyp∏acanych zacznie dominowaç
nad wp∏ywajàcymi. Do 2009 r. Êrodki b´dà jedynie wp∏ywa∏y do OFE. W 2002 r. wielkoÊç rocznego
przyrostu aktywów OFE przekroczy∏a 10 mld z∏ (por. wykres 3.3.1). W 2003 r. oprócz Êrodków wp∏y-
wajàcych na bie˝àco z ZUS po raz pierwszy pojawi∏y si´ w OFE Êrodki pochodzàce ze sp∏aty przez

• ryzyko zwiàzane z zakupieniem przez liczne towarzystwa ubezpieczeniowe pochod-
nych instrumentów kredytowych; instrumenty te by∏y masowo sprzedawane przez
banki, dzi´ki czemu wp∏yw dekoniunktury na sytuacj´ banków w ostatnich kilku la-
tach by∏ s∏abszy ni˝ w poprzednich okresach spadku dynamiki PKB.

W Polsce zagro˝enia te na ogó∏ nie wyst´pujà, gdy˝ produkty z gwarantowanà stopà
zwrotu sà rzadkoÊcià. Brak rozwini´tego rynku kredytowych instrumentów pochodnych, jak
równie˝ konserwatywne limity inwestycyjne obowiàzujàce towarzystwa ubezpieczeniowe
w Polsce sprawi∏y, ˝e nie zaanga˝owa∏y si´ one w te instrumenty i tak˝e ten problem w Pol-
sce nie wystàpi∏. 

Podstawowe ryzyko zak∏adów ubezpieczeƒ wynika z wyceny ryzyka ubezpieczeniowe-
go. Od tego, czy wycena ta jest w∏aÊciwa, w najwi´kszym stopniu zale˝y zyskownoÊç zak∏a-
dów i ich stabilnoÊç finansowa. Straty z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, jeÊli majà charakter krót-
kookresowy, nie podwa˝ajà stabilnoÊci sektora ubezpieczeniowego. 

Dla wyceny ryzyka ubezpieczeniowego istotne znaczenie mia∏y zdarzenia z 11 wrze-
Ênia 2001 r. W ich nast´pstwie towarzystwa zdecydowanie podnios∏y ceny ubezpieczenia
od ryzyka ataku terrorystycznego, a poniesione wtedy straty powoli odpracowujà dzi´ki zy-
skom z podwy˝szonych sk∏adek. W Polsce ceny polis tak˝e wzros∏y, ale wzrost ten by∏ bez-
poÊrednio powiàzany ze wzrostem kosztów reasekuracji (reasekuratorzy ponieÊli najwi´ksze
straty 11 wrzeÊnia 2001 r.), a nie z podnoszeniem wyceny ryzyka przez podmioty krajowe.
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Wykres 3.3.1
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

èród∏o: KNUiFE.

108 Urzàd zastrzega, ˝e jest to data przybli˝ona; do jej oszacowania za∏o˝ono stop´ zwrotu OFE na poziomie 4,5% oraz
realny wzrost p∏ac na poziomie 2,5%.
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Skarb Paƒstwa zad∏u˝enia ZUS wobec OFE109. W 2003 r. sp∏acono 386,7 mln z∏. Do sp∏acenia po-
zostaje jeszcze prawie 10 mld z∏.

Wyniki finansowe PTE

W 2002 r. zagregowany rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych
(PTE) zarzàdzajàcych OFE wykaza∏ dodatni wynik finansowy przy jednoczesnej stracie ze sprzeda˝y,
czyli z podstawowej dzia∏alnoÊci PTE110. W 2003 r. w zagregowanym rachunku wyników po raz
pierwszy pojawi∏ si´ zysk ze sprzeda˝y (por. tabela 3.3.1). Jego wielkoÊç powi´kszy∏y zaksi´gowane
w 2003 r. zyski, które przyniesie rozwiàzanie tzw. rachunku rezerwowego111. Niektóre towarzystwa
dokona∏y ksi´gowaƒ ju˝ pod koniec 2003 r., mimo ˝e zgodnie z ustawà112 rozwiàzanie rachunku
powinno nastàpiç w 2004 r.113

Wyniki roku 2003 wyraênie potwierdzajà znaczenie dodatniego efektu skali dla dochodowo-
Êci PTE (por. wykres 3.3.2). Przy wysokich kosztach sta∏ych PTE, im wi´ksze sà aktywa zarzàdzanych
przez nie OFE, tym wi´ksze zyski. 

Tabela 3.3.1
Zagregowany zysk ze sprzeda˝y i netto PTE (w mln z∏)

èród∏o: KNUiFE.

2002 2003

Zysk/strata ze sprzeda˝y -43,8 184,8

Zysk/strata netto 1,7 238,5
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Wykres 3.3.2
ZyskownoÊç PTE a aktywa zarzàdzanych przez nie OFE

èród∏o: KNUiFE.

109 Sp∏ata jest dokonywana na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do Otwartych Funduszy Emerytalnych (Dz.U. z 2003 r.
nr 149, poz. 1450). Skarb Paƒstwa dokonuje sp∏aty w postaci kilkuletnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu. 
110 Wynik ze sprzeda˝y PTE nie obejmuje m.in. zysku z inwestowania Êrodków w∏asnych.
111 Ârodki inwestowane przez PTE razem z pozosta∏ymi, jednak b´dàce w∏asnoÊcià towarzystwa i stanowiàce zabezpie-
czenie na wypadek koniecznoÊci dop∏aty do rachunku klientów w wyniku niespe∏nienia wymogu minimalnej wymaganej
stopy zwrotu.
112 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 170, poz. 1651).
113 Wed∏ug stanowiska Ministerstwa Finansów, rachunek powinien zostaç rozwiàzany w 2004 r. Memoria∏owe uwzgl´d-
nienie tego w ksi´gach za 2003 r. jest b∏´dne, gdy˝ trudno wiarygodnie oceniç wartoÊç Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku rezerwowym w dniu wycofania (7 kwietnia 2004 r.). Stanowisko KNUiFE jest analogiczne, lecz Urzàd nie zamie-
rza przeciwdzia∏aç tym operacjom ksi´gowym, chyba ˝e na szkod´ zostanà nara˝eni cz∏onkowie OFE. Wtedy odpowie-
dzialnoÊç spadnie na audytorów, którzy rekomendowali takie rozwiàzanie.
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Czynnikiem, który w istotny sposób wp∏ynie na przychody towarzystw emerytalnych, b´dà
nowe regulacje114 obowiàzujàce od 2004 r. (por. wykres 3.3.3). Szacunki Izby Gospodarczej Towa-
rzystw Emerytalnych (IGTE) wskazujà, ˝e po wejÊciu nowych przepisów ∏àczne przychody PTE mo-
gà si´ zmniejszyç. Przyczynià si´ do tego: obni˝enie maksymalnej wysokoÊci op∏aty za zarzàdzanie
i uzale˝nienie wyp∏aty jej cz´Êci od wyników inwestycyjnych oraz wprowadzenie maksymalnej op∏a-
ty dystrybucyjnej pobieranej w momencie wp∏aty Êrodków do OFE. Wp∏yw regulacji na sytuacj´ po-
szczególnych towarzystw b´dzie jednak bardzo zró˝nicowany. Pomimo administracyjnej redukcji
op∏at zniesienie limitów kwotowych, ograniczajàcych sum´ pobranych op∏at za zarzàdzanie
od wszystkich cz∏onków, powinno w niektórych przypadkach przynieÊç popraw´ wyniku finansowe-
go towarzystw. Mimo ˝e wi´kszoÊç PTE wyznaczy∏a takie limity w swoich statutach, jednak ich wy-
sokoÊç by∏a bardzo zró˝nicowana. Te towarzystwa, w których wielkoÊç naliczonej op∏aty za zarzà-
dzanie b´dzie przekraczaç limit ustalony w ich statucie, a mocà ustawy zniesiony po 2010 r., zwi´k-
szà swoje dochody z tytu∏u tej op∏aty ponad te, jakie uzyska∏yby na mocy poprzednich regulacji.

Pewne korzyÊci dla PTE przyniesie tak˝e zlikwidowanie rachunku rezerwowego. Wprowadze-
nie rachunku premiowego spowoduje natomiast, ˝e przychody PTE b´dà mniej stabilne. Rachunek
premiowy opiera si´ bowiem na dosyç skomplikowanym systemie, uzale˝niajàcym cz´Êç przycho-
dów PTE od wzgl´dnych (wobec innych OFE) wyników inwestycyjnych zarzàdzanego OFE oraz osià-
gni´cia wyniku inwestycyjnego przekraczajàcego inflacj´.

Bezpieczeƒstwo aktywów OFE

W 2003 r. podobnie jak w latach poprzednich, inwestycje OFE koncentrowa∏y si´ na dwóch
rynkach: skarbowych papierów wartoÊciowych oraz akcji (por. wykres 3.3.4). Udzia∏ instrumentów
skarbowych w portfelach OFE niemal dwukrotnie przewa˝a∏ udzia∏ akcji. Dywersyfikacj´ portfeli in-
westycyjnych na poziomie strategicznym115 nale˝y uznaç za niewystarczajàcà. Najwa˝niejszym
czynnikiem wp∏ywajàcym na niskà ocen´ jej poziomu jest fakt, ˝e dywersyfikacja ryzyka kraju prak-
tycznie nie wyst´puje. Jest to szczególnie groêne, poniewa˝ Polsk´ zalicza si´ do tzw. rynków
wschodzàcych, które charakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià cen instrumentów finansowych. Dwie
klasy instrumentów to tak˝e za ma∏o, aby mówiç o portfelu, który jest odpowiednio zdywersyfiko-
wany w ramach kraju. W sytuacji dekoniunktury na jednym z rynków zarzàdzajàcy nie majà wybo-
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èród∏o: IGTE.

114 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 170, poz. 1651).
115 Na poziomie strategicznym decyduje si´ o zaanga˝owaniu w poszczególne kategorie lokat, np. akcje, obligacje, listy
zastawne, inwestycje zagraniczne. Decyzje na poziomie taktycznym polegajà natomiast na wyborze konkretnych instru-
mentów i poziomu zaanga˝owania w nie.
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ru – muszà zwi´kszyç zaanga˝owanie w drugà z dost´pnych klas instrumentów, nawet jeÊli spo-
dziewana rentownoÊç, choç lepsza, jest tak˝e niezadowalajàca. Ma∏a dywersyfikacja na poziomie
strategicznym jest spowodowana s∏abym rozwojem krajowego rynku kapita∏owego i regulacyjnymi
limitami inwestycyjnymi. Najwa˝niejszym z nich jest ograniczenie mo˝liwoÊci inwestowania za gra-
nicà do 5% aktywów funduszu. W akcje notowane na rynku krajowym OFE mogà inwestowaç
do 40% aktywów, a w skarbowe papiery d∏u˝ne bez ograniczeƒ. O znaczeniu odpowiedniej dywer-
syfikacji przekonujà doÊwiadczenia chilijskie (por. ramka 3.3.1.).

Stopieƒ dywersyfikacji aktywów jest niedostateczny tak˝e na poziomie taktycznym. Jest to
szczególnie widoczne w portfelu akcji. Zaanga˝owanie wi´kszoÊci funduszy w dwie najwi´ksze
spó∏ki gie∏dowe zbli˝y∏o si´ do maksymalnego limitu wartoÊci akcji pojedynczej spó∏ki (5% aktywów
funduszu), jaki nak∏adajà na OFE regulacje ostro˝noÊciowe. Bioràc pod uwag´, ˝e udzia∏ aktywów
zainwestowanych przez OFE na rynku akcji wynosi∏ oko∏o 30% ca∏oÊci portfela, oznacza to, ˝e pra-
wie 1/3 tych Êrodków by∏a zaanga˝owana w te dwie spó∏ki. W Polsce, gdzie ma∏o jest spó∏ek o du-
˝ej kapitalizacji, limitem regulacyjnym pogarszajàcym taktycznà dywersyfikacj´ portfela jest ograni-
czenie udzia∏u funduszu w obj´ciu emisji papierów danego podmiotu maksymalnie do 10% warto-
Êci tej emisji. Ograniczenie to dotyczy zakupów zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym.
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Polski system jest podobny do obowiàzkowych funduszy emerytalnych o zdefiniowanej
sk∏adce wprowadzonych w 1981 r. w Chile. Poczàtkowo bardzo konserwatywnie podchodzo-
no tam do limitów inwestycyjnych, np. fundusze w ogóle nie mog∏y inwestowaç w akcje.
Do 1985 r. du˝y udzia∏ w portfelach funduszy emerytalnych oprócz obligacji mia∏y ró˝nego ro-
dzaju instrumenty o charakterze hipotecznym. Du˝a poda˝ kapita∏u ze strony funduszy i sto-
sunkowo ma∏o okazji inwestycyjnych doprowadzi∏y do zbyt du˝ego zaanga˝owania w t´ kla-
s´ instrumentów oraz do przewartoÊciowania cen nieruchomoÊci (du˝y popyt dzi´ki ∏atwo do-
st´pnym kredytom). Nast´pnie w wyniku za∏amania cen fundusze ponios∏y znaczne straty.
Po tym doÊwiadczeniu pozwolono funduszom inwestowaç w akcje (do 30% aktywów).
Od 1990 r. chilijskie fundusze mogà inwestowaç tak˝e w nieruchomoÊci (do 10% aktywów)
i w fundusze inwestycyjne (do 10% aktywów). Co kilka lat rozszerzano obowiàzujàce limity.
Inwestycje zagraniczne dopuszczono w 1992 r. z 3-procentowym limitem. Po p´kni´ciu kolej-
nego, spowodowanego przez fundusze, bàbla cenowego w 1995 r., tym razem na rynku ak-



3

Niebankowe instytucje finansowe

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2003 103

Aktywa OFE mia∏y dotychczas wy˝szà dynamik´ wzrostu ni˝ poda˝ instrumentów na polskim
rynku kapita∏owym (por. tabela 3.3.2). Utrzymywanie si´ tej przewagi w dynamice rozwoju (dotych-
czasowa dynamika wzrostu aktywów OFE nie utrzyma si´ w przysz∏oÊci z uwagi na efekt bazy, ale
ma du˝à szans´ pozostaç wy˝sza od dynamiki rozwoju rynku kapita∏owego) w sytuacji, gdy na ryn-
kach SPW i akcji OFE inwestujà ponad 90% aktywów, jest ryzykowne dla oszcz´dzajàcych w fundu-
szach oraz mo˝e stanowiç zagro˝enie dla stabilnoÊci systemu finansowego. OFE majà coraz wi´kszy
wp∏yw na wycen´ rynkowà posiadanych walorów i coraz istotniejszy staje si´ problem p∏ynnoÊci ak-
tywów. Jest to szczególnie widoczne na rynku akcji. W d∏u˝szym horyzoncie pojawia si´ ryzyko zwià-
zane z mo˝liwoÊcià powstania zjawiska tzw. bàbla cenowego116, gdzie wartoÊç akcji znaczàco od-
chyla si´ od wartoÊci fundamentalnej. Wzrasta równie˝ prawdopodobieƒstwo wystàpienia efektu
tzw. zachowaƒ stadnych117. Zjawiska te mogà stanowiç istotne potencjalne niebezpieczeƒstwo nie
tylko dla OFE, ale ca∏ego systemu finansowego. Zwiàzane z tym ryzyko cenowe mo˝e byç ogranicza-
ne w krótkim okresie poprzez wykorzystywanie przez OFE instrumentów pochodnych. Umo˝liwia im
to znowelizowana w 2003 r. ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Trzeba zauwa˝yç du˝à koncentracj´ ryzyka zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà OFE.
Szczególnie niebezpieczne jest nak∏adanie si´ problemów, które w wyniku wzajemnego oddzia∏y-
wania mogà spot´gowaç zagro˝enie. Wzrasta problem z p∏ynnoÊcià aktywów, spowodowany tym,
˝e OFE rozwijajà si´ szybciej od krajowego rynku kapita∏owego. Dywersyfikacja aktywów jest s∏aba.

cji, podniesiono limit inwestycji zagranicznych do 9%. Limit ten stopniowo zwi´kszano,
i od marca 2004 r. maksymalny limit wynosi ju˝ 30%. Funduszom zezwolono tak˝e na naby-
wanie instrumentów pochodnych i inwestycje w fundusze venture capital.

Najnowsze regulacje, które wesz∏y w ˝ycie 1 sierpnia 2002 r., pozwoli∏y na tworzenie
pi´ciu rodzajów funduszy o ró˝nym profilu ryzyka. Najbardziej ryzykowne fundusze typu „A”
mogà inwestowaç do 80% aktywów w instrumenty o zmiennej stopie zwrotu. Ka˝dy mo˝e
wybraç, w jakim funduszu chce lokowaç oszcz´dnoÊci (z pewnymi ograniczeniami dla najstar-
szych oszcz´dzajàcych). Mo˝na te˝ podzieliç swoje oszcz´dnoÊci mi´dzy ró˝ne fundusze. Oso-
by, które nie czujà si´ na si∏ach dokonaç wyboru, sà przydzielane do funduszy stosownie
do swojego wieku i z biegiem lat ich oszcz´dnoÊci sà automatycznie, stopniowo, przenoszo-
ne do coraz bezpieczniejszego funduszu. 

Liberalne limity inwestycyjne w systemie chilijskim pozwalajà na wi´kszà dywersyfikacj´
ryzyka ni˝ rozwiàzania polskie. Mo˝liwoÊç wyboru poziomu ryzyka inwestycyjnego sprawia, ˝e
jest ono lepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych osób. Jest to istotne, gdy˝ w systemie
o zdefiniowanej sk∏adce oszcz´dzajàcy ponoszà ryzyko inwestycyjne, wi´c powinno ono byç
jak najlepiej dopasowane do ich indywidualnej sytuacji. JednoczeÊnie zadbano te˝ o osoby,
które nie chcà bàdê nie potrafià wybraç funduszu. Stopniowe zmniejszanie stopnia ryzyka in-
westycyjnego zapobiega zmianie funduszu na mniej ryzykowny w niedogodnym momencie,
co jest istotnym zagro˝eniem przy skokowej zmianie stopnia ryzyka inwestycyjnego, którà pla-
nuje si´ wprowadziç w Polsce dla najstarszych oszcz´dzajàcych.

Nie widaç czynników, które odró˝ni∏yby Polsk´ od Chile do tego stopnia, ˝eby ewolucja
rynku OFE podà˝y∏a w innym kierunku. Dlatego warto obserwowaç wydarzenia w Chile, gdy˝
na ich podstawie mo˝na prognozowaç kierunek rozwoju rynku w Polsce. Mo˝na te˝ wyciàgaç
wnioski z chilijskich doÊwiadczeƒ i uprzedzaç potencjalne zagro˝enia oraz zwi´kszaç efektyw-
noÊç systemu za pomocà zmian regulacyjnych. W ten sposób mo˝na uniknàç problemów, któ-
re sk∏oni∏y w∏adze Chile do wprowadzenia opisanych zmian.

116 Por. Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002, NBP, 2003 r., s. 91–99.
117 Ang. herding behaviour. Zjawisko to polega na tym, ˝e wa˝nym czynnikiem determinujàcym zachowanie inwesto-
rów jest post´powanie innych inwestorów. Instytucja minimalnej wymaganej stopy zwrotu stanowi bardzo silny bodziec
do zachowaƒ stadnych wÊród funduszy emerytalnych – mniejsi naÊladujà najwi´kszych. Taki mechanizm mo˝e prowa-
dziç do rozchwiania rynku i niew∏aÊciwej wyceny akcji.
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Instytucja minimalnej wymaganej stopy zwrotu, poprzez stworzenie dla PTE ryzyka dop∏at do ra-
chunków oszcz´dzajàcych ze Êrodków w∏asnych, sk∏ania zarzàdzajàcych do stosowania strategii na-
Êladownictwa118. Dodatkowo zwi´ksza to wyst´pujàcy na rynkach kapita∏owych efekt zachowaƒ
stadnych. Opisane zagro˝enia majà charakter potencjalny, ale je˝eli obserwowane tendencje si´
utrzymajà, to z ka˝dym rokiem ryzyko b´dzie ros∏o.

Tabela 3.3.2
Aktywa OFE a rozmiary podstawowych rynków finansowych oraz PKB

1999 2000 2001 2002 2003

PKB (mld z∏) 653 724 761 780 815

Rynek bonów i obligacji skarbowych (mld z∏) 98 118 159 196 233

Kapitalizacja GPW (mld z∏) 123 130 103 111 140

GPW – free-float (mld z∏) 40 46 35 38 61

Aktywa netto OFE (mld z∏) 2 10 19 32 45

Aktywa OFE (% PKB) 0,35 1,37 2,55 4,04 5,50

Udzia∏ OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych (%) – 4,92 7,92 10,56 11,72

Udzia∏ OFE we free float GPW (%) – 6,97 15,14 21,71 23,22

Uwagi: dane na koniec lat.
W zwiàzku z przeliczeniem przez GUS danych o PKB wg metodologii unijnej, dane podane w tabeli ró˝nià si´
od danych z poprzedniej edycji Raportu.

èród∏o: GUS, KNUiFE, MF, GPW.

118 Por. Raport o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002, op. cit. s. 91–99.

RRaammkkaa  33..33..22..  PPrroobblleemmyy  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh  nnaa ÊÊwwiieecciiee  
aa ssyyttuuaaccjjaa  ppoollsskkiicchh  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh

Podobnie jak w przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ, szczególnie z dzia∏u ubezpieczeƒ
na ˝ycie, w wielu krajach (USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii) istotnym problemem sta∏y si´
ujemne ró˝nice (luka) mi´dzy zobowiàzaniami a aktywami funduszy emerytalnych. Przyczyna-
mi tego zjawiska by∏y:

• Za∏amanie na rynkach akcji, które przy du˝ym zaanga˝owaniu wielu funduszy spowodo-
wa∏o znaczny ubytek wartoÊci ich aktywów. Szacuje si´1, ˝e w latach 1999-2002 aktywa fundu-
szy emerytalnych w USA zmniejszy∏y si´ z powodu nieudanych inwestycji o oko∏o 1300 mld USD.

• Obni˝enie stóp procentowych, które pozytywnie wp∏yn´∏o na krótkookresowe zyski
z portfeli papierów d∏u˝nych, ale w Êrednim terminie spowodowa∏o spadek dochodowoÊci tych
instrumentów. Dodatkowo zmniejszy∏o to wspó∏czynnik dyskontujàcy przysz∏e zobowiàzania,
co równie˝ wp∏yn´∏o na wielkoÊç luki mi´dzy zdyskontowanymi zobowiàzaniami a aktywami.

• Zmniejszenie przez wiele firm w latach 90. wysokoÊci sk∏adek lub wr´cz wstrzymanie
ich pobierania. Dzi´ki sprzyjajàcej koniunkturze fundusze emerytalne osiàga∏y bowiem ponad-
przeci´tne zyski. Zmieniono w ten sposób naturalny cykl: polegajàcy na tym, ˝e w okresach ko-
niunktury tworzy si´ nadwy˝ka, dzi´ki której fundusze mogà przetrwaç okresy dekoniunktury.

Wiele z funduszy emerytalnych majàcych opisane wy˝ej luki jest elementem pracowni-
czych programów emerytalnych i pozostaje cz´Êcià bilansów przedsi´biorstw, które sà organi-
zatorami tych funduszy. K∏opoty funduszy mogà wi´c mieç powa˝ny wp∏yw na sytuacj´ finan-
sowà wspomnianych przedsi´biorstw. Poniewa˝ przedsi´biorstwa wyst´pujà w roli po˝yczko-

1 Recent Developments in Funding and Benefit Security, Yuan Yermo, OECD, listopad 2003 r.
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Listopadowe za∏amanie cen obligacji a niebankowe instytucje finansowe

Obawy inwestorów przed narastajàcym zad∏u˝eniem Skarbu Paƒstwa i niepewnoÊç co do po-
lityki fiskalnej wywo∏a∏y znaczàcy spadek cen obligacji w listopadzie 2003 r. Warto zwróciç uwag´
na zachowanie si´ w tej sytuacji niebankowych instytucji finansowych, którego efekty Êwiadczà
o wzroÊcie ich znaczenie dla stabilnoÊci systemu finansowego.

Dzia∏ania niebankowych instytucji finansowych mia∏y du˝e znaczenie dla sytuacji na ryn-
ku obligacji skarbowych, szczególnie w IV kwartale 2003 r. Nie wywo∏a∏y one obserwowanego
spadku cen, jednak znacznie przyczyni∏y si´ do wzrostu jego dynamiki. Ogólnie, z uwagi na re-
gulacje, instytucje te nie mog∏y zabezpieczaç wartoÊci portfela obligacji przed ryzykiem stopy
procentowej kupujàc instrumenty pochodne. Przyczyni∏o si´ to do zwi´kszenia presji na spa-
dek cen tych instrumentów. Spadek cen obligacji w drugiej po∏owie 2003 r. wywo∏a∏ istotne
reakcje zarówno po stronie popytowej, jak i poda˝owej rynku. Reakcje po stronie poda˝owej
polega∏y na zwi´kszeniu emisji papierów o krótkim terminie zapadalnoÊci, gdy˝ uplasowanie
na rynku emisji o d∏u˝szym terminie zapadalnoÊci by∏o trudne – g∏ównie ze wzgl´du na wstrzy-
manie popytu na nie ze strony niebankowych instytucji finansowych.

Do wzmocnienia negatywnych tendencji na rynku obligacji przyczyni∏y si´ fundusze emerytal-
ne. Wykres 3.3.5 pokazuje, ˝e udzia∏ papierów skarbowych w portfelach inwestycyjnych OFE wyraê-
nie spada∏ ju˝ od lipca 2003 r. Wiàza∏o si´ to zarówno ze zmianami wycen rynkowych posiadanych
walorów, jak i ograniczeniem popytu OFE na skarbowe papiery wartoÊciowe. Dodatkowym zjawi-
skiem, które wystàpi∏o szczególnie intensywnie w IV kwartale, by∏o dà˝enie przez prawie wszystkie
OFE do skrócenia Êredniego okresu zapadalnoÊci portfeli obligacji. Nie mogàc zabezpieczyç wartoÊci
portfela za pomocà instrumentów pochodnych, OFE sprzedawa∏y instrumenty d∏ugookresowe, wy-
kazujàc jednoczeÊnie wzrost popytu na instrumenty o relatywnie krótkim okresie zapadalnoÊci. 

Zak∏ady ubezpieczeniowe z regu∏y du˝o spokojniej od funduszy reagujà na zmiany rynkowe. Wy-
nika to ze specyfiki ich dzia∏alnoÊci, w której inwestowanie nie jest podstawowym elementem. Jednak
równie˝ w przypadku zak∏adów ubezpieczeniowych mo˝na by∏o zaobserwowaç znaczne zmniejszenie
zaanga˝owania w skarbowe papiery wartoÊciowe w drugiej po∏owie 2003 r. Poczàtkowo, podobnie jak
w przypadku OFE, zmiany w strukturze bilansu nast´powa∏y g∏ównie poprzez ograniczenie zakupów,
co przy rosnàcych aktywach powodowa∏o spadek udzia∏u w portfelu. Jedynie w IV kwartale ub.r. zaan-
ga˝owanie w skarbowe papiery wartoÊciowe spad∏o w wartoÊciach bezwzgl´dnych (o ok. 0,5 mld z∏).
Podobnie jak OFE, zak∏ady ubezpieczeniowe skraca∏y Êredni okres zapadalnoÊci portfeli obligacji.

biorców zarówno w systemie bankowym, jak i na rynku kapita∏owym ich k∏opoty mogà spo-
wodowaç powa˝ne zagro˝enie dla stabilnoÊci systemu finansowego. Z tego powodu problem
ten jest wnikliwie analizowany nie tylko przez w∏adze nadzorcze krajów, w których sytuacja ta
wyst´puje, ale – z uwagi na skal´ potencjalnych problemów – równie˝ przez gremia mi´dzy-
narodowe.

Czy w Polsce mogà pojawiç si´ podobne problemy? Wyst´pujà one w funduszach zor-
ganizowanych na zasadzie zdefiniowanego Êwiadczenia (defined benefit – DB), w której z gó-
ry okreÊlona jest wielkoÊç przysz∏ej emerytury (pierwsza emerytura definiowana jest najcz´Êciej
jako procent ostatniej p∏acy bàdê Êredniej p∏acy pracownika za jakiÊ okres, a w kolejnych la-
tach jest indeksowana inflacjà). W systemie tym fundator programu emerytalnego przejmuje
na siebie ryzyko rynkowe. W Polsce zarówno OFE, jak i PPE (pracownicze programy emerytal-
ne) funkcjonujà w schemacie zdefiniowanej sk∏adki (defined contribution – DC). W systemie
tym okreÊlona jest wielkoÊç wp∏aty do funduszu, zaÊ wysokoÊç przysz∏ej emerytury nie jest
z góry okreÊlona (ryzyko rynkowe le˝y po stronie uczestnika systemu) i zale˝y od efektywnoÊci
inwestowania przez fundusz, wysokoÊci Êrodków wp∏aconych do funduszu oraz momentu
przejÊcia na emerytur´. W tym systemie opisana powy˝ej luka nie mo˝e wystàpiç. W ostatnich
latach wi´kszoÊç nowo powsta∏ych w Êwiecie funduszy emerytalnych dzia∏a w systemie DC.
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Mechanizm reakcji funduszy inwestycyjnych na wydarzenia na rynku obligacji by∏ odmienny
ni˝ w przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Redukcja wartoÊci portfela obli-
gacji przez fundusze inwestycyjne by∏a odzwierciedleniem zmian preferencji inwestorów co do ty-
pu wybieranych funduszy. Fundusze inwestujàce w obligacje odnios∏y w latach 2001–2002 znacz-
ne sukcesy. Zmiana tendencji na rynku, w maju 2003 r. – zahamowanie wzrostu cen obligacji, a na-
st´pnie systematyczny ich spadek – spowodowa∏a zmniejszenie zainteresowania inwestowaniem
w fundusze obligacyjne. W lipcu 2003 r. saldo wp∏at do funduszy obligacyjnych po raz pierwszy
od 1996 r. by∏o ujemne. Tendencja spadkowa utrzyma∏a si´ do koƒca roku. Ujemne saldo na ko-
niec ka˝dego miesiàca wynosi∏o ponad 500 mln z∏. W listopadzie 2003 r. portfele obligacji fundu-
szy inwestycyjnych zmniejszy∏y si´ o oko∏o 1,5 mld z∏ netto. Du˝y wp∏yw na wycofywanie Êrodków
z funduszy obligacyjnych mia∏a poprawa koniunktury na rynku akcji.

Opisana sytuacja jest przejawem wyst´powania na ma∏à skal´ opisywanych wczeÊniej zacho-
waƒ stadnych. Skala by∏a ma∏a, gdy˝ przewartoÊciowanie obligacji nie by∏o znaczàce, a rynek obli-
gacji jest w Polsce znacznie bardziej p∏ynny od rynku akcji. Dodatkowo, na rynek wchodzili nowi in-
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westorzy zagraniczni, zach´ceni perspektywà przystàpienia Polski do Unii Europejskiej. Stwarzali
przez to dodatkowy popyt, bez którego za∏amanie cen mia∏oby bardziej dynamiczny charakter.

3.4. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe

Podstawowa charakterystyka dzia∏alnoÊci

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK-i) sà instytucjami finansowymi dzia∏a-
jàcymi na podstawie ustawy o spó∏dzielczych kasach oraz prawie spó∏dzielczym119. SKOK-i tworzà
system instytucji depozytowo-po˝yczkowych, na który sk∏adajà si´ m.in.: Kasa Krajowa (KSKOK)
oraz Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Instytucje te sà istotnymi elementami tzw. Programu
Ochrony Oszcz´dnoÊci120.

Wp∏yw sektora na ryzyko banków

W 2003 r. sektor SKOK-ów rozwija∏ si´ dynamicznie: wzros∏a liczba kas i oddzia∏ów (z 923
w 2003 r. do 1286 w 2003 r.) oraz liczba cz∏onków SKOK-ów (z 701.012 do 924.153). WartoÊç ak-
tywów SKOK-ów by∏a stosunkowo niska i w 2003 r. stanowi∏a 0,6% aktywów sektora bankowego.
Wydaje si´ wi´c, ˝e ich ewentualne k∏opoty sà niewielkim zagro˝eniem dla stabilnoÊci systemu fi-
nansowego. Równie˝ nag∏e wycofanie Êrodków Kasy Krajowej i SKOK-ów z banków nie stanowi∏o-
by istotnego zagro˝enia dla p∏ynnoÊci sektora bankowego ze wzgl´du na stosunkowo niski udzia∏
depozytów kas (na koniec 2003 r. depozyty Kasy Krajowej i poszczególnych kas stanowi∏y oko∏o
0,1% depozytów bankowych ogó∏em).

Sytuacja finansowa sektora

Wyniki finansowe kas w ostatnich trzech latach systematycznie si´ poprawia∏y. Spad∏a liczba
kas z ujemnym wynikiem finansowym oraz zmala∏ ich udzia∏ w aktywach ca∏ego systemu SKOK-ów
(por. wykres 3.4.1 i 3.4.2). Pomimo zmniejszenia si´ liczby SKOK-ów charakteryzujàcych si´ wyni-
kiem dodatnim, ich udzia∏ w aktywach sektora wzrós∏ nieznacznie w 2003 r.

119 Zgodnie z przyj´tym stanowiskiem negocjacyjnym Polski, SKOK-i zosta∏y wy∏àczone spod dzia∏ania dyrektyw banko-
wych Unii Europejskiej. Podstawà prawnà dzia∏ania SKOK-ów jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych ka-
sach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych. (Dz.U. z 1996 r. nr 1, poz. 2).
120 Szerzej o Programie Ochrony Oszcz´dnoÊci w Raporcie o stabilnoÊci systemu finansowego. Czerwiec 2001 – grudzieƒ
2002, s. 110. 
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Podstawà oceny wyp∏acalnoÊci SKOK-ów jest kapita∏ spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kre-
dytowych, który zosta∏ podzielony na dwie kategorie121. Ponadto kasy dokonujà odpisów aktualiza-
cyjnych na po˝yczki i kredyty przeterminowane i nieÊciàgalne zgodnie z opracowanymi przez Kas´
Krajowà normami dopuszczalnego ryzyka dzia∏alnoÊci SKOK-ów122.

Istotnym elementem w ocenie stabilnoÊci SKOK-ów jest to, ˝e dzia∏ajà g∏ównie w segmencie
klientów detalicznych, tzn. majà w swoich portfelach przede wszystkim kredyty konsumpcyjne
(w wi´kszoÊci do 3 lat). W zwiàzku z tym nie ponoszà ryzyka zwiàzanego z utratà wyp∏acalnoÊci
lub upad∏oÊcià przedsi´biorstw, co jest najwi´kszym êród∏em ryzyka w bankach. 

W 2003 r. w SKOK-ach, podobnie jak w bankach, mo˝na by∏o zaobserwowaç spadek wskaê-
nika po˝yczek i kredytów przeterminowanych123 (por. tabela 3.4.1). Pozytywny wp∏yw na ograni-
czenie ryzyka kredytowego SKOK-ów mia∏a bowiem mo˝liwoÊç korzystania od maja 2002 r. z da-
nych Biura Informacji Kredytowej SA (BIK). Dost´p do BIK z jednej strony wp∏ynà∏ na obni˝anie tem-
pa udzielania przez kasy po˝yczek i kredytów swoim cz∏onkom, z drugiej strony istotnie przyczyni∏
si´ do spadku przyrostu po˝yczek i kredytów przeterminowanych. 
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121 Kapita∏ instytucjonalny (pierwszej kategorii) stanowià Êrodki, które w pe∏ni s∏u˝à pokrywaniu strat oraz nie sà êró-
d∏em powstawania kosztów. Kapita∏ uzupe∏niajàcy (drugiej kategorii) tworzà Êrodki, które na mocy statutu SKOK-ów mo-
gà bezpoÊrednio lub poÊrednio s∏u˝yç pokrywaniu strat, pomimo ˝e nie sà wykazywane w bilansie w pozycji kapita∏.
Mo˝liwoÊç ta zale˝y jednak od spe∏nienia okreÊlonych warunków, a Êrodki te mogà byç kosztem dzia∏alnoÊci SKOK-ów. 
122 Zgodnie z art. 35b ustawy z dnia 29.09. 1994 r. o rachunkowoÊci (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).
123 Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w przypadku kas do tej kategorii zalicza si´ ca∏à nale˝noÊç, tj. kapita∏ powi´kszony o odsetki
zwyk∏e, karne i ustawowe. Dlatego nie mo˝na porównaç tych wielkoÊci ze wspó∏czynnikiem kredytów zagro˝onych
w bankach.

Tabela 3.4.1
Wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych powy˝ej 30 dni

* Dane wst´pne. 

èród∏o: KSKOK.

Lata Wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych (%)

1999 4,04

2000 8,07

2001 11,13

2002 16,88

2003* 15,25
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Dzia∏anie i ryzyko systemu p∏atniczego

4.1. Systemowo wa˝ne systemy p∏atnoÊci w Polsce

Zgodnie z terminologià przyj´tà w raporcie Core Principles for the Systemically Important
Payment Systems Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS), systemy p∏atnoÊci majàce
strategiczne znaczenie dla funkcjonowania sektora finansowego danego kraju sà klasyfikowa-
ne jako SIPSs (systemically important payment systems). Wspomniany dokument BIS zosta∏ ofi-
cjalnie uznany przez Europejski Bank Centralny jako podstawa sprawowania nadzoru nad sys-
temami p∏atnoÊci przez banki centralne Eurosystemu. Równie˝ NBP, który wykonuje ustawowe
obowiàzki nadzoru nad systemami p∏atnoÊci w Polsce, wype∏niajàc t´ funkcj´, uznaje zasady
okreÊlone w raporcie BIS za podstawowe dla oceny ryzyka wyst´pujàcego w poszczególnych
systemach.

Decyzj´ o uznaniu konkretnego systemu za SIPS podejmuje krajowy bank centralny. Podsta-
wowym kryterium uznania systemu za SIPS jest jego udzia∏ w obs∏udze okreÊlonych transakcji, istot-
nych dla funkcjonowania krajowego systemu p∏atniczego. Innymi s∏owy, je˝eli dany system jest je-
dynym lub dominujàcym w kraju systemem, s∏u˝àcym do rozliczania okreÊlonych transakcji, to po-
winien byç uznany za SIPS. Kryteriami pomocniczymi sà:

• wartoÊç obrotów w danym systemie,

• powiàzania z innymi systemami, a w szczególnoÊci realizowanie zleceƒ wynikajàcych z roz-
liczeƒ w innych systemach p∏atnoÊci.

Za SIPS zawsze uznaje si´ systemy RTGS (tj. systemy rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym)
prowadzone przez banki centralne. Wszystkie kraje Unii Europejskiej majà takie systemy i w ka˝dym
z nich sà one najwa˝niejszà arterià przep∏ywów finansowych w sektorze bankowym. W Polsce takim
systemem jest system SORBNET, w którym NBP prowadzi obs∏ug´ rachunków bie˝àcych banków. 
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Wykres 4.1.1
WartoÊç obrotów w systemie SORBNET w latach 1996–2003

èród∏o: NBP.
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Drugim systemem p∏atnoÊci, uznanym przez NBP za SIPS w 2002 r., jest system ELIXIR, pro-
wadzony przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA (KIR). Podstawowà przes∏ankà uznania systemu ELI-
XIR za systemowo wa˝ny jest to, ˝e od po∏owy 2004 r., po zakoƒczeniu funkcjonowania systemu
SYBIR, b´dzie on jedynym systemem p∏atnoÊci w Polsce rozliczajàcym transakcje detaliczne, tj. klien-
towskie. Z tego wzgl´du wydane w kwietniu 2002 r. zalecenie Prezesa NBP okreÊli∏o termin dosto-
sowania systemu ELIXIR do wymagaƒ SIPS, czyli wszystkich zasad okreÊlonych we wspomnianym
raporcie Podstawowych zasad (Core principles). W zaleceniu Prezesa NBP szczególny nacisk po∏o-
˝ono na spe∏nienie zasady nr 5, dotyczàcej gwarancji rozrachunku. Wszystkie zasady powinny zo-
staç spe∏nione przez system ELIXIR do koƒca 2004 r.

Zalecenia wydane przez NBP uwzgl´dnia∏y wyniki oceny systemu ELIXIR. Zgodnie z obecnymi
rozwiàzaniami bank, który na sesji rozrachunkowej KIR SA w NBP nie zapewni∏ odpowiednich Êrod-
ków na swoim rachunku bie˝àcym, jest wykluczany z rozliczeƒ. W ocenie NBP, jest to potencjalnym
êród∏em ryzyka systemowego w polskim systemie p∏atniczym. W wyniku wykluczenia banku z rozli-
czeƒ, a w konsekwencji wszystkich zleceƒ p∏atniczych dotyczàcych tego banku, zmieniajà si´ kwoty
zobowiàzaƒ i nale˝noÊci pozosta∏ych banków. Mo˝e to prowadziç do kolejnych wykluczeƒ i powsta-
nia tzw. efektu domina. CelowoÊç stosowania Podstawowych zasad wobec systemu ELIXIR potwier-
dzi∏a m.in. misja Europejskiego Banku Centralnego, oceniajàca w 2002 r. polski system p∏atniczy.

4.2. Dzia∏ania zmierzajàce do minimalizacji ryzyka w systemach p∏atniczych
podj´te w 2003 r. 

System SORBNET

Dzia∏ania zmierzajàce do minimalizacji ryzyka w systemie SORBNET podj´te w 2003 r. wyni-
ka∏y z przeprowadzonej przez NBP we wrzeÊniu 2002 r. oceny systemu SORBNET, dotyczàcej spe∏-
niania przez ten system Podstawowych zasad dla systemowo wa˝nych systemów p∏atnoÊci. Oce-
na ta wykaza∏a, ˝e szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na zagadnienia zwiàzane z podstawami praw-
nymi funkcjonowania systemu (zasada nr 1) oraz zagadnienia dotyczàce bezpieczeƒstwa i nieza-
wodnoÊci operacyjnej systemu (zasada nr 7). Z oceny wynika∏o, ˝e na obszarach obj´tych tymi za-
sadami musi nastàpiç poprawa. Potwierdza∏y to sporadyczne zak∏ócenia w funkcjonowaniu syste-
mu. Dotyczy∏y one g∏ównie poczty elektronicznej, która by∏a wykorzystywana w systemie SORBNET
jako podstawowa droga przesy∏ania zleceƒ p∏atniczych przez uczestników.

Dà˝àc do stworzenia kompleksowych podstaw prawnych dzia∏ania systemu, w 2003 r. za-
koƒczono prace, których celem by∏o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji zwià-
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Wykres 4.1.2
Obroty roczne w systemach SYBIR I ELIXIR w latach 1998–2003

èród∏o: NBP.
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zanych z ostatecznoÊcià rozrachunku. Cel ten zosta∏ osiàgni´ty wraz z wejÊciem w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2003 r. ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, której przepisy pozwalajà na mak-
symalne ograniczenie ryzyka wystàpienia zak∏óceƒ w systemie p∏atnoÊci w przypadku og∏oszenia
upad∏oÊci uczestnika systemu. 

W 2003 r. podj´to dzia∏ania zmierzajàce do poprawy niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa komu-
nikacji mi´dzy uczestnikami systemu a NBP.

Zmieniono oprogramowanie wykorzystywane do przesy∏ania zleceƒ p∏atniczych. Nowe roz-
wiàzanie poprawia niezawodnoÊç po∏àczeƒ telekomunikacyjnych oraz zwi´ksza wydajnoÊç obs∏ugi
komunikatów. Prowadzi to do przyspieszenia realizacji zleceƒ i sprawniejszego przep∏ywu komuni-
katów w systemie SORBNET.

Ponadto wprowadzono system zarzàdzania ryzykiem w systemie SORBNET zgodnie z meto-
dykà zarzàdzania ryzykiem w systemie TARGET.

W 2003 r. rozpocz´to analiz´ stopnia spe∏niania przez system SORBNET wymagaƒ w zakre-
sie bezpieczeƒstwa okreÊlonych dla systemu TARGET, zgodnie z nowà metodykà przyj´tà przez Eu-
ropejski System Banków Centralnych. Prace te sà kontynuowane w 2004 r. Wyniki analizy b´dà wy-
korzystane zarówno do ograniczenia ryzyka w systemie SORBNET, jak i do prac nad nowo tworzo-
nym systemem SORBNET-EURO.

System ELIXIR

Zgodnie z zaleceniem Prezesa NBP, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA prowadzi∏a w 2003 r. prace
majàce na celu spe∏nienie zasady gwarancji rozrachunku polegajàce m.in. na przygotowaniu odpo-
wiednich zmian w regulaminie funkcjonowania systemu. Zmiany te polegajà na wprowadzeniu pro-
cedur gwarantujàcych terminowe zakoƒczenie sesji rozrachunkowej w NBP i w konsekwencji niedo-
puszczenie do tego, by zobowiàzania uczestnika systemu przekracza∏y Êrodki, którymi sà pokrywane.

Opracowujàc nowe rozwiàzania oraz bioràc pod uwag´ jednoznacznà opini´ banków, zrezy-
gnowano z tworzenia funduszu sk∏adajàcego si´ ze sk∏adek uczestników. Uzgodniona z NBP i przy-
j´ta przez KIR koncepcja zak∏ada spe∏nienie zasady gwarancji rozrachunku poprzez przyj´cie nast´-
pujàcej procedury:

• Po wyliczeniu sald nale˝noÊci i zobowiàzaƒ uczestników systemu ELIXIR KIR przeÊle do NBP
wyniki kompensaty.

• Je˝eli na rachunkach uczestników znajdujà si´ wystarczajàce Êrodki do dokonania rozra-
chunku, zlecenia Izby sà realizowane.

• W przypadku braku Êrodków u jednego lub wi´cej uczestników, NBP powiadomi Izb´ o fak-
tycznej wysokoÊci sald tych banków, które okaza∏y si´ niewyp∏acalne. JednoczeÊnie zablo-
kuje Êrodki na rachunkach uczestników (uczestników wyp∏acalnych w kwocie wyliczonej
przez KIR, niewyp∏acalnych w wysokoÊci dost´pnych Êrodków),

• Izba, na podstawie informacji z NBP, za pomocà odpowiedniego algorytmu usunie cz´Êç
zleceƒ p∏atniczych z∏o˝onych przez te banki, które nie posiadajà wystarczajàcych Êrodków
na rachunkach bie˝àcych w NBP, aby wygenerowaç nowe zlecenia na kwoty uwzgl´dniajà-
ce wysokoÊci blokad poszczególnych uczestników. Podstawowym za∏o˝eniem algorytmu
jest wycofanie jak najmniejszej liczby zleceƒ.

• Ponownie wyliczone salda b´dà przesy∏ane do NBP.

Konsekwencjà przyj´cia takiego rozwiàzania b´dzie ewentualne wycofanie cz´Êci zleceƒ z sys-
temu, zamiast wykluczenia banku z rozliczeƒ.

Wprowadzane przez KIR rozwiàzanie nie spowoduje radykalnych zmian w funkcjonowaniu
systemu ELIXIR. JednoczeÊnie osiàgni´ty b´dzie podstawowy cel wynikajàcy z zalecenia Prezesa
NBP, czyli zostanà spe∏nione zasady obowiàzujàce SIPS. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA przewidu-
je, ˝e omawiany mechanizm wejdzie w ˝ycie przed terminem wyznaczonym przez NBP, tzn. od li-
stopada 2004 r.
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4.3. Nowe regulacje prawne dotyczàce systemu p∏atniczego

W 2003 r. wesz∏y w ˝ycie dwie wa˝ne regulacje prawne zwiàzane z funkcjonowaniem syste-
mu p∏atniczego: ustawa o elektronicznych instrumentach p∏atniczych oraz ustawa Prawo upad∏o-
Êciowe i naprawcze.

Pierwsza z ww. ustaw zosta∏a uchwalona przez Sejm 12 wrzeÊnia 2002 r. i wesz∏a w ˝ycie rok
po jej og∏oszeniu, czyli z dniem 12 paêdziernika 2003 r. Ustawa kompleksowo reguluje problema-
tyk´ elektronicznych instrumentów p∏atniczych, w szczególnoÊci kart p∏atniczych i pieniàdza elek-
tronicznego. Przepisy ustawy gwarantujà posiadaczowi elektronicznego instrumentu p∏atniczego
minimalny poziom ochrony, zbie˝ny z rekomendacjami unijnymi. 

JednoczeÊnie ustawa rozszerzy∏a uprawnienia nadzorcze NBP (które wczeÊniej obejmowa∏y
systemy p∏atnoÊci) na agentów rozliczeniowych, nieb´dàcych bankami, obs∏ugujàcych transakcje,
w których wykorzystywane sà karty p∏atnicze. Ustawa zobowiàza∏a równie˝ podmioty wydajàce kar-
ty p∏atnicze do przekazywania do NBP okreÊlonych danych statystycznych.

Do ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2003 r., przeniesiono cz´Êç przepisów z ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atno-
Êci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
W rezultacie przepisy o ostatecznoÊci rozrachunku wesz∏y w ˝ycie jeszcze przed dniem przystàpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to wczeÊniejsze wprowadzenie do polskiego systemu praw-
nego podstawowych wymagaƒ Dyrektywy nr 26/98/WE o finalnoÊci rozrachunku. Jej wydanie mia-
∏o na celu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa systemu p∏atniczego i zminimalizowanie zagro˝enia stabil-
noÊci systemu finansowego.
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ARTYKU¸Y MONOGRAFICZNE

5
Distance-to-default – wykorzystanie informacji rynkowych do oceny

bezpieczeƒstwa polskiego systemu bankowego

5.1. Wprowadzenie

Banki centralne i instytucje nadzorcze dysponujà ró˝norodnymi êród∏ami danych, które mogà
dostarczaç informacji o bezpieczeƒstwie banków komercyjnych. èród∏a te majà postaç szczegó∏o-
wych sprawozdaƒ finansowych obrazujàcych sytuacj´ instytucji finansowej na dzieƒ sprawozdawczy. 

Rynkowe wyceny papierów wartoÊciowych emitowanych przez banki równie˝ mogà byç wa˝-
nym êród∏em informacji o bezpieczeƒstwie instytucji finansowych. Racjonalni inwestorzy, wycenia-
jàc papiery wartoÊciowe dost´pne na rynku, powinni braç pod uwag´ ryzyko dzia∏alnoÊci emiten-
tów tych walorów, poniewa˝ wp∏ywa ono na wielkoÊç Êrodków pieni´˝nych, jakie mogà otrzymaç.
Poniewa˝ zmiany wartoÊci posiadanych papierów wartoÊciowych znajdujà bezpoÊrednie odbicie
w wycenie wartoÊci majàtku inwestorów, mo˝na oczekiwaç zaanga˝owania ca∏ej ich wiedzy i wy-
sokiej starannoÊci w analizie dost´pnych informacji. Warto ponadto zauwa˝yç, ˝e wycena dokony-
wana przez inwestorów powinna uwzgl´dniaç równie˝ czynniki jakoÊciowe, takie jak pozycja ryn-
kowa banku czy ocena jego strategii rozwoju, które trudno oceniç jedynie na podstawie sprawoz-
daƒ finansowych.

Nale˝y pami´taç, ˝e wskaêniki oparte na danych rynkowych sà wra˝liwe na zaburzenia
w funkcjonowaniu rynku. W przypadku gwa∏townych zmian cen, co mo˝emy obserwowaç w przy-
padku ma∏o p∏ynnych walorów, nale˝y ostro˝nie podchodziç do takich wskaêników. Polska gie∏da
jest rynkiem stosunkowo p∏ytkim, z relatywnie ma∏à wartoÊcià akcji w wolnym obrocie, a wi´c nie-
wielkà p∏ynnoÊcià obrotu wieloma walorami i rosnàcym udzia∏em du˝ych inwestorów (szczególnie
od momentu wprowadzenia reformy emerytalnej). Sprawia to, ˝e na zmiany kursów istotny wp∏yw
mogà mieç pojedyncze decyzje inwestycyjne du˝ych uczestników rynku. Mo˝na wi´c przypuszczaç,
˝e wartoÊç informacyjna wskaêników opartych na danych rynkowych b´dzie w polskich warunkach
mniejsza ni˝ w krajach wysoko rozwini´tych.

5.2. Wskaênik distance-to-default – geneza i definicja

Najprostszym wskaênikiem rynkowym dotyczàcym oceny sytuacji banków jest rynkowa ce-
na ich akcji. Im wy˝ej rynek wycenia bank (im wy˝sza jest rynkowa wartoÊç 100% akcji banku), tym
lepiej Êwiadczy to o jego bezpieczeƒstwie. 
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Alternatywnym sposobem interpretacji danych rynkowych jest spojrzenie na rynkowà wycen´
w∏asnoÊci banku od strony teorii wyceny opcji. Ten sposób analizy zaproponowa∏ po raz pierwszy Ro-
bert Merton124 w 1977 r., a póêniej sta∏ si´ on teoretycznà podstawà modelu KMV – jednego z najpo-
pularniejszych modeli oceny ryzyka kredytowego przedsi´biorstw. W uj´ciu Mertona, wartoÊç prawa
w∏asnoÊci do firmy (wartoÊç 100% akcji, czyli rynkowa kapitalizacja firmy) jest równa wartoÊci opcji kup-
na. Instrumentem podstawowym jest tu rynkowa wartoÊç aktywów firmy w momencie zapadalnoÊci jej
zobowiàzaƒ, a cena wykonania opcji jest równa nominalnej wartoÊci tych zobowiàzaƒ. Interpretacja ta
wywodzi si´ bezpoÊrednio z zasady ograniczonej odpowiedzialnoÊci akcjonariuszy. W momencie gdy
rynkowa wartoÊç aktywów firmy spada poni˝ej wartoÊci zobowiàzaƒ, kontrolujàcym firm´ akcjonariu-
szom bardziej op∏aca si´ nie dotrzymaç warunków sp∏aty zobowiàzaƒ firmy ni˝ pokrywaç straty. 

Teoria wyceny opcji pozwala okreÊliç bie˝àcà rynkowà wartoÊç aktywów firmy i jej zmiennoÊç
na podstawie danych historycznych o kapitalizacji rynkowej firmy. Rozk∏ad prawdopodobieƒstwa
wartoÊci aktywów firmy w momencie zapadalnoÊci zobowiàzaƒ pozwala nam z kolei obliczyç mia-
r´ distance-to-default (dalej – DTD). Definiuje si´ jà jako ró˝nic´ mi´dzy bie˝àcà wartoÊcià rynkowà
aktywów firmy a „punktem niewyp∏acalnoÊci” (czyli punktem, w którym wartoÊç rynkowa aktywów
zrównuje si´ z nominalnà wartoÊcià zobowiàzaƒ), wyra˝onà w odchyleniach standardowych roz-
k∏adu prawdopodobieƒstwa wartoÊci aktywów firmy.

Spojrzenie na rynkowà kapitalizacj´ firmy jako na wartoÊç opcji prowadzi do odmiennych
wniosków ni˝ analiza ograniczajàca si´ do interpretacji ceny akcji banku. Cena opcji kupna zale˝y
bowiem dodatnio od wartoÊci instrumentu podstawowego, jednak zwi´ksza si´ wraz ze wzrostem
zmiennoÊci ceny instrumentu podstawowego. Nale˝y wi´c zauwa˝yç, ˝e wzrost kapitalizacji rynko-
wej banku nie mo˝e byç jednoznacznie interpretowany jako sygna∏ Êwiadczàcy o wzroÊcie bezpie-
czeƒstwa banku. Mo˝e on bowiem wynikaç ze wzrostu zmiennoÊci wartoÊci aktywów banku, co
Êwiadczy∏oby o zwi´kszeniu ryzyka podejmowanego przez bank.

Obliczenia wskaênika DTD w modelu KMV bazujà na modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa.
WartoÊç kapitalizacji rynkowej, traktowana jako wartoÊç omawianej wczeÊniej opcji, oraz zmien-
noÊç wartoÊci tej kapitalizacji, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa wynosi:

gdzie: 

K – wartoÊç rynkowej kapitalizacji firmy, 

A – rynkowa wartoÊç jej aktywów, 

Z – wartoÊç ksi´gowa zobowiàzaƒ firmy, 

σ – roczna zmiennoÊç rynkowej wartoÊci aktywów, 

σK– roczna zmiennoÊç wartoÊci kapitalizacji, 

T– czas pozostajàcy do zapadalnoÊci zobowiàzaƒ firmy, 

r – stopa wolna od ryzyka. 

W praktyce mo˝emy obserwowaç jedynie wartoÊç kapitalizacji i jej zmiennoÊç, ksi´gowà war-
toÊç zobowiàzaƒ firmy oraz ewentualnie ich struktur´ terminowà, pozwalajàcà na oszacowanie
przeci´tnego czasu pozostajàcego do zapadalnoÊci. Na podstawie tych danych jesteÊmy w stanie
obliczyç implikowanà rynkowà wartoÊç aktywów firmy i jej zmiennoÊç, wykorzystujàc przedstawio-
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124 R. Merton: An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees. „Journal of Banking and Fi-
nance”, 1, 1977.
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ne wczeÊniej równania. Ze wzgl´du na skomplikowanà postaç funkcyjnà do ich rozwiàzania wyko-
rzystuje si´ metody numeryczne.

Obliczenie rynkowej wartoÊci aktywów firmy i jej zmiennoÊci pozwala na otrzymanie rozk∏a-
du prawdopodobieƒstwa rynkowej wartoÊci aktywów w zadanym horyzoncie czasowym i oszaco-
wanie wskaênika DTD. Korzystajàc z za∏o˝eƒ modelu Blacka-Scholesa, mo˝na wyraziç jego wartoÊç
nast´pujàcym wzorem:

Wskaênik ten roÊnie wraz ze wzrostem nadwy˝ki rynkowej wartoÊci aktywów firmy nad jej
zobowiàzaniami oraz gdy spada zmiennoÊç rynkowej wartoÊci aktywów firmy. Wzrost tego wskaê-
nika mo˝na wi´c interpretowaç jako spadek ryzyka niedotrzymania zobowiàzaƒ przez firm´.

5.3. Miara distance-to-default jako wskaênik ostrzegawczy

Wskazania modelu KMV sà wykorzystywane przez instytucje nadzorcze i banki centralne ja-
ko zagregowane wskaêniki ryzyka, mogàce z wyprzedzeniem Êwiadczyç o pogarszaniu si´ sytuacji
ekonomicznej przedsi´biorstw notowanych na gie∏dach, w tym banków125. Badania EBC, przepro-
wadzone na próbie 84 banków z 14 krajów Unii Europejskiej, wskazujà, ˝e miara DTD z wyprze-
dzeniem sygnalizuje mo˝liwoÊç znacznego pogorszenia sytuacji finansowej banku (zdefiniowanego
jako obni˝enie indywidualnego ratingu banku do poziomu „C” lub ni˝ej)126. 

Bank Anglii z kolei analizowa∏ efektywnoÊç modelu KMV wykorzystywanego do oceny ryzyka
kredytowego przedsi´biorstw niefinansowych127. Wyniki tego badania wskazujà, ˝e model KMV ma
tendencj´ do zawy˝ania poziomu prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstw. Nie-
mniej jednak model zapewnia poprawne wyodr´bnienie przedsi´biorstw, które faktycznie sta∏y si´
niewyp∏acalne (dla tych przedsi´biorstw model prognozowa∏ prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalno-
Êci znacznie wy˝sze ni˝ u pozosta∏ych podmiotów). Ze wzgl´du na zawy˝anie indywidualnych po-
ziomów prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci Bank Anglii zaleca ostro˝noÊç w interpretacji za-
gregowanych wyników modelu, majàcych obrazowaç zmiany przeci´tnego poziomu ryzyka zwià-
zanego z sytuacjà finansowà przedsi´biorstw.

5.4. Dane wykorzystane w badaniu i wyniki analizy

Przeprowadzone przez NBP badanie obj´∏o 12 banków notowanych na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie. Wykorzystane dane pochodzi∏y z dwóch êróde∏. Dane rynkowe (kur-
sy akcji) wzi´to z serwisu ekonomicznego Polskiej Agencji Prasowej (www.e-pap.pl). Dane bilanso-
we oraz dane o liczbie akcji w kapitale akcyjnym pochodzi∏y z systemu obowiàzkowej sprawozdaw-
czoÊci banków. 

ZmiennoÊç kapitalizacji rynkowej by∏a obliczana jako Êrednie odchylenie standardowe jedno-
dniowych zmian cen akcji128 badanych banków w ciàgu trzech miesi´cy. Wykorzystanie uÊrednionej
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125 Europejski Bank Centralny wykorzystuje dane o przeci´tnym poziomie distance-to-default banków z krajów UE jako
jeden z syntetycznych wskaêników bezpieczeƒstwa europejskiego systemu bankowego. Bank Szwecji i Bank Norwegii
analizujà prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci uzyskane z modelu KMV dla przedsi´biorstw niefinansowych jako mier-
niki ryzyka kredytowego zwiàzanego z kredytowaniem przedsi´biorstw.
126 R. Gropp, J. Vesala, G. Vulpes: Equity and bond market signals as leading indicators of bank fragility, ECB Working
Paper No. 150, 2002.
127 M. Tudela, G. Young: Predicting default among UK companies: a Merton approach, „Financial Stability Review June
2003”, Bank of England.
128 Przy obliczeniach miary distance-to-default zmiennoÊç jednodniowa zosta∏a przeskalowana do horyzontu rocznego.
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miary zmiennoÊci mia∏o na celu ograniczenie zale˝noÊci wyników od krótkotrwa∏ych zaburzeƒ
na rynku akcji, przejawiajàcych si´ przejÊciowym wzrostem zmiennoÊci cen akcji.

Dane o zobowiàzaniach obejmowa∏y zobowiàzania wobec banku centralnego, sektora finan-
sowego, niefinansowego i bud˝etowego, zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊcio-
wych z przyrzeczeniem odkupu, zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych
oraz inne pasywa (z wy∏àczeniem rezerw, kapita∏u i wyniku finansowego).

Wskaêniki distance-to-default dla polskich banków gie∏dowych

Wykres 5.4.1 przedstawia kszta∏towanie si´ przeci´tnego poziomu miary distance-to-default
dla banków notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. 

Przez ca∏y badany okres Êrednia arytmetyczna wartoÊci DTD oraz Êrednia wa˝ona aktywami
banków przyjmowa∏y zbli˝one wartoÊci. Wynika z tego, ˝e uczestnicy rynku podobnie oceniali po-
ziom ryzyka w dzia∏alnoÊci du˝ych i mniejszych banków. Najni˝sze wartoÊci DTD – Êwiadczàce o wy-
sokim, w ocenie uczestników rynku, poziomie ryzyka – wyst´powa∏y w drugiej po∏owie 1998 r.,
po kryzysie rosyjskim. Mog∏o to byç zwiàzane z nasileniem si´ obaw dotyczàcych przysz∏ej sytuacji
finansowej klientów banków, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç utraty rynków zbytu przez przedsi´biorstwa
– klientów banków oraz w rezultacie pogorszenia si´ ich sytuacji finansowej. Drugà przyczynà by∏
wzrost postrzeganego przez inwestorów zagranicznych ryzyka zwiàzanego z inwestycjami w Euro-
pie Ârodkowej i Wschodniej. Wraz z ch´cià do zrealizowania zysków z inwestycji w polskie walory
(i zrekompensowania strat poniesionych na papierach rosyjskich) mog∏o to powodowaç sprzeda˝
posiadanych akcji polskich spó∏ek. W efekcie spad∏y ceny akcji i wzros∏a zmiennoÊç kursów (por. wy-
kres 5.4.2), co doprowadzi∏o do spadku distance-to-default. 

Najwy˝sze wartoÊci przeci´tnego DTD w sektorze odnotowano w po∏owie 2000 r., po sil-
nym wzroÊcie cen akcji zwiàzanym z optymistycznymi oczekiwaniami inwestorów dotyczàcymi
spó∏ek technologicznych, tzw. nowej gospodarki, i stabilizacji kursów akcji na wysokim pozio-
mie. Poczàwszy od pierwszego kwarta∏u 2001 r., pomimo wzrostu kursów akcji banków w la-
tach 2002–2003, utrzymuje si´ relatywnie wysoka zmiennoÊç cen. Znajduje to odzwierciedle-
nie w lekkim spadku wartoÊci DTD. Przyczynà tej zmiennoÊci mo˝e byç zaniepokojenie inwe-
storów spowodowane wzrostem udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych w portfelach banków oraz
spadkiem rentownoÊci banków (por. wykres 5.4.3). Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym
niepewnoÊç uczestników rynku sta∏ si´ wzrost ryzyka makroekonomicznego zwiàzanego z po-
garszajàcà si´ sytuacjà finansów publicznych.
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èród∏o: NBP..
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Porównanie kszta∏towania si´ wartoÊci DTD ze wskaênikami opartymi na sprawozdaniach fi-
nansowych banków sugeruje, ˝e przydatnoÊç informacji rynkowych do oceny bezpieczeƒstwa sys-
temu bankowego w Polsce jest ograniczona. Zarówno znaczny spadek rentownoÊci badanych ban-
ków, jak i wzrost udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych nie wp∏yn´∏y na zmiany DTD. Z drugiej strony,
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci badanych banków przez ca∏y okres badania by∏ stabilny (poza zmiana-
mi wynikajàcymi z modyfikacji przepisów). Mo˝e on zatem potwierdzaç wnioski wynikajàce z prze-
ci´tnego poziomu DTD, które mo˝na interpretowaç jako brak znacznego zagro˝enia dla bezpie-
czeƒstwa banków notowanych na gie∏dzie warszawskiej.

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

XII
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003

WIG WIG-Banki WIG20 (prawa oÊ)

Wykres 5.4.2
Kszta∏towanie si´ indeksu bran˝owego WIG-Banki na tle g∏ównych indeksów GPW
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Wykres 5.4.3
Porównanie przeci´tnej wartoÊci distance-to-default z kluczowymi wskaênikami
bezpieczeƒstwa dla banków notowanych na GPW

Uwagi:  skokowe zmiany wartoÊci przeci´tnego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci (w czerwcu 1999 r., marcu 2001 r. i mar-
cu 2002 r.) wynika∏y ze zmian przepisów okreÊlajàcych sposób wyliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.
Wszystkie wskaêniki sà obliczone dla banków, które w danym miesiàcu by∏y notowane na GPW.

èród∏o: NBP.
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Ograniczonà wra˝liwoÊç DTD na zmian´ sytuacji banków mog∏a spowodowaç obecnoÊç za-
granicznych inwestorów strategicznych w ich akcjonariacie. Inwestorzy obracajàcy akcjami takich
banków mogà wychodziç z za∏o˝enia, ˝e w wypadku silnego pogorszenia sytuacji banku inwestor
strategiczny weêmie na siebie ci´˝ar pokrycia strat (np. obejmujàc nowà emisj´ akcji), a straty mniej-
szych akcjonariuszy ograniczà si´ do „rozwodnienia” ich udzia∏ów kapita∏owych i braku dywiden-
dy. W celu weryfikacji tej tezy mo˝na porównaç DTD banków b´dàcych pod kontrolà inwestora za-
granicznego129 i pozosta∏ych banków. Okazuje si´, ˝e Êrednia wartoÊç DTD dla banków, w których
akcjonariacie wyst´puje inwestor strategiczny, jest wy˝sza130.

EfektywnoÊç DTD jako wskaênika wczesnego ostrzegania by∏a badana równie˝ na poziomie
indywidualnych banków. Celem badania by∏o sprawdzenie, czy poziom DTD sygnalizuje z wyprze-
dzeniem wystàpienie ujemnego wyniku finansowego banków131. W pierwszym kroku porównano
wartoÊci DTD (opóênionego o 3, 6, 9 i 12 miesi´cy w stosunku do momentu wystàpienia straty)
banków, które ponios∏y straty, i pozosta∏ych banków. Ró˝nice w Êrednich wartoÊciach DTD dla
wszystkich rozwa˝anych opóênieƒ by∏y nieistotne statystycznie. Dodatkowà weryfikacj´ przeprowa-
dzono budujàc proste modele logitowe. Zmiennymi objaÊnianymi by∏y w nich zmienne zero-jedyn-
kowe oznaczajàce wystàpienie ujemnego wyniku finansowego (por. przypis 131), a zmiennà obja-
Êniajàcà by∏a miara DTD opóêniona o 3, 6, 9 lub 12 miesi´cy. We wszystkich modelach wartoÊç
wspó∏czynnika przy opóênionej zmiennej DTD nie by∏a istotnie ró˝na od zera na poziomie istotno-
Êci 10%. Pozwala to stwierdziç, ˝e w polskich warunkach miara DTD nie sygnalizuje z wyprzedze-
niem mo˝liwoÊci wystàpienia strat w bankach.

5.5. Podsumowanie

Badanie mia∏o na celu ocen´ przydatnoÊci informacji zawartych w notowaniach gie∏dowych
polskich banków i bazujàcego na tych danych modelu KMV do oceny stabilnoÊci banków notowa-
nych na gie∏dzie. Okazuje si´, ˝e w polskich warunkach podstawowy wskaênik bezpieczeƒstwa
z modelu KMV nie sygnalizuje z wyprzedzeniem pogorszenia sytuacji finansowej banków. Jednym
z powodów tego jest fakt, ˝e kontrol´ nad bankami notowanymi na gie∏dzie sprawujà – z jednym
wyjàtkiem – zagraniczni inwestorzy strategiczni. Nie zach´ca to innych akcjonariuszy do dok∏adne-
go Êledzenia sytuacji banku. Innym skutkiem tego stanu rzeczy jest relatywnie niewielka liczba ak-
cji w wolnym obrocie. W przypadku niektórych banków ma to wp∏yw na zwi´kszone uzale˝nienie
wyceny banku od bie˝àcych wahaƒ poda˝y i popytu oraz s∏absze odzwierciedlenie danych funda-
mentalnych w wycenie banku. 

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e badanie w∏aÊciwoÊci DTD jako wskaênika z wyprzedzeniem infor-
mujàcego o pogorszeniu sytuacji finansowej banku by∏o utrudnione ze wzgl´du na niewielkà licz-
b´ takich wydarzeƒ w przypadku banków notowanych na gie∏dzie. W badanym okresie mieliÊmy
do czynienia z jednym przyk∏adem wystàpienia bardzo trudnej sytuacji finansowej banku, skutkujà-
cej przej´ciem go przez inny bank w celu sanacji. Z tego powodu badanie koncentrowa∏o si´ na wy-
darzeniach o mniejszej skali (poniesienie przez bank strat). Ich wystàpienie mo˝e byç uznane przez

129 W badaniu przyj´to, ˝e bank jest pod kontrolà zagranicznego inwestora strategicznego, gdy udzia∏ kapita∏u zagra-
nicznego w jego kapitale akcyjnym przekracza 55%. Nie brano pod uwag´ Kredyt Banku SA, ze wzgl´du na trwajàcà
w latach 1999–2001 rywalizacj´ pomi´dzy dwoma inwestorami zagranicznymi o przej´cie nad nim kontroli, której efek-
tem ubocznym by∏ znaczny wzrost kursu jego akcji i w efekcie wystàpienie bardzo wysokich wartoÊci DTD.
130 Ró˝nica ta jest statystycznie istotna na poziomie istotnoÊci 1%.
131 W badaniu skonstruowano 5 zmiennych zero-jedynkowych opisujàcych wystàpienie straty, które przyjmowa∏y war-
toÊç 1 odpowiednio, gdy: 
• bank poniós∏ w danym miesiàcu strat´, 
• bank poniós∏ w danym miesiàcu strat´ przekraczajàcà 5% funduszy w∏asnych, 
• wynik finansowy banku za ostatnie 12 miesi´cy jest ujemny,
• wynik finansowy banku za ostatnie 12 miesi´cy jest ujemny i strata przekracza 10% funduszy w∏asnych,
• wynik finansowy banku za ostatnie 12 miesi´cy jest ujemny i strata przekracza 15% funduszy w∏asnych.
Wnioski z badania opisane w tekÊcie sà takie same dla wszystkich zmiennych.
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inwestorów za element normalnego ryzyka biznesowego, które nie powinno staç si´ przyczynà upa-
d∏oÊci banku. W takiej sytuacji negatywna ocena w∏aÊciwoÊci prognostycznych DTD mo˝e byç prze-
sadnie pesymistyczna.

Specyfika polskiego rynku gie∏dowego sprawia, ˝e wartoÊç informacyjna wskaêników opar-
tych na danych rynkowych jest ograniczona. Z tego powodu do wykorzystywania ich jako wskaêni-
ków bezpieczeƒstwa systemu bankowego trzeba podchodziç ostro˝nie. Nale˝y traktowaç je jedy-
nie jako uzupe∏nienie analiz opartych na sprawozdaniach finansowych banków.

Za∏àcznik 5.1
Lista banków uwzgl´dnionych w badaniu

Nazwa banku Miesiàc, w którym bank po raz pierwszy
zosta∏ uwzgl´dniony w badaniu

ING Bank Âlàski SA grudzieƒ 1996 r.

Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA grudzieƒ 1996 r.

BRE Bank SA grudzieƒ 1996 r.

Bank Millennium SA grudzieƒ 1996 r.

Kredyt Bank SA grudzieƒ 1996 r.

Fortis Bank Polska SA grudzieƒ 1996 r.

Deutsche Bank PBC SA grudzieƒ 1996 r.1

DZ Bank Polska SA styczeƒ 1997 r.

Bank Ochrony Ârodowiska SA luty 1997 r.

Bank Handlowy w Warszawie SA sierpieƒ 1997 r.

Bank Pekao SA lipiec 1998 r.

Bank Zachodni WBK SA czerwiec 2001 r.

1 Notowania Banku Wspó∏pracy Regionalnej SA (obecnie dzia∏ajàcego pod nazwà Deutsche Bank PBC SA) by∏y zawie-
szone od 4 paêdziernika 1999 r. do 6 stycznia 2000 r. W tym okresie bank ten nie jest uwzgl´dniony w badaniu ze
wzgl´du na brak danych rynkowych.
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6
Modelowanie wp∏ywu deprecjacji z∏otego na jakoÊç aktywów

walutowych banków132

6.1. Wprowadzenie

Znaczenie kredytów walutowych w finansowaniu dzia∏alnoÊci podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych roÊnie w Polsce od marca 2000 r. WczeÊniejszy szybki wzrost akcji kredytowej
w walutach obcych w latach 1997–1998 zosta∏ zahamowany po kryzysie rosyjskim w 1998 r. (zob.
wykres 6.1.1). èróde∏ wzrostu udzia∏u kredytów walutowych w Polsce nale˝y szukaç zarówno
po stronie popytowej (m.in. wysoka dynamika eksportu, zapotrzebowanie na kredyty o ni˝szym
oprocentowaniu), jak i poda˝owej (m.in. swobodniejszy dost´p polskich banków do mi´dzynaro-
dowego rynku finansowego). Zaciàgni´cie kredytu w walucie obcej oznacza podj´cie ryzyka kurso-
wego. Przy doÊç du˝ej zmiennoÊci kursu z∏otego mo˝e zastanawiaç du˝a popularnoÊç kredytów
walutowych. W przypadku przedsi´biorstw (szczególnie eksporterów) jej przyczyn nale˝y szukaç
w rosnàcym znaczeniu przychodów w walutach obcych oraz oczekiwaƒ na wzmocnienie si´ z∏ote-
go w obliczu przystàpienia do UE i sukcesów w walce z inflacjà. W przypadku mniejszych podmio-
tów, w szczególnoÊci gospodarstw domowych, wzrost akcji kredytowej w walutach obcych wyni-
ka∏ z polityki banków, stwarzajàcej klientom ∏atwy dost´p do znacznie ni˝ej oprocentowanych kre-
dytów walutowych.
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Kredyty dla sektora niefinansowego

èród∏o: NBP.

132 W oszacowaniach prezentowanych w artykule zastosowano zasady klasyfikacji nale˝noÊci obowiàzujàce do koƒca
2003 r.
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Rosnàcy udzia∏ kredytów walutowych mo˝e zagra˝aç stabilnoÊci systemu finansowego w przy-
padku znacznej deprecjacji z∏otego. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja tezy, czy poziom
kursu walutowego wp∏ywa na jakoÊç kredytów walutowych, oraz zbadanie si∏y tej zale˝noÊci133.

Od 1998 r. jakoÊç kredytów pogarsza si´ z roku na rok, jakkolwiek dynamika tego zjawiska
by∏a ró˝na w poszczególnych okresach (zob. wykres 6.1.2). Ró˝nica mi´dzy tempem zmian jakoÊci
kredytów walutowych mo˝e wynikaç z poziomu kursów walutowych. Deprecjacja z∏otego zwi´ksza
wysokoÊç bie˝àcych rat kredytu walutowego, co mo˝e doprowadziç do opóênieƒ w obs∏udze za-
d∏u˝enia lub zaprzestania jego sp∏acania. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy mechanizm opisa-
ny na poziomie mikro przejawia si´ w postaci zale˝noÊci w wielkoÊciach zagregowanych, tzn. czy
jakoÊç portfela walutowego zale˝y od poziomu kursu walutowego z∏otego wzgl´dem euro i (lub)
dolara oraz (lub) wzgl´dem koszyka euro i dolara amerykaƒskiego.

W literaturze przedmiotu badania dotyczàce jakoÊci kredytów koncentrujà si´ na wyjaÊnianiu
przyczyn zmian jakoÊci kredytów ogó∏em, bez wyszczególnienia kredytów walutowych. Autorzy pod-
kreÊlajà zwiàzek jakoÊci kredytów z fazà cyklu, w jakiej znajduje si´ gospodarka. Badajàc statystycz-
ne zwiàzki mi´dzy jakoÊcià kredytów a innymi wielkoÊciami, nale˝y zatem uwzgl´dniç efekty zwiàza-
ne z cyklem koniunkturalnym. Clair pokazuje – na przyk∏adzie banków teksaƒskich – ˝e jakoÊç kredy-
tów jest procykliczna134. Pain stwierdza natomiast, ˝e dla najwi´kszych brytyjskich banków jakoÊç
kredytów wykazuje pewnà zale˝noÊç cyklicznà, ale zwiàzek ten nie jest stabilny w czasie135.

Autorzy powy˝szych badaƒ dzielà czynniki oddzia∏ujàce na jakoÊç kredytów na ogólne nieza-
le˝ne od banków, takie jak wzrost PKB, stopy procentowe, ceny aktywów finansowych i nierucho-
moÊci, oraz czynniki zale˝ne od banków, jak tempo wzrostu akcji kredytowej136 i wysokoÊç opro-
centowania kredytów137.

Wykres 6.1.2
JakoÊç kredytów mierzona udzia∏em kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em
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133 W badaniach nie uwzgl´dniono zmian w zakresie zabezpieczania si´ kredytobiorców przed ryzykiem kursowym,
przyjmujàc za∏o˝enie, ˝e poziom zabezpieczenia kredytobiorców nie zmienia∏ si´ istotnie w czasie. Dane ze sprawozdaw-
czoÊci bankowej nie zawierajà bowiem informacji o zabezpieczeniach kredytobiorców przed ryzykiem kursowym. W przy-
padku gospodarstw domowych mo˝na przypuszczaç, ˝e poziom zabezpieczenia jest niski i nie zmienia si´ istotnie w cza-
sie. Z kolei w przypadku przedsi´biorstw mo˝na sàdziç, ˝e w nast´pstwie obserwowanej w 2003 r. deprecjacji z∏otego
wzros∏o zainteresowanie stosowaniem zabezpieczeƒ przed ryzykiem kursowym i finansowaniem w z∏otych. Powy˝sze za-
∏o˝enie mo˝e wi´c powodowaç, ˝e wp∏yw deprecjacji z∏otego na stabilnoÊç systemu finansowego zostanie przeszaco-
wany.
134 R. Clair: Loan growth and loan quality: some preliminary evidence from Texas banks. „Economic Review”, Federal Re-
serve Bank of Dallas, III kwarta∏ 1992, s. 11.
135 D. Pain: The provisioning experience of the major UK banks: a small panel investigation. Working Paper No. 177,
Bank of England, 2003, s. 12
136 R. Clair, op. cit. 
137 W. Keeton, C. Morris: Loan-losses and bank risk-taking: is there a connection? Research Working Paper 88-04, Fede-
ral Reserve Bank of Kansas City, 1988, s. 3–21.
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Aby oceniç skal´ zagro˝enia, jakie dla stabilnoÊci systemu bankowego mo˝e nieÊç znacz-
na deprecjacja z∏otego, przeprowadzono dwa badania, których wyniki przedstawione sà poni˝ej.
Pierwsze badanie (zaprezentowane w podrozdziale 6.2.) bazuje na danych zagregowanych i wyko-
rzystuje model wektorowej autoregresji (VAR). Drugie badanie (przedstawione w podrozdziale 6.3.)
oparte jest na modelach prawdopodobieƒstw niewyp∏acalnoÊci i danych o indywidualnych ekspo-
zycjach banków wobec najwi´kszych kredytobiorców.

6.2. Model VAR

Celem pierwszego badania by∏o sprawdzenie zale˝noÊci pomi´dzy kursem walutowym a ja-
koÊcià kredytów walutowych na poziomie ca∏ego sektora bankowego.

Mechanizmy oddzia∏ywania potencjalnych czynników na jakoÊç kredytów

Na jakoÊç kredytów walutowych, oprócz kursu walutowego, oddzia∏ujà wszystkie czynniki,
które wp∏ywajà na jakoÊç kredytów ogó∏em:

• Ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju mo˝e bezpoÊrednio oddzia∏ywaç na jakoÊç kredy-
tów poprzez wp∏yw na sytuacj´ finansowà gospodarstw domowych i przedsi´biorstw.
W czasie recesji lub os∏abionego wzrostu gospodarczego pogarsza si´ sytuacja finansowa
podmiotów gospodarczych. W przypadku gospodarstw domowych pogorszenie nast´puje
na skutek utraty pracy lub obni˝enia realnych dochodów. W przypadku przedsi´biorstw jest
to g∏ównie efektem spadku przychodów w wyniku malejàcego popytu lub wzrostu kosztów,
np. po negatywnym szoku poda˝owym. Pogarszajàca si´ sytuacja finansowa podmiotów
gospodarczych sprawia, ˝e prawdopodobieƒstwo zaniechania sp∏aty kredytu jest wy˝sze.

•  Wy˝sze stopy procentowe oznaczajà podwy˝szenie kosztu obs∏ugi kredytu o zmiennej sto-
pie procentowej. Zmiany stopy oprocentowania kredytów mogà zatem oddzia∏ywaç na ja-
koÊç kredytów poprzez wp∏yw na wysokoÊç rat odsetkowych.

• Clair udowadnia, ˝e istnieje istotna zale˝noÊç mi´dzy spadkiem jakoÊci kredytów a wcze-
Êniejszym zwi´kszeniem przez bank akcji kredytowej138. Wskazuje przy tym na kilka mecha-
nizmów kszta∏tujàcych t´ zale˝noÊç:

1. Bank dà˝àcy do zwi´kszenia akcji kredytowej mo˝e obni˝yç kryteria przyznawania
kredytów.

2. JeÊli kryteria si´ nie zmienià, nowi klienci majà Êrednio mniejszà wiarygodnoÊç kredyto-
wà w wyniku wchodzenia banku na nowe, bardziej niepewne rynki.

3. Bank mo˝e nie przeznaczyç wystarczajàcych Êrodków na monitorowanie sp∏at kredytów,
adekwatnie do szybszego wzrostu akcji kredytowej, wobec czego jakoÊç kredytów si´
pogarsza.

4. W przypadku, gdy kapita∏ banku znacznie si´ zmniejszy∏, akcjonariusze – dà˝àc do po-
wi´kszenia przychodów – mogà byç bardziej sk∏onni do podejmowania wy˝szego ryzy-
ka, gdy˝ nie majà wiele do stracenia (tzw. pokusa nadu˝ycia – ang. moral hazard).

Na jakoÊç kredytów walutowych dodatkowo mo˝e oddzia∏ywaç poziom kursu walutowego,
gdy˝ deprecjacja z∏otego powoduje zwi´kszenie wysokoÊci rat (zarówno rat kapita∏owych, jak
i p∏atnoÊci odsetkowych). Zaniechanie bàdê od∏o˝enie sp∏at mo˝e mieç równie˝ pod∏o˝e psycholo-
giczne, zwiàzane ze ÊwiadomoÊcià powi´kszenia si´ wyra˝onego w z∏otych kapita∏u do sp∏aty
i utraty potencjalnych korzyÊci zwiàzanych z zaciàgni´ciem kredytu w walutach obcych (koszt kre-

138 R. Clair, op. cit., s. 9–22.
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dytu walutowego mo˝e nawet przekroczyç koszt kredytu w z∏otych). Z drugiej strony, poziom kur-
su walutowego nie b´dzie mia∏ znaczenia dla przedsi´biorstw eksportujàcych, majàcych przychody
w dewizach, gdy˝ sà one naturalnie zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

Wiele z powy˝szych mechanizmów mo˝e byç w Polsce nieistotnych bàdê ma∏o istotnych
z dwóch powodów. Po pierwsze, badana próba nie obejmuje pe∏nego cyklu koniunkturalnego, za-
tem szeregi nie zawierajà pe∏nej informacji o zale˝noÊci mi´dzy badanymi zmiennymi, a istniejàce
zale˝noÊci odnoszà si´ do jednego cyklu i mogà nie wystàpiç w nast´pnym. Po drugie, banki w Pol-
sce majàce mo˝liwoÊç inwestowania Êrodków w papiery skarbowe, mogà ustanowiç bardzo rygo-
rystyczne kryteria przyznawania kredytów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ˝e po kryzysie
z∏ych kredytów na poczàtku lat 90. wiele uwagi zwraca si´ na doskonalenie systemów oceny wia-
rygodnoÊci kredytowej, dzi´ki czemu zwi´kszenie akcji kredytowej niekoniecznie musi powodowaç
pogorszenie jakoÊci kredytów139. Argumenty te nie dotyczà jednak zmian jakoÊci kredytów waluto-
wych spowodowanych zmianà kursu walutowego. Nawet ma∏e zmiany kursu walutowego mogà
silnie oddzia∏ywaç w krótkim okresie, gdy˝ wahania kursu bezpoÊrednio wp∏ywajà na wysokoÊç rat.

Za∏o˝enia analizy

Oprócz zmiennej reprezentujàcej jakoÊç portfela walutowego do weryfikacji tezy u˝yto innych
zmiennych, które odzwierciedlajà wp∏yw opisanych powy˝ej mechanizmów na jakoÊç kredytów wa-
lutowych.

JakoÊç portfela walutowego

Zmiennà objaÊnianà w modelu jest relacja nale˝noÊci zagro˝onych walutowych i indeksowa-
nych do walut obcych do nale˝noÊci walutowych ogó∏em od sektora niefinansowego (zmien-
na QFX)140. Ze wzgl´du na fakt, ˝e wspó∏czynnik ten jest miarà unormowanà z zakresu [0; 1], pod-
dano go transformacji logitowej:141

fxq = ln[QFX/(1-QFX)]

Przy testowaniu hipotez wykorzystywano zmiennà fxq. W pewnym zakresie utrudnia to jed-
nak bezpoÊrednià iloÊciowà analiz´ wyników z modeli, gdy˝ zmienna fxq nie jest interpretowalna.

Kurs walutowy

Badanie obejmowa∏o wp∏yw nast´pujàcych zmiennych okreÊlajàcych poziom kursu waluto-
wego: Êredni miesi´czny fixing NBP z∏otego do euro (zmienna eur)142, Êredni miesi´czny fixing NBP
z∏otego do dolara USA (zmienna usd), kurs koszykowy z∏otego do euro i dolara (zmien-
na eur_usd)143. Przy testowaniu ró˝nych modeli za ka˝dym razem uwzgl´dniano jednak tylko dwie
spoÊród wymienionych trzech zmiennych, gdy˝ sà one wspó∏liniowe.

139 Nale˝y podkreÊliç, ˝e zwi´kszenie akcji kredytowej mo˝e poczàtkowo poprawiç jakoÊç kredytów, gdy˝ wszystkie no-
we kredyty klasyfikowane sà jako normalne. Dopiero po pewnym czasie cz´Êç z nich staje si´ zagro˝ona.
140 W czerwcu 2003 r. definicja nale˝noÊci walutowych zosta∏a rozszerzona o kredyty indeksowane do walut obcych.
Spowodowa∏o to skokowy wzrost udzia∏u nale˝noÊci walutowych w wyra˝eniu z∏otowym w nale˝noÊciach od sektora
niefinansowego w koƒcu 2003 r.: o 5 pkt. proc. W modelu zmiennà objaÊnianà jest jednak relacja nale˝noÊci zagro˝o-
nych do nale˝noÊci ogó∏em. Sprawia to, ˝e przeklasyfikowanie kredytów indeksowanych do walut nie powoduje przesu-
ni´cia strukturalnego zmiennej wtedy, gdy jakoÊç kredytów indeksowanych do walut i jakoÊç kredytów walutowych bez
indeksowanych sà zbli˝one. Przyj´to takie za∏o˝enie, chocia˝ jego weryfikacja nie jest mo˝liwa ze wzgl´du na brak od-
powiednich danych w statystyce bankowej.
141 Transformacja logitowa zapewnia monotoniczne przekszta∏cenie zmiennej z zakresu od 0 do 1 do zakresu od minus
do plus nieskoƒczonoÊci (za R. Clair, op. cit.).
142 W celu uzyskania szeregu obejmujàcego tak˝e dane do koƒca 1998 r. uwzgl´dniono kurs marki niemieckiej (Êredni
miesi´czny fixing NBP) przeliczony na hipotetyczny kurs z∏otego do euro przy przyj´ciu kursu przeliczenia z dnia
1.01.1999 r. (1EUR=1,95583DEM). Uzasadnieniem takiego podejÊcia jest przewa˝ajàcy udzia∏ w 1998 r. nale˝noÊci
w markach niemieckich na tle innych walut zamienionych w styczniu 1999 r. na euro.
143 Z nast´pujàcymi wagami: 0,45 dla dolara i 0,55 dla euro.
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Inne zmienne

Aby uniknàç obcià˝enia estymatorów przy zmiennych reprezentujàcych kurs walutowy, nale-
˝y uwzgl´dniç tak˝e inne zmienne, które oddzia∏ujà na jakoÊç portfela walutowego. Wp∏yw mo˝e
mieç sytuacja finansowa gospodarstw domowych i przedsi´biorstw, którà mogà ilustrowaç dane
makroekonomiczne, takie jak tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia czy tempo wzrostu inwestycji.
Zmiany jakoÊci portfela walutowego mogà wynikaç tak˝e ze zmian tempa przyrostu akcji kredyto-
wej bàdê ze zmian realnej stopy procentowej dla walut obcych.

Zmienne, które by∏y testowane jako zmienne objaÊniajàce jakoÊç kredytów walutowych, wraz
z oczekiwanym kierunkiem zale˝noÊci, prezentuje tabela 6.2.1.

Wzrost wartoÊci zmiennej objaÊnianej oznacza pogorszenie jakoÊci portfela kredytów walu-
towych. Znak „+” przy zmiennej oznacza, ˝e zwi´kszenie wartoÊci danej zmiennej objaÊniajàcej po-
garsza jakoÊç portfela kredytów walutowych. Z kolei znak „–” przy zmiennej oznacza jej pozytyw-
ny wp∏yw na jakoÊç portfela kredytów walutowych.

Dane wykorzystane w badaniu

Próba obejmowa∏a dane kwartalne zagregowane dla ca∏ego sektora klientów niefinansowych
(zad∏u˝enie bilansowe) w okresie od IV kwarta∏u 1996 r. do III kwarta∏u 2003 r.

JakoÊç kredytów walutowych w sektorze osób fizycznych i sektorze przedsi´biorstw144 kszta∏-
tujà ró˝ne czynniki, których wp∏yw przy zbytniej agregacji danych mo˝e zostaç zafa∏szowany145. Po-
nadto poziom i zmiany jakoÊci kredytów walutowych w tych dwóch sektorach istotnie si´ ró˝nià
(por. wykres 6.2.1). Wymaga to skonstruowania dwóch modeli, co zapewni zidentyfikowanie czyn-
ników wp∏ywajàcych na jakoÊç kredytów, charakterystycznych dla danego sektora.

Tabela 6.2.1
Zmienne wykorzystane w modelu i oczekiwane znaki parametrów

Nazwa zmiennej Skrót Oczekiwany znak

Logarytm kursu PLN/EUR – Êredni miesi´czny fixing NBP Eur –/+1

Logarytm kursu PLN/USD – Êredni miesi´czny fixing NBP Usd +

Logarytm kursu koszykowego z∏otego do dolara (45%) i euro (55%) eur_usd –/+

Wzrost PKB (rok do roku) Gdp –/+

Zmiana stopy bezrobocia2 Unc +

Indeks cen dóbr i us∏ug konsumpcyjnych Cpi –

Wzrost eksportu (rok do roku) Exg –

Oprocentowanie kredytów z∏otowych R –/+

LIBOR dla USD (proxy oprocentowania kredytów walutowych) Lr +

Ró˝nica mi´dzy oprocentowaniem kredytów z∏otowych i walutowych Rlr +

Wzrost kredytów walutowych Fxg +

Udzia∏ kredytów walutowych w kredytach ogó∏em Fxs +

1 Deprecjacja z∏otego w stosunku do euro mo˝e mieç pozytywny wp∏yw na jakoÊç kredytów walutowych, poprzez po-
praw´ sytuacji finansowej eksporterów. Wed∏ug statystyk handlu zagranicznego, 69% polskiego eksportu trafia do kra-
jów Unii Europejskiej. Z tego powodu kurs z∏otego do euro ma du˝y wp∏yw na rentownoÊç eksporterów. 
2 Uwzgl´dniono zmian´ stopy bezrobocia, gdy˝ stopa bezrobocia jest w próbie niestacjonarna.

èród∏o: NBP.

144 Sektor przedsi´biorstw obejmuje przedsi´biorstwa i spó∏ki paƒstwowe, przedsi´biorstwa i spó∏ki prywatne, spó∏dziel-
nie oraz przedsi´biorców indywidualnych. Taki podzia∏ zapewni∏ porównywalnoÊç szeregów po zmianie definicji przed-
si´biorców indywidualnych w marcu 2002 r.
145 Spadek kursu PLN/EUR mo˝e mieç negatywny wp∏yw na jakoÊç kredytów walutowych osób fizycznych i neutralny –
lub nawet pozytywny – w przypadku podmiotów gospodarczych (ze wzgl´du na dochody eksporterów). Po zagregowa-
niu danych dla dwóch sektorów wp∏yw ten mo˝e si´ okazaç nieistotny.
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Metodologia

Celem analizy jest ocena wp∏ywu deprecjacji z∏otego na jakoÊç kredytów walutowych. Najod-
powiedniejszym narz´dziem sà wi´c modele typu Vector AutoRegression (VAR)146. W modelach te-
go typu wszystkie zmienne endogeniczne wyst´pujà jako zmienne objaÊniajàce opóênione we
wszystkich równaniach. Mo˝liwe jest równie˝ uwzgl´dnienie zmiennych egzogenicznych, kszta∏to-
wanych poza systemem. Modele te pozwalajà na przeanalizowanie reakcji poszczególnych zmien-
nych endogenicznych na szoki.

Punktem wyjÊcia analizy by∏a zasadnoÊç w∏àczania do modeli poszczególnych zmiennych,
sprawdzana za pomocà testu przyczynowoÊci w sensie Grangera. Zgodnie z testem, wi´kszoÊç roz-
patrywanych zmiennych jest przyczynà w sensie Grangera dla zmiennej opisujàcej jakoÊç kredytów.
Oznacza to, ˝e zmiennoÊç zmiennej objaÊniajàcej zawiera informacje, które wyjaÊniajà zmiennoÊç
zmiennej objaÊnianej.

W procesie konstrukcji odpowiednich modeli dla sektora przedsi´biorstw i gospodarstw do-
mowych, post´powano zgodnie z zasadà „od ogó∏u do szczegó∏u”, eliminujàc statystycznie nie-
istotne zmienne i opóênienia. Za ka˝dym razem stosowane by∏y kryteria informacyjne, test mno˝-
nika Lagrange’a oraz dekompozycja wariancji jako sposób wyboru najlepszego modelu pozbawio-
nego autokorelacji sk∏adnika losowego.

Wyniki – sektor przedsi´biorstw

Model VAR dla sektora przedsi´biorstw obejmuje nast´pujàce zmienne:

• zmienne endogeniczne:
– jakoÊç kredytów walutowych w sektorze przedsi´biorstw poddana transformacji

logitowej (fxq_ent),
– logarytm kursu PLN/EUR – Êredni miesi´czny fixing NBP (eur),
– wzrost eksportu rok do roku (exg),

Wykres 6.2.1
JakoÊç kredytów walutowych (udzia∏ kredytów zagro˝onych) w podziale na osoby fizyczne
i przedsi´biorstwa
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146 Alternatywnym podejÊciem jest budowa modeli Vector Error Correction (VECM). Chocia˝ taka analiza zosta∏a prze-
prowadzona, prezentowane sà tylko wyniki z modeli VAR. Po pierwsze bowiem brak jest teoretycznego uzasadnienia dla
wyst´powania mechanizmu korekty b∏´dem mi´dzy jakoÊcià kredytów walutowych a kursem walutowym. Po drugie
zmienna fxq nie jest skointegrowana z ˝adnà z pozosta∏ych zmiennych, co potwierdza tak˝e pierwszà przyczyn´.
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• zmienne egzogeniczne:
wzrost PKB rok do roku (gdp)147. 

Zidentyfikowano istotnà zale˝noÊç pomi´dzy jakoÊcià kredytów walutowych w sektorze
przedsi´biorstw a kursem PLN/EUR. Odpowiedê modelu na szok na rynku walutowym w postaci 15-
-procentowej jednorazowej deprecjacji kursu z∏otego w stosunku do euro prezentuje wykres 6.2.2.
Po dwóch kwarta∏ach od wystàpienia szoku jakoÊç kredytów walutowych pogarsza si´ o 1,8 pkt.
proc., po pi´ciu kwarta∏ach osiàga maksimum: 4,5 pkt. proc. powy˝ej wartoÊci wyjÊciowej. Od szó-
stego kwarta∏u po wystàpieniu szoku jakoÊç kredytów poprawia si´ i po dwunastu kwarta∏ach osià-
ga poziom 2,7 pkt. proc. powy˝ej wartoÊci wyjÊciowej. Os∏abienie z∏otego powoduje zatem trwa-
∏e pogorszenie si´ jakoÊci portfela walutowego w sektorze przedsi´biorstw w krótkim horyzoncie.
Jednak w d∏ugim okresie negatywny wp∏yw deprecjacji na jakoÊç kredytów walutowych zanika (por.
wykres 6.2.2).

Wyniki – sektor gospodarstw domowych

Model VAR dla gospodarstw domowych obejmuje nast´pujàce zmienne:

• zmienne endogeniczne:

– jakoÊç kredytów walutowych w sektorze gospodarstw domowych poddana transforma-
cji logitowej (fxq_hh)

– kurs PLN/EUR – Êredni miesi´czny fixing NBP (eur)

• zmienne egzogeniczne:

– wzrost PKB rok do roku (gdp)

– zmiana stopy bezrobocia rok do roku (unc)148

Wykres 6.2.2
Wp∏yw 15-procentowej deprecjacji z∏otego na jakoÊç portfela walutowego banków
w sektorze przedsi´biorstw
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147 Testowano równie˝ wp∏yw nast´pujàcych zmiennych: kursu PLN/USD – Êredniego miesi´cznego fixingu NBP, kursu
koszykowego z∏otego do dolara i euro, indeksu cen dóbr i us∏ug produkcyjnych, oprocentowania kredytów z∏otowych,
LIBOR dla USD (proxy oprocentowania kredytów walutowych), LIBOR dla EUR (proxy oprocentowania kredytów waluto-
wych), ró˝nicy mi´dzy oprocentowaniem kredytów z∏otowych i walutowych, wzrostu kredytów walutowych, udzia∏u kre-
dytów walutowych w kredytach ogó∏em.
148 Testowano równie˝ wp∏yw nast´pujàcych zmiennych: kursu PLN/USD – Êredniego miesi´cznego fixingu NBP, kursu
koszykowego z∏otego do dolara amerykaƒskiego i euro, indeksu cen dóbr i us∏ug konsumpcyjnych, oprocentowania kre-
dytów z∏otowych, LIBOR dla USD (proxy oprocentowania kredytów walutowych), LIBOR dla EUR (proxy oprocentowania
kredytów walutowych), ró˝nicy mi´dzy oprocentowaniem kredytów z∏otowych i walutowych, wzrostu kredytów waluto-
wych, udzia∏u kredytów walutowych w kredytach ogó∏em.
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Reakcja modelu na jednorazowà 15-procentowà deprecjacj´ kursu z∏otego w stosunku
do euro pokazana jest na wykresie 6.2.3. Po dwóch kwarta∏ach od wystàpienia szoku jakoÊç kredy-
tów walutowych pogarsza si´ o 0,3 pkt. proc., po siedmiu kwarta∏ach osiàga maksimum: 0,75 pkt.
proc. powy˝ej wartoÊci wyjÊciowej. Od ósmego kwarta∏u po wystàpieniu szoku jakoÊç kredytów nie-
znacznie si´ poprawia i po dwunastu kwarta∏ach kszta∏tuje si´ na poziomie 0,63 pkt. proc. powy-
˝ej wartoÊci wyjÊciowej. Zatem tak˝e w sektorze gospodarstw domowych os∏abienie z∏otego powo-
duje trwa∏e pogorszenie si´ jakoÊci portfela walutowego. Spadek jakoÊci (mierzony w punktach pro-
centowych) jest mniejszy ni˝ w przypadku sektora przedsi´biorstw (por. wykres 6.2.3)149.

6.3. Model prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci

Celem drugiego badania by∏o oszacowanie wp∏ywu zmian kursu walutowego na straty kredy-
towe banków i wartoÊç brakujàcych rezerw celowych. W badaniu wykorzystano dane o indywidual-
nych ekspozycjach banków w stosunku do kredytobiorców, którzy zaciàgn´li kredyty walutowe.

Do oszacowania wp∏ywu znacznej deprecjacji z∏otego na ryzyko kredytowe wykorzystano logi-
towe modele prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci kredytobiorców, bazujàce na informacjach z ba-
zy danych o du˝ych zaanga˝owaniach150, b´dàcej cz´Êcià systemu obowiàzkowej sprawozdawczoÊci
banków151. Dane w tej bazie obejmujà 68% wartoÊci wszystkich nale˝noÊci banków od sektora niefi-
nansowego i 72% wartoÊci nale˝noÊci walutowych (wed∏ug stanu na koniec grudnia 2003 r.). 

Modele prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci pozwalajà na oszacowanie wartoÊci oczeki-
wanej rozk∏adu strat kredytowych w horyzoncie rocznym. Jako „niewyp∏acalnoÊç” przyj´to zaklasy-
fikowanie dowolnej ekspozycji wobec kredytobiorcy do kategorii stracone, wed∏ug klasyfikacji kre-
dytów obowiàzujàcej do grudnia 2003 r. W badaniu wykorzystano dane kwartalne z okresu gru-
dzieƒ 1996 r. – grudzieƒ 2003 r., obejmujàce przedsi´biorstwa rezydentów152. Aby oceniç wp∏yw

Wykres 6.2.3
Wp∏yw 15-procentowej deprecjacji z∏otego na jakoÊç portfela walutowego banków
w sektorze gospodarstw domowych
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149 W skali logarytmicznej, czyli odnoszàc zmian´ w punktach procentowych do wspó∏czynnika jakoÊci przed szokiem,
zmiana jest porównywalna i wynosi 11,3% dla sektora przedsi´biorstw i 9,5% dla sektora gospodarstw domowych. 
150 Banki przekazujà dane o zaanga˝owaniu w stosunku do podmiotów, wobec których przekracza ono 500 tys. z∏. Z te-
go powodu dane te pokrywajà jedynie niewielkà cz´Êç portfela nale˝noÊci od gospodarstw domowych.
151 Zob. równie˝ Raport o stabilnoÊci systemu finansowego Czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002, s. 142–148.
152 Oszacowane modele dla nale˝noÊci od osób fizycznych znajdujàcych si´ w bazie danych o du˝ych zaanga˝owaniach
nie wykaza∏y statystycznie istotnego wp∏ywu kursu EUR/PLN i USD/PLN na prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci. Spo-
wodowa∏a to zbyt ma∏a liczba obserwacji.
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zmian kursu z∏otego na straty kredytowe, modele prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci zosta∏y
oszacowane jedynie dla kredytobiorców, którzy zaciàgn´li kredyty walutowe. 

Wyniki oszacowania wskazujà, ˝e deprecjacja z∏otego w stosunku do euro153 powoduje sta-
tystycznie istotne zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci kredytobiorców, natomiast
wp∏yw kursu dolara USA na prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci nie jest jednoznaczny154. Wy-
niki te mo˝na uzasadniç dominujàcym udzia∏em nale˝noÊci w euro155 oraz zmianami kursu
EUR/USD. Ich efektem by∏o m.in. to, ˝e deprecjacji z∏otego w stosunku do euro w 2003 r. towarzy-
szy∏a lekka aprecjacja w stosunku do dolara. Bardziej szczegó∏owy opis zastosowanego modelu
i wyników estymacji znajduje si´ w za∏àczniku 6.1.

Na podstawie oszacowanych modeli, sporzàdzono prognozy prawdopodobieƒstw niewyp∏a-
calnoÊci przedsi´biorstw znajdujàcych si´ w bazie danych o du˝ych zaanga˝owaniach w grudniu
2003 r. Wykorzystano do tego dwa scenariusze kszta∏towania si´ kursu walutowego. Prognozy te
pos∏u˝y∏y do obliczenia wartoÊci oczekiwanej rozk∏adu prawdopodobieƒstwa strat kredytowych
i wartoÊci brakujàcych rezerw celowych. W pierwszym scenariuszu Êrednioroczny kurs z∏otego
do euro w 2004 r. kszta∏tuje si´ na poziomie z koƒca 2003 r., czyli 4,71 PLN/EUR. W drugim sce-
nariuszu kurs z∏otego do euro ulega deprecjacji o 15% (Êredniorocznie) w stosunku do obecnego
kursu (do poziomu 5,40 PLN/EUR). Wyniki symulacji przedstawiono w tabeli 6.3.1.

Wyniki symulacji wskazujà, ˝e deprecjacja z∏otego o 15% spowoduje zwi´kszenie wartoÊci
oczekiwanej rozk∏adu prawdopodobieƒstwa strat kredytowych o oko∏o 1 mld z∏. Nale˝y jednak

153 W okresie przed 1999 r. wykorzystano kurs marki niemieckiej przeliczony na euro po kursie konwersji.
154 W przypadku wykorzystania jako zmiennej objaÊniajàcej poziomu kursu USD/PLN oszacowania wskazywa∏y, ˝e de-
precjacja z∏otego do USD wp∏ywa na wzrost prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci, jednak efekt ten by∏ s∏abszy ni˝
w przypadku kursu euro. W przypadku wykorzystania 12-miesi´cznej zmiany kursu USD/PLN efekt by∏ odwrotny.
155 Na koniec 2003 r. nale˝noÊci w euro stanowi∏y 60% nale˝noÊci walutowych od przedsi´biorstw. Informacje oparto
na danych nadsy∏anych przez 11 najwi´kszych banków.

Tabela 6.3.1
Wyniki symulacji (w mln z∏)

Scenariusz I: Scenariusz II:

brak zmian kursu  deprecjacja z∏otego 
EUR/PLN o 15%

1. WartoÊç zaanga˝owaƒ bilansowych 72.434

2. WartoÊç zaanga˝owaƒ pozabilansowych 21.198

3. WartoÊç zabezpieczeƒ prawnych 18.999

4. WartoÊç ekspozycji ([1]+0,25*[2]-[3]) 59.785

5. WartoÊç oczekiwana rozk∏adu strat kredytowych
w horyzoncie jednego roku 5.767 6.734

6. Utworzone rezerwy celowe 5.465

7. Hipotetyczne brakujàce rezerwy celowe ([5]-[6]) 302 1.269 

Uwagi:
• Dane obejmujà zaanga˝owanie banków w stosunku do kredytobiorców majàcych zad∏u˝enie walutowe, wed∏ug sta-

nu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. 
Zaanga˝owanie bilansowe: kredyty i po˝yczki (bez odsetek nale˝nych), d∏u˝ne papiery wartoÊciowe, skupione wierzy-
telnoÊci.

• Dla podmiotów klasyfikowanych w listopadzie 2003 r. do kategorii stracone przyj´to prawdopodobieƒstwo niewyp∏a-
calnoÊci równe 1.

• Przyj´to stop´ odzysku (udzia∏ niezabezpieczonej cz´Êci ekspozycji kredytowej, który bankowi uda si´ odzyskaç w przy-
padku niewyp∏acalnoÊci) na poziomie 15%.

• Kredyty walutowe i indeksowane do walut obcych udzielone podmiotom uwzgl´dnionym w badaniu stanowià 64%
wartoÊci wszystkich nale˝noÊci walutowych i indeksowanych od sektora niefinansowego.

• W obliczeniach uwzgl´dniony zosta∏ efekt powi´kszenia ksi´gowej wartoÊci nale˝noÊci walutowych w wyniku depre-
cjacji z∏otego.

èród∏o: NBP.
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wziàç pod uwag´, ˝e wykorzystane w badaniu dane z bazy o du˝ych zaanga˝owaniach uwzgl´d-
niajà jedynie cz´Êç portfela kredytowego banków. Ponadto nie obejmujà wi´kszoÊci kredytów wa-
lutowych udzielonych gospodarstwom domowym (w tym zw∏aszcza kredytów mieszkaniowych),
które majà mniejsze mo˝liwoÊci zabezpieczania si´ przed ryzykiem walutowym ni˝ przedsi´bior-
stwa. W zwiàzku z powy˝szym ca∏kowite zwi´kszenie strat kredytowych w wyniku deprecjacji z∏o-
tego mo˝na szacowaç na oko∏o 1,3–1,4 mld z∏ w ciàgu jednego roku. 

6.4. Podsumowanie

Systematyczny wzrost udzia∏u kredytów walutowych w portfelach banków, obserwowany
od 2000 r., przyczyni∏ si´ do wzrostu znaczenia ryzyka zmian kursu walutowego dla dzia∏alnoÊci
banków. Pomimo utrzymywania przez banki niewielkiej otwartej pozycji walutowej, minimalizujà-
cej bezpoÊrednià ekspozycj´ na ryzyko walutowe, ryzyko zwiàzane z wp∏ywem deprecjacji z∏otego
na jakoÊç udzielonych kredytów walutowych jest znaczàce. Poprzez to ryzyko dalsza deprecjacja
z∏otego mo˝e w najwi´kszym stopniu wp∏ynàç na stabilnoÊç polskiego sektora bankowego. 

W 2003 r. wystàpi∏y jednak czynniki, które sprzyja∏y zahamowaniu narastania ryzyka zwiàza-
nego z portfelem kredytów walutowych. Stabilizacja inflacji na niskim poziomie, zmniejszanie si´
ró˝nicy mi´dzy oprocentowaniem kredytów z∏otowych i walutowych oraz deprecjacja z∏otego
w stosunku do euro (która spowodowa∏a, ˝e klienci banków w wi´kszym stopniu zdajà sobie spra-
w´ z wyst´powania ryzyka kursowego) przyczynia∏y si´ do zmniejszenia popytu na kredyty waluto-
we. Niemniej jednak, istniejàcy obecnie portfel nale˝noÊci walutowych banków mo˝e byç êród∏em
istotnego pogorszenia wyników finansowych banków w wypadku dalszej deprecjacji z∏otego.

Za∏àcznik 6.1
Dodatkowe informacje o modelach wykorzystanych w badaniu

Model VAR

Specyfikacja równaƒ zastosowanych do symulacji (w nawiasach b∏´dy standardowe):

Sektor przedsi´biorstw

fxq_ent = – 2,152 + 0,979fxq_ent (-1) + 1,726eur (-1) – 0,895exg (-1) – 0,043gdp 

(-1,551) (0,115) (0,975) (-1,94) (-1,42)

Podstawowe statystyki:

R2 0,81

Skorygowany R2 0,77

Statystyka F 21,77

Kryterium informacyjne Akaike 0,79

Kryterium informacyjne Schwarza 1,03 

Sektor gospodarstw domowych

fxq_hh = – 1,627 + 0,867fxq_hh (-1) + 0,939eur (-1) – 0,032gdp + 0,184unc

(-2,01) (10,16) (1,752) (-1,669) (0,592)

Podstawowe statystyki:

R2 0,84

Skorygowany R2 0,82

Statystyka F 30,58

Kryterium informacyjne Akaike -0,67

Kryterium informacyjne Schwarza -0,44 
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Model prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci

W badaniu zosta∏ wykorzystany nast´pujàcy model logitowy.

Oszacowania wszystkich parametrów sà istotnie ró˝ne od zera na poziomie istotnoÊci 1%. Ze
wzgl´du na nieliniowy charakter modelu logitowego, konkretnych wartoÊci oszacowanych parame-
trów nie mo˝na interpretowaç jako przyrostów kraƒcowych lub elastycznoÊci. Dodatni znak osza-
cowanego parametru wskazuje, ˝e wzrost wartoÊci danej zmiennej zwi´ksza prawdopodobieƒstwo
przejÊcia danego kredytobiorcy do kategorii stracone w ciàgu roku. 

W obu scenariuszach opisanych w artykule za∏o˝ono: wzrost PKB o 5%, wzrost wartoÊci do-
danej w dziale przemys∏ o 9%, wzrost wartoÊci dodanej w dziale us∏ugi rynkowe o 6% oraz brak
wzrostu w dziale budownictwo156.

Tabela
Zmienne wykorzystane w badaniu i znaki oszacowanych parametrów

Opóênienie w stosunku Znak
do zmiennej objaÊnianej parametru

Zmienna objaÊniana

Zmienna zero-jedynkowa, przyjmujàca wartoÊç 1, jeÊli

co najmniej jedna nale˝noÊç od kredytobiorcy by∏a nie dotyczy nie dotyczy

zaklasyfikowana do kategorii stracone

Zmienne objaÊniajàce 

– logarytm ca∏kowitej wartoÊci zad∏u˝enia klienta

we wszystkich bankach 12 miesi´cy +

– kwadrat logarytmu ca∏kowitej wartoÊci zad∏u˝enia

klienta we wszystkich bankach 12 miesi´cy –

– udzia∏ otwartych linii kredytowych

w ca∏kowitej wartoÊci ekspozycji 12 miesi´cy –

– klient z dzia∏u 75 PKD – administracja publiczna nie dotyczy –

– klient zaklasyfikowany do kategorii „poni˝ej standardu”

(zmienna zero-jedynkowa) 12 miesi´cy +

– klient zaklasyfikowany do kategorii wàtpliwe

(zmienna zero-jedynkowa) 12 miesi´cy +

– dynamika wartoÊci dodanej brutto (ostatnie 12 miesi´cy)

w dziale gospodarki odpowiadajàcym klasyfikacji 0 –

podmiotu (przemys∏, us∏ugi rynkowe, budownictwo); 

– dynamika PKB (ostatnie 12 miesi´cy) – dla podmiotów,

dla których ta klasyfikacja jest niemo˝liwa 0 –

(osoby fizyczne, podmioty z innych

dzia∏ów gospodarki)

Âredni kurs PLN/EUR za ostatnie 12 miesi´cy 0 +

èród∏o: NBP.

156 Dynamika wartoÊci dodanej brutto w budownictwie jest ujemna od III kwarta∏u 2000 r. W III kwartale 2003 r. jej spa-
dek wyniós∏ 2% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Za∏o˝enie o zerowej dynamice jej wzrostu ozna-
cza wi´c lekkà popraw´ sytuacji finansowej przedsi´biorstw z tego sektora w stosunku do stanu obecnego.
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7
Indywidualne charakterystyki wp∏ywajàce na rentownoÊç banków

w Polsce157

7.1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i analizy najistotniejszych czynników
wp∏ywajàcych na rentownoÊç banków w Polsce. Wyodr´bnienie cech banków najsilniej wp∏ywajà-
cych na ich zdolnoÊç do generowania zysków pozwala wskazaç ewentualne wyzwania, w obliczu
których w najbli˝szym czasie mogà stanàç krajowe instytucje finansowe. 

Poznanie cech wp∏ywajàcych na rentownoÊç banków jest wa˝ne i interesujàce z kilku powo-
dów. Po pierwsze, zyski akumulowane przez banki sà dla nich jednym ze êróde∏ przyrostu kapita-
∏ów, przyczyniajàc si´ tym samym do zwi´kszenia kapita∏owego bufora bezpieczeƒstwa. Mo˝e byç
on wykorzystany do absorpcji strat w przypadku wystàpienia nieoczekiwanych niekorzystnych zja-
wisk. ZdolnoÊç do generowania zysków jest zatem ÊciÊle zwiàzana ze stabilnoÊcià instytucji finan-
sowych158. Po drugie, poziom rentownoÊci wp∏ywa na konkurencyjnoÊç banku, a wi´c równie˝
na to, czy dana instytucja jest postrzegana jako wiarygodna. Po trzecie, poziom wyposa˝enia w ka-
pita∏ wyznacza zakres mo˝liwoÊci finansowania realnej sfery gospodarki przez system bankowy,
a tym samym jego potencjalny wp∏yw na tempo wzrostu gospodarczego159. 

O poziomie rentownoÊci banków mogà decydowaç zarówno warunki makroekonomiczne,
struktura sektora bankowego (np. stopieƒ koncentracji), jak i indywidualne charakterystyki poszcze-
gólnych instytucji finansowych, np. wielkoÊç, struktura kapita∏owa, dominujàcy rodzaj dzia∏alnoÊci,
struktura rachunku zysków i strat160, udzia∏ kapita∏u zagranicznego161. W niniejszym badaniu skon-
centrowano si´ na zbadaniu wp∏ywu zmiennych charakteryzujàcych poszczególne banki, co umo˝-
liwia równie˝ okreÊlenie optymalnej – pod wzgl´dem osiàganej rentownoÊci – strategii banku. 

Wykorzystany w analizie zestaw danych obejmuje informacje na temat 28 banków, które
znajdowa∏y si´ w grupach dwudziestu najwi´kszych banków (pod wzgl´dem wartoÊci akty-
wów162) na koniec 1996 r. bàdê na koniec 2003 r. 163 Przez ca∏y rozpatrywany okres wy∏onio-
na grupa banków mia∏a ponad 90% aktywów polskiego systemu bankowego. Takie zdefiniowa-

157 WczeÊniejsza wersja tego badania by∏a prezentowana na konferencji „Unifikacja gospodarek europejskich: szanse
i zagro˝enia” zorganizowanej w dniach 22–24.09.2003 przez Akademi´ Ekonomicznà w Poznaniu.
158 EU Banking Sector Stability. EBC, Frankfurt 2003, s. 6–8.
159 T. Beck, R. Levine: Stock markets, banks, and growth: panel evidence. NBER Working Paper, Cambridge 2002, s. 19.
160 P. Molyneux, R. Seth: Foreign Banks, Profits and Commercial Credit Extension in the United States. „Applied Finan-
cial Economics”, vol. 8, 1998, s. 535.
161 A. Demirgü˜-Kunt, H. Huizinga: Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some Interna-
tional Evidence. Working Paper No. 1900, World Bank, Washington 1998, s. 3.
162 O ile w tekÊcie nie zaznaczono inaczej, przez poj´cie aktywów rozumiemy wartoÊç aktywów pomniejszonych o utwo-
rzone rezerwy celowe.
163 Z uwagi na zmiany w wymogach sprawozdawczoÊci banków komercyjnych porównywalne dane bilansowe dost´p-
ne sà od grudnia 1996 r., natomiast dane o wynikach finansowych – od I kwarta∏u 1997 r. Cz´Êç banków, które by∏y
w grupie 20 najwi´kszych banków na poczàtku badanego okresu, przesta∏a istnieç na skutek po∏àczeƒ bàdê przej´ç. Aby
uchwyciç istotne zjawiska zachodzàce w sektorze bankowym, autorzy zdecydowali si´ do∏àczyç do tej grupy równie˝ te
banki, które wesz∏y na rynek w badanym okresie bàdê których aktywa znacznie si´ zwi´kszy∏y. Z tego wzgl´du do∏àczo-
no do próby banki, które by∏y wÊród 20 najwi´kszych banków na koniec badanego okresu, a niekoniecznie równie˝ na je-
go poczàtku. ¸àcznie da∏o to grup´ 28 banków. Analizowany zestaw danych jest zatem panelem niezrównowa˝onym
(ang. unbalanced panel).
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nie grupy pozwala na obserwacj´ istotnych zjawisk warunkujàcych rentownoÊç w sektorze ban-
kowym w badanym okresie. JednoczeÊnie umo˝liwia unikni´cie zniekszta∏cenia wyników anali-
zy ekonometrycznej przez banki niewielkie, które mia∏y marginalny wp∏yw na funkcjonowanie
sektora bankowego oraz banki rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç. Dane obejmowa∏y okres od I kwar-
ta∏u 1997 r. do IV kwarta∏u 2003 r. ¸àcznie analizowana próba zawiera∏a 659 obserwacji. Wy-
korzystane dane pochodzi∏y ze sprawozdawczoÊci przekazywanej Narodowemu Bankowi Pol-
skiemu przez banki komercyjne.

7.2. Zmienne uwzgl´dnione w badaniu

Jako miar´ rentownoÊci w badaniu wykorzystano stop´ zwrotu z aktywów (ROA). Aby unik-
nàç problemów z porównywalnoÊcià danych, zwiàzanych ze zmianami w prawie podatkowym
wprowadzonymi w okresie obj´tym analizà, w badaniu skoncentrowano si´ na determinantach wy-
niku brutto (ROA_brutto = zysk brutto/aktywa)164. 

SpoÊród cech indywidualnych banku przeanalizowano wp∏yw na jego rentownoÊç zmiennych
charakteryzujàcych wielkoÊç banku, struktur´ bilansu, profil jego dzia∏alnoÊci oraz struktur´ kosz-
tów i przychodów, a tak˝e podejmowane ryzyko. Te ogólne charakterystyki mogà byç opisywane
za pomocà ró˝nych zmiennych, prowadzàc do powstania alternatywnych specyfikacji modeli. Trud-
no jest wskazaç a priori, która z alternatywnych zmiennych jest najbardziej przydatna w modelo-
waniu. Wobec tego we wst´pnej analizie zbadano wp∏yw opisanych poni˝ej potencjalnych zmien-
nych objaÊniajàcych na rentownoÊç banków.

Miary wielkoÊci

Jednà z mo˝liwych i jednoczeÊnie najprostszà miarà wielkoÊci banku jest wielkoÊç jego akty-
wów. Mo˝e si´ jednak okazaç, ˝e warto uwzgl´dniç nie tylko aktywa banku, ale tak˝e wzgl´dnà
skal´ dzia∏alnoÊci, która mo˝e odzwierciedlaç si∏´ rynkowà danej instytucji165. Przy budowie mode-
li uwzgl´dniono zatem nast´pujàce alternatywne miary wielkoÊci:

• logarytm wielkoÊci aktywów banku – jako bezwzgl´dnà miar´ wielkoÊci majàtku banku
(zmienna aktywa),

• iloraz aktywów danego banku i sumy aktywów systemu bankowego (zmienna udzia∏_ak-
tywa) – jako wzgl´dnà miar´ wielkoÊci banku,

• iloraz nale˝noÊci brutto od sektora niefinansowego danego banku do nale˝noÊci brutto
od sektora niefinansowego ca∏oÊci systemu bankowego (zmienna udzia∏_nale˝noÊci)166 –
jako miar´ aktywnoÊci kredytowej banku na tle sektora,

• zobowiàzania wobec sektora niefinansowego danego banku do sumy zobowiàzaƒ wobec
sektora niefinansowego systemu bankowego (zmienna udzia∏_zobowiàzania) – jako miar´
wzgl´dnej aktywnoÊci banku w gromadzeniu depozytów.

IstotnoÊç oszacowaƒ parametru przy zmiennej zwiàzanej z wielkoÊcià banków wskaza∏aby
na wp∏yw (w zale˝noÊci od zmiennej – wzgl´dnej bàdê bezwzgl´dnej) wielkoÊci banku na osiàga-
nà rentownoÊç. W przypadku dodatniej wartoÊci parametru mog∏oby to Êwiadczyç o istnieniu do-
datnich korzyÊci skali bàdê mo˝liwoÊci uzyskania nadzwyczajnych zysków wynikajàcych z du˝ej
wzgl´dnej si∏y rynkowej. 

164 W literaturze przedmiotu mo˝na spotkaç prace empiryczne wykorzystujàce zarówno wskaêniki rentownoÊci oblicza-
ne na podstawie wyników brutto (np. A. Demirgü˜-Kunt, H. Huizinga, op. cit.), jak i wyników netto (np. B. Williams: Do-
mestic and International Determinants of Bank Profits: Foreign banks in Australia. „Journal of Banking and Finance”, vol.
27, 2003, s. 1185–1210 oraz P. Molyneux, R. Seth, op. cit. s. 533–539).
165 B. Williams, op. cit., s. 1187.
166 Poniewa˝ w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego zdecydowanie dominujà kredyty, zmiennà t´ mo˝na trakto-
waç jako miar´ wzgl´dnej aktywnoÊci banku (udzia∏ w rynku) w zakresie kredytowania realnej sfery gospodarki.
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Miary struktury kapita∏owej i ryzyka

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (zmienna wsp_wyp∏acalnoÊci) wskazuje na relacj´ pomi´dzy
wyposa˝eniem banku w kapita∏ a podejmowanym ryzykiem. Oczekuje si´, ˝e zmienna ta b´dzie
istotna, przy czym trudno z góry rozstrzygnàç charakter zale˝noÊci. Wy˝szy wspó∏czynnik wyp∏a-
calnoÊci móg∏by Êwiadczyç o wi´kszym bezpieczeƒstwie i wiarygodnoÊci banku, co powinno ko-
rzystnie wp∏ywaç na rentownoÊç. Jednak wiele polskich banków charakteryzuje si´ wysokim po-
ziomem wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Mo˝e to sugerowaç, ˝e nie wykorzystujà one w pe∏ni po-
siadanych kapita∏ów – lepsze wykorzystanie kapita∏ów mog∏oby prawdopodobnie poprawiç ren-
townoÊç banku. Wobec tego mo˝na równie˝ spodziewaç si´ negatywnego wp∏ywu wspó∏czynni-
ka wyp∏acalnoÊci na rentownoÊç banku, jednak pod warunkiem, ˝e zachowane jest bezpieczeƒ-
stwo jego dzia∏alnoÊci167.

Wyposa˝enie w kapita∏ ilustruje równie˝ stosunek kapita∏ów w∏asnych i sumy bilansowej
(zmienna kapita∏). W przypadku tej zmiennej nie jest jednak brana pod uwag´ skala ryzyka podej-
mowanego przez bank. Informuje ona o strukturze finansowania dzia∏alnoÊci.

W przypadku udzia∏u kapita∏u zagranicznego w kapitale banku (zmienna kapita∏_zagr) trud-
no a priori okreÊliç mo˝liwy kierunek wp∏ywu na rentownoÊç banku168. Po pierwsze, wraz z kapita-
∏ami obcymi cz´sto nap∏ywa know-how, co mo˝e w d∏ugim okresie wp∏ynàç na popraw´ rentow-
noÊci. Po drugie, zaanga˝owanie akcjonariuszy zagranicznych ma zazwyczaj charakter strategiczny,
a udzia∏y w polskich bankach nie stanowià istotnej cz´Êci aktywów zagranicznych grup finanso-
wych. Mo˝e to powodowaç, ˝e zwi´kszanie zysku nie jest podstawowym celem inwestorów i wa˝-
niejsze jest np. zdobycie wi´kszego segmentu rynku169. Zmniejszona presja na maksymalizacj´ ren-
townoÊci mo˝e wr´cz powodowaç negatywny wp∏yw zmiennej kapita∏_zagr bàdê jej nieistotnoÊç.
Po trzecie, w krótkim okresie po wzroÊcie zaanga˝owania inwestorów zagranicznych (zwiàzanym
z prywatyzacjà polskiego sektora bankowego i dalszà liberalizacjà dost´pu do polskiego rynku)
dzia∏alnoÊç banku mo˝e podlegaç znacznym zmianom (np. zmiana procedur operacyjnych, wpro-
wadzanie nowych systemów informatycznych), co mo˝e si´ wiàzaç z dodatkowymi kosztami i krót-
kookresowym obni˝eniem rentownoÊci.

Miary jakoÊci portfela kredytowego banku

Aby poÊrednio zbadaç wp∏yw przesz∏ych decyzji kredytowych na rentownoÊç banku, wybra-
no dwie zmienne okreÊlajàce jakoÊç portfela. Zmienna jakoÊç_portfela1 zosta∏a zdefiniowana jako
udzia∏ kredytów zagro˝onych w nale˝noÊciach brutto od sektora niefinansowego. Nale˝y spodzie-
waç si´ negatywnej zale˝noÊci, która oznacza∏aby, ˝e nieoptymalna wczeÊniejsza polityka kredyto-
wa prowadzi do obni˝enia wyniku w danym okresie. Alternatywna zmienna jakoÊç_portfela2 zosta-
∏a zdefiniowana jako stosunek utworzonych rezerw celowych do nale˝noÊci brutto od sektora nie-
finansowego170. Aby zilustrowaç relacj´ pomi´dzy wolumenem kredytów zagro˝onych a kosztami,
które bank ju˝ poniós∏ (w postaci utworzonych rezerw celowych), do∏àczono równie˝ zmiennà po-
krycie_rezerwami, zdefiniowanà jako stosunek utworzonych rezerw celowych do nale˝noÊci zagro-
˝onych od sektora niefinansowego.

Miary struktury wyniku finansowego

WÊród przychodów banków istotnymi pozycjami sà przychody z tytu∏u odsetek oraz przy-
chody z tytu∏u prowizji. Wobec tego przeanalizowano wp∏yw na rentownoÊç zmiennej okreÊlajà-

167 Por. równie˝ P. Molyneux, R. Seth, op. cit. oraz A. N. Berger: The Relationship between Capital and Earnings in Ban-
king. „Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 27, nr 2, 1995.
168 Na przyk∏ad w pracy (A. Demirgü˜-Kunt, H. Huizinga, op. cit., s. 4) stwierdzono, ˝e w przypadku krajów rozwijajà-
cych si´ udzia∏ kapita∏u zagranicznego w bankach zwi´ksza∏ ich rentownoÊç, natomiast w przypadku krajów rozwini´-
tych udzia∏ kapita∏u zagranicznego obni˝a∏ rentownoÊç banków.
169 A. Powier˝a: Problem êle zdefiniowany, „Gazeta Bankowa” nr 31/2003, s. 13.
170 Wprowadzenie takiej zmiennej wydaje si´ uzasadnione mo˝liwym zró˝nicowaniem struktury zabezpieczeƒ oraz ja-
koÊci kredytów zagro˝onych pomi´dzy bankami. Szerzej o wp∏ywie tych czynników – por. rozdzia∏ 2.
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cej ich wzajemnà relacj´. Zmienna struktura_przychodów zosta∏a zdefiniowana jako iloraz przy-
chodów z tytu∏u odsetek oraz sumy przychodów z tytu∏u odsetek i prowizji. Zmienna ta ilustru-
je strategi´ banku w zakresie wyceny produktów (przede wszystkim kredytów). Uwzgl´dniono
równie˝ wp∏yw poziomów wyniku z tytu∏u odsetek oraz z tytu∏u prowizji, odniesionych do war-
toÊci aktywów banku bàdê wielkoÊci wyniku dzia∏alnoÊci bankowej. Zmienna struktura_wyniku
zosta∏a zdefiniowana jako iloraz sumy wyników z tytu∏u odsetek i prowizji oraz wyniku dzia∏al-
noÊci bankowej.

Miary profilu dzia∏alnoÊci

W polskim sektorze bankowym systematycznie wzrasta udzia∏ nale˝noÊci dewizowych. Wraz
z post´pujàcà integracjà z gospodarkami paƒstw tworzàcych Uni´ Europejskà mo˝na si´ spodzie-
waç, ˝e operacje walutowe b´dà coraz wa˝niejsze dla polskich banków. JednoczeÊnie poziom oraz
zmiany jakoÊci nale˝noÊci dewizowych od sektora niefinansowego nie zawsze sà zgodne z pozio-
mem i zmianami jakoÊci nale˝noÊci denominowanych w z∏otych (por. równie˝ rozdzia∏ 6.). Z tego
wzgl´du do analizy w∏àczono zmienne prezentujàce skal´ zaanga˝owania banku w operacje
dewizowe: 

• zmiennà os_prywatne_dewizy – definiowanà jako udzia∏ nale˝noÊci dewizowych brutto
od osób prywatnych w nale˝noÊciach brutto od osób prywatnych,

• zmiennà niefin_dewizy – definiowanà jako udzia∏ nale˝noÊci dewizowych brutto od sekto-
ra niefinansowego w nale˝noÊciach brutto od sektora niefinansowego,

• zmiennà pozycja_wymiany – relacj´ wyniku z pozycji wymiany do wyniku dzia∏alnoÊci ban-
kowej; obrazuje ona rol´ dzia∏alnoÊci na rynku walutowym w kszta∏towaniu wyniku dzia-
∏alnoÊci bankowej.

Banki ró˝nià si´ mi´dzy sobà aktywnoÊcià na rynku depozytów. Niektóre z nich praktycznie
w ogóle ich nie przyjmujà, finansujàc si´ przede wszystkim na rynku mi´dzybankowym. Takie po-
st´powanie pozwala z jednej strony na redukcj´ kosztów (poprzez mniejsze zatrudnienie, brak
kosztów obs∏ugi sieci oddzia∏ów czy kosztów utrzymywania sieci bankomatów), a z drugiej stro-
ny zmniejsza ono mar˝´ odsetkowà. Zmiennà depozyty zdefiniowano jako stosunek wielkoÊci zo-
bowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego do aktywów. Wydaje si´, ˝e przewa˝y efekt kosztowy,
co oznacza∏oby, ˝e nale˝y spodziewaç si´ negatywnej zale˝noÊci mi´dzy tà zmiennà a rentowno-
Êcià banku. 

Zmiennà nale˝noÊci_prywatne (udzia∏ nale˝noÊci brutto od osób prywatnych w nale˝no-
Êciach brutto od sektora niefinansowego) mo˝na traktowaç jako miar´ zaanga˝owania banku
w dzia∏alnoÊç detalicznà. OkreÊla ona, w jakim stopniu dzia∏alnoÊç kredytowa banku koncentruje
si´ w segmencie osób prywatnych.

Zmienna rynek_finansowy okreÊla pozycj´ banku na rynku finansowym i definiowana jest ja-
ko stosunek ró˝nicy pomi´dzy nale˝noÊciami brutto od sektora finansowego i zobowiàzaniami wo-
bec sektora finansowego do aktywów banku. Dodatnia wartoÊç zmiennej oznacza, ˝e bank jest kre-
dytodawcà netto na rynku mi´dzybankowym.

7.3. Zastosowane metody estymacji

Jak ju˝ wspomniano, poszczególne obszary aktywnoÊci banków mogà byç opisywane przez
ró˝ne zmienne, prowadzàc do powstania alternatywnych specyfikacji estymowanych modeli.
W prezentowanym badaniu do doboru zmiennych zastosowano podejÊcie „od ogó∏u do szczegó-
∏u”. W pierwszej kolejnoÊci dla alternatywnych specyfikacji modeli objaÊniajàcych rentownoÊç esty-
mowano modele najogólniejsze, tj. zawierajàce najszerszy mo˝liwy zakres zaprezentowanych po-
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wy˝ej zmiennych171. Nast´pnie eliminowano zmienne, dla których oszacowania parametrów oka-
zywa∏y si´ nieistotne. SpoÊród alternatywnych specyfikacji (w sensie alternatywnych zmiennych re-
prezentujàcych poszczególne kategorie) wybierano te, które charakteryzowa∏y si´ najlepszym dopa-
sowaniem do danych oraz lepszymi parametrami dodatkowych statystyk testowych. 

Analizowany zbiór danych ma charakter czasowo-przekrojowy (obserwowana jest grupa
banków przez kilka lat). Taki charakter danych pozwala na uzyskanie estymatorów, które majà pew-
ne zalety w stosunku do wyników opartych wy∏àcznie na próbach przekrojowych bàdê szeregach
czasowych. Podstawowà jest fakt, ˝e zastosowanie modeli panelowych pozwala na uzyskanie efek-
tywniejszych estymatorów. 

Obserwacja tych samych jednostek przez kilka okresów pozwala na wydzielenie ich indywi-
dualnej, nieobserwowalnej charakterystyki. Zwi´ksza to efektywnoÊç estymatorów dla parametrów
przy obserwowalnych zmiennych objaÊniajàcych. Uwzgl´dnienie w modelu efektów indywidual-
nych pozwala równie˝ zmniejszyç problemy zwiàzane ze specyfikacjà modelu i identyfikacjà zmien-
nych. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e nawet w przypadku nieuwzgl´dnienia istotnych zmiennych obja-
Êniajàcych (zw∏aszcza charakteryzujàcych si´ niewielkà zmiennoÊcià w czasie) ich wp∏yw b´dzie uj-
mowany w efekcie indywidualnym172. Zmiennà takà mo˝e byç trudna do skwantyfikowania sku-
tecznoÊç zarzàdzania.

W empirycznej cz´Êci pracy wykorzystano modele panelowe o ogólnej postaci:

yit = µ+β’xit+αi+εit; i = 1,..., N; t = 1,..., T

gdzie: 

yit – zmienna objaÊniana obserwowana dla i-tego banku w momencie t, 

µ – sta∏a (skalar), 

xit – kolumnowy wektor zmiennych objaÊniajàcych dla i-tego banku w momencie t, 

β – kolumnowy wektor estymowanych parametrów, 

αi – efekt indywidualny dla i-tego banku, 

εit – sk∏adnik losowy modelu. 

Dla unikni´cia problemu endogenicznoÊci, wykorzystane w badaniu indywidualne charakte-
rystyki banków zosta∏y opóênione o jeden okres w stosunku do zmiennej objaÊnianej.

Za∏o˝enia co do natury zró˝nicowania obserwowanych obiektów majà swoje odbicie
w za∏o˝eniach odnoszàcych si´ do w∏aÊciwoÊci efektów indywidualnych. W przypadku za∏o˝e-
nia, ˝e estymowana funkcja dla obserwowanych obiektów ró˝ni si´ jedynie charakterystycznà
dla ka˝dego z nich sta∏à, mamy do czynienia z estymatorami klasy tzw. fixed effects (ustalo-
nych efektów indywidualnych). Wówczas w estymowanym równaniu regresji αi jest sta∏à, ró˝-
nà dla ka˝dego obiektu. W celu identyfikacji modelu dokonuje si´ normalizacji µ = 0.
Przy mocniejszym za∏o˝eniu, ˝e αi nie jest sta∏à, lecz realizacjà sk∏adnika losowego charaktery-
stycznego dla i-tego obiektu otrzymujemy estymator random effects (losowych efektów indy-
widualnych). Wówczas efekty indywidualne dla wszystkich jednostek sà realizacjami zmiennych
losowych o tym samym rozk∏adzie. Dla koƒcowych specyfikacji modeli za∏o˝enia co do w∏aÊci-
wej postaci efektów indywidualnych zweryfikowano testem Hausmana.

Jak wspomniano, na rentownoÊç banków mogà wp∏ywaç czynniki zewn´trzne, takie jak
tempo wzrostu gospodarczego lub poziom inflacji i stóp procentowych. Okazuje si´, ˝e zmien-
ne takie w znacznym stopniu determinujà Êredni poziom rentownoÊci wypracowany przez sek-

171 Jednoczesne w∏àczenie wszystkich analizowanych zmiennych nie jest mo˝liwe z uwagi na wyst´powanie przybli˝o-
nej wspó∏liniowoÊci pomi´dzy niektórymi z nich. Wysokà korelacjà charakteryzujà si´ przede wszystkim zmienne b´dàce
alternatywnymi miarami poszczególnych charakterystyk banków.
172 Szerzej na ten temat por. np. B. Baltagi: Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Chichester
2001, s. 5–9.
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tor bankowy173. ObecnoÊç tak silnie oddzia∏ujàcego czynnika mo˝e jednak utrudniç zidentyfiko-
wanie wp∏ywu zmiennych indywidualnych przy modelowaniu poziomu rentownoÊci. Jest to
szczególnie trudne w sytuacji, gdy w analizowanym okresie wspomniane zmienne zwiàzane
z otoczeniem, w którym dzia∏a∏y banki, charakteryzuje trend, co grozi wystàpieniem regresji po-
zornych. Z tych wzgl´dów zdecydowano si´ na prób´ wyjaÊnienia odchylenia osiàganej przez
bank rentownoÊci od poziomu rentownoÊci sektora bankowego w danym okresie. PodejÊcie ta-
kie pozwala na zbadanie i wyjaÊnienie zró˝nicowania poziomów rentownoÊci poszczególnych
banków. Jednak i przy takim podejÊciu celowe wydaje si´ uwzgl´dnienie wp∏ywu zmieniajàcego
si´ otoczenia. Mo˝na si´ bowiem spodziewaç, ˝e przewagi komparatywne okreÊlonych grup
banków mogà si´ ujawniaç w ró˝nych warunkach zewn´trznych. Uwzgl´dnienie zmiennych
opartych na wskaênikach makroekonomicznych wydaje si´ zatem istotne dla uzyskania nieob-
cià˝onych oszacowaƒ parametrów przy zmiennych odnoszàcych si´ do indywidualnych charak-
terystyk banków. Do zestawu zmiennych objaÊniajàcych do∏àczono zmienne charakteryzujàce
otoczenie makroekonomiczne: tempo wzrostu realnego PKB (zmienna PKB), poziom stóp pro-
centowych reprezentowany przez Êrednie wartoÊci stawek jednomiesi´cznego WIBOR-u (zmien-
na WIBOR1M), inflacj´ rocznà (zmienna CPI_YOY). Wprowadzono równie˝ trzy zmienne binar-
ne dla poszczególnych kwarta∏ów w celu wyeliminowania sezonowoÊci. 

7.4. Uzyskane wyniki

Ostateczne wersje estymowanych modeli zamieszczono w za∏àczniku 7.1. W przypadku al-
ternatywnych specyfikacji, uzyskane oszacowania wartoÊci parametrów sà w wi´kszoÊci przypad-
ków jakoÊciowo podobne. 

Dla prezentowanych specyfikacji przeprowadzono test Hausmana, który jednoznacznie
(przy poziomie istotnoÊci 1%) wskaza∏ na wybór modelu z ustalonymi efektami indywidualnymi. Dla
tych specyfikacji przeprowadzono równie˝ test RESET oraz zbadano istotnoÊç autokorelacji sk∏adni-
ka losowego. ˚aden z tych testów nie wskaza∏ na b∏´dnà specyfikacj´ modelu.

Wyniki wskazujà na istotne negatywne oszacowanie parametru przy udziale kapita∏u zagra-
nicznego. Mo˝e to uzasadniaç mo˝liwoÊç wystàpienia dominacji strategicznego charakteru celów
inwestorów zagranicznych, które niekoniecznie obejmujà wysokà rentownoÊç174.

Dodatnie oszacowanie parametru przy opóênionej zmiennej udzia∏_nale˝noÊci i jedno-
czeÊnie ujemne oszacowanie parametru odnoszàcego si´ do rocznego przyrostu tej zmiennej
(opóênionej o jeden kwarta∏) Êwiadczà o tym, ˝e banki o znacznym udziale w rynku osiàgajà
przeci´tnie wy˝szà rentownoÊç ni˝ banki majàce w nim jedynie niewielki udzia∏. Zwi´kszanie
udzia∏u w rynku jest natomiast procesem kosztownym, wobec czego w krótkim okresie mo˝e
mieç negatywny wp∏yw na rentownoÊç banku w stosunku do Êredniej w sektorze. Podobne
oszacowania otrzymano, gdy w miejsce zmiennej udzia∏_nale˝noÊci zaproponowano zmiennà
udzia∏_zobowiàzaƒ. Warto natomiast zauwa˝yç, ˝e oszacowanie parametru przy alternatyw-
nej mierze wielkoÊci aktywa jest statystycznie nieistotne. Pokazuje to zatem, ˝e dla rentowno-
Êci istotna jest nie tyle wzgl´dna (w skali sektora) wartoÊç aktywów banku, ile skala jego dzia-
∏alnoÊci. Wyniki te wskazujà na mo˝liwoÊç istnienia premii za udzia∏ w rynku w polskim sekto-
rze bankowym. Na tej podstawie mo˝na spodziewaç si´ tendencji do dalszej jego konsolidacji
oraz intensywnej konkurencji o klientów, czemu sprzyja spodziewane przyspieszenie tempa
wzrostu gospodarczego.

DoÊç zaskakujàcy jest dodatni parametr przy odchyleniu zmiennej jakoÊç_portfela2 od Êred-
niej w sektorze. Dodatnia wartoÊç tego odchylenia wskazuje, ˝e dany bank utworzy∏ ju˝ wzgl´dnie
du˝o rezerw celowych na nale˝noÊci od sektora niefinansowego. Mo˝na postawiç hipotez´, ˝e ta-

173 A. Demirgü˜-Kunt, H. Huizinga, op. cit., s. 19-20.
174 Celem takim mo˝e byç np. zwi´kszenie udzia∏u w rynku bàdê obs∏uga klientów strategicznych z punktu widzenia
grupy kapita∏owej.



7

Indywidualne charakterystyki wp∏ywajàce na rentownoÊç banków w Polsce

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2003 137

kie oszacowanie jest skutkiem tego, ˝e cz´Êç banków ju˝ znacznie wczeÊniej utworzy∏a rezerwy.
Wp∏yn´∏o to korzystnie na ich rentownoÊç w porównaniu z bankami, które tworzy∏y rezerwy w da-
nym kwartale. Taka interpretacja wydaje si´ zasadna, poniewa˝ tworzenie rezerw jest kosztem, co
zmniejsza rentownoÊç w okresie jego poniesienia. Hipotez´ takà potwierdza ujemne oszacowanie
parametru przy zmiennej okreÊlajàcej przyrost wielkoÊci jakoÊç_portfela2 w ostatnim kwartale175

oraz dodatnie oszacowanie parametru przy rocznym przyroÊcie tej zmiennej opóênionym o jeden
kwarta∏. Innym potwierdzeniem jest istotne dodatnie oszacowanie uzyskane dla parametru
przy zmiennej obrazujàcej stopieƒ pokrycia nale˝noÊci zagro˝onych utworzonymi wczeÊniej rezer-
wami (zmienna pokrycie_rezerwami).

Okazuje si´ te˝, ˝e odchylenie zmiennej jakoÊç_portfela1 od Êredniej w sektorze nie mia∏o
istotnego wp∏ywu na rentownoÊç. Zmiany jakoÊci portfela dotyczy∏y zazwyczaj ca∏ej grupy banków,
mia∏y zatem wp∏yw na Êredni poziom ROA w sektorze176. Brak wp∏ywu na wewnàtrzsektorowe
zró˝nicowanie poziomu ROA sugeruje, ˝e w badanym okresie zmiany jakoÊci portfeli kredytowych
poszczególnych banków nie by∏y na tyle zró˝nicowane, by wczeÊniejsze b∏´dy w polityce kredyto-
wej da∏o si´ zrekompensowaç adekwatnà do potrzeb politykà tworzenia rezerw.

Dodatnie, istotne statystycznie oszacowania parametru przy zmiennej okreÊlajàcej rela-
tywne zaanga˝owanie banku w dzia∏alnoÊç detalicznà (nale˝noÊci_prywatne – nale˝noÊci_pry-
watneÊr) wskazujà, ˝e banki bardziej zaanga˝owane w kredytowanie osób prywatnych sà bar-
dziej rentowne. Wynik ten mo˝na wiàzaç z lepszà jakoÊcià nale˝noÊci od osób prywatnych
w porównaniu z nale˝noÊciami od przedsi´biorstw, a tak˝e wy˝szà mar˝à odsetkowà w przy-
padku kredytów dla osób prywatnych. Ostatnia przyczyna mog∏a mieç tym wi´ksze znaczenie,
˝e w analizowanym okresie stopniowo, ale systematycznie spada∏y stopy procentowe. Dlatego
nale˝y zachowaç pewnà ostro˝noÊç przy tworzeniu prognoz bazujàcych na oszacowaniu tego
parametru. Nie oznacza ono bowiem, ˝e ze wzgl´du na rentownoÊç banki podejmujà strate-
gicznà decyzj´ o zwi´kszaniu detalicznego charakteru dzia∏alnoÊci. Okazuje si´, ˝e zmienna na-
le˝noÊci_prywatnet–nale˝noÊci_prywatnet-i, okreÊlajàca zmian´ stopnia detalicznoÊci okazuje
si´ nie ma istotnego wp∏ywu na rentownoÊç. Podobnie nieistotny jest wp∏yw udzia∏u depozy-
tów od ludnoÊci w pasywach na tle sektora bankowego. Sugeruje to, ˝e profil dzia∏alnoÊci ma
w polskim sektorze bankowym drugorz´dne znaczenie dla rentownoÊci banku. Trudno bowiem
okreÊliç, czy w przypadku zmian w profilu dzia∏alnoÊci przewa˝a efekt kosztowy, czy efekt
zwi´kszania mar˝y.

Ostatnià hipotez´ potwierdza te˝ brak istotnych oszacowaƒ dla parametrów odnoszàcych si´
do zmiennych obrazujàcych struktur´ wyniku na tle sektora oraz pozycj´ netto na rynku mi´dzy-
bankowym (rynek_finansowy). Pokazuje to, ˝e bank o charakterze detalicznym ma takie same szan-
se na osiàgni´cie ponadprzeci´tnej rentownoÊci jak podobny bank nastawiony na obs∏ug´ przed-
si´biorstw bàdê aktywnoÊç na rynku mi´dzybankowym. Brak statystycznie istotnego wp∏ywu zmien-
nej struktura_przychodów – struktura_przychodówÊr wskazuje na brak zale˝noÊci pomi´dzy ren-
townoÊcià a strukturà op∏at pobieranych przez banki (relacji pomi´dzy przychodami z tytu∏u odse-
tek i prowizji).

Istotne dodatnie oszacowanie parametru dla zmiennej PKB wskazuje, ˝e w okresie os∏abienia
gospodarczego lepiej radzà sobie wi´ksze banki177. 

Choç parametr przy zmiennej okreÊlajàcej odchylenie od Êredniego wspó∏czynnika wyp∏acal-
noÊci znajduje si´ na granicy istotnoÊci (przy α = 10%), alternatywnie wykorzystana zmienna kapi-
ta∏ okaza∏a si´ istotna. Sugeruje to znaczny wp∏yw struktury finansowania banku na jego rentow-

175 Dodatnia wartoÊç tak okreÊlonej zmiennej oznacza, ˝e rozpatrywany bank ma obecnie wi´cej rezerw w stosunku
do nale˝noÊci ni˝ kwarta∏ wczeÊniej, czyli prawdopodobnie w ostatnim kwartale poniós∏ koszt ich tworzenia. 
176 Zosta∏o to pokazane we wczeÊniejszej wersji niniejszego artyku∏u przy modelowaniu wp∏ywu zmiennych charaktery-
stycznych banków na bezwzgl´dny poziom ich rentownoÊci. Uzyskano istotne ujemne oszacowanie, potwierdzajàce hi-
potez´, ˝e pogorszenie jakoÊci portfela kredytowego banku wp∏ywa negatywnie na jego rentownoÊç, stwarzajàc koniecz-
noÊç ponoszenia kosztu tworzonych rezerw.
177 Taka interpretacja wià˝e si´ z faktem, ˝e du˝y bank ma wi´kszy wp∏yw na rentownoÊç ca∏ego sektora ni˝ bank ma-
∏y oraz ˝e przy stosowanej metodzie estymacji panelowej si∏a wp∏ywu danych dotyczàcych poszczególnych banków
na wartoÊç parametru jest taka sama, tzn. nie jest wa˝ona aktywami tego banku.
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noÊç. Dodatnie oszacowanie parametru przy tej zmiennej mo˝e sugerowaç, ˝e wi´ksze zaanga˝o-
wanie kapita∏owe w∏aÊcicieli, w stosunku do rozmiarów dzia∏alnoÊci banku, wp∏ywa na postrzega-
nie ryzyka tego banku i mo˝e wiàzaç si´ z ni˝szym kosztem kapita∏u.

Wyst´powanie ró˝nych efektów indywidualnych wskazuje, ˝e poza charakterystykami obser-
wowalnymi pozostaje jeszcze pewne ich zró˝nicowanie, które choç nieuj´te przez wskazany zestaw
zmiennych ma wp∏yw na rentownoÊç banku. W tym przypadku efekty indywidualne odzwierciedla-
jà mi´dzy innymi skutecznoÊç decyzji kadry zarzàdzajàcej, kapita∏ ludzki oraz efektywnoÊç struktu-
ry banku. Banki majàce przewag´ komparatywnà w tym zakresie potrafià lepiej wykorzystaç mo˝li-
woÊci stwarzane przez otoczenie i wczeÊniej zidentyfikowaç zagro˝enia oraz przygotowaç si´ na ich
nadejÊcie. Lepsze decyzje pozwalajà im na osiàgni´cie lepszych wyników w stosunku do podobnych
(pod wzgl´dem wykorzystanych w modelu zmiennych) banków.

Ze wzgl´du na specyfikacj´, model pozwala wnioskowaç na temat wzgl´dnej sytuacji po-
szczególnych grup banków na tle ca∏ego sektora. PodejÊcie takie jest niezb´dne przy analizie stabil-
noÊci sytemu bankowego. Pozwala bowiem na identyfikacj´ banków, które ze wzgl´du na struktu-
r´ bàdê profil dzia∏alnoÊci sà szczególnie nara˝one na negatywne zmiany w otoczeniu makroeko-
nomicznym. Wczesne rozpoznanie problemu pozwala na zapewnienie Êrodków zaradczych oraz
monitoring zagro˝onej grupy. Mo˝e to zapobiec rozprzestrzenianiu si´ problemów w ca∏ym sekto-
rze, co z kolei mog∏oby zagra˝aç stabilnoÊci. Wadà takiego podejÊcia jest jednak to, ˝e nie identy-
fikuje ono wystarczajàco zagro˝eƒ, które ju˝ obj´∏y ca∏y sektor. Istotne jest zatem równie˝ przyjrze-
nie si´ czynnikom determinujàcym poziom rentownoÊci ca∏ego systemu, zarówno czynnikom ze-
wn´trznym, jak i strukturze badanego systemu finansowego.

7.5. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie potwierdzi∏o istotny wp∏yw charakterystyk banku na poziom osiàganej
przez niego rentownoÊci. Pokazuje to, ˝e obserwowane zmienne ró˝niàce banki pozwalajà na przynaj-
mniej cz´Êciowe wyjaÊnienie zró˝nicowania rentownoÊci wyst´pujàcego w skali sektora bankowego.
Wyniki potwierdzajà m.in., ˝e istotny wp∏yw na wielkoÊç stopy zwrotu z aktywów majà wielkoÊç i struk-
tura kapita∏owa, natomiast negatywny wp∏yw ma zbyt póêne reagowanie na zmiany jakoÊci portfela
kredytowego. Wskazujà tak˝e, ˝e pewne grupy banków sà bardziej wra˝liwe na zmiany poszczegól-
nych warunków w makrootoczeniu. Âwiadczy to o skali zró˝nicowania rentownoÊci w systemie banko-
wym w okreÊlonej sytuacji makroekonomicznej. Badanie takie jest zatem naturalnym uzupe∏nieniem
analizy rentownoÊci systemu bankowego (rozumianego jako agregat). Dla stabilnoÊci systemu istotny
jest bowiem nie tylko Êredni poziom rentownoÊci w sektorze bankowym, ale tak˝e jego zró˝nicowanie.
Jego analiza pozwala dostrzec problemy ju˝ wtedy, gdy dotyczà one pewnej grupy banków. Mo˝e to
zapobiec rozprzestrzenieniu si´ ich na ca∏y sektor. Uwzgl´dnienie takiego podejÊcia przy prognozowa-
niu zmiennych opisujàcych banki i monitorowaniu systemu finansowego mo˝e pozwoliç na wczeÊniej-
szà identyfikacj´ problemów i przygotowanie mechanizmów zabezpieczajàcych. 

Kontynuacjà badania powinno byç zintegrowanie zaproponowanego podejÊcia z analizà
wp∏ywu czynników makroekonomicznych i strukturalnych na poziom rentownoÊci w sektorze ban-
kowym. Dzi´ki temu opracowano by tym samym ca∏oÊciowe narz´dzie, s∏u˝àce do analizy i progno-
zowania rentownoÊci w sektorze bankowym, które przyczyni∏oby si´ do zapewnienia stabilnoÊci
systemu finansowego. 

Dodatkowo warto przyjrzeç si´ determinantom rentownoÊci netto i czynnikom warunkujà-
cym poziom i zró˝nicowanie ROE178. 

178 IstotnoÊç zmiennej kapita∏ nawet przy wyjaÊnianiu ROA sugeruje bowiem istotny wp∏yw struktury finansowania
na osiàgane przez bank wyniki. Mo˝na si´ zatem spodziewaç nieco innego zestawu zmiennych wyjaÊniajàcych te dwa
wskaêniki rentownoÊci. Ponadto, porównanie efektów indywidualnych z obu badaƒ mog∏oby pomóc oceniç trafnoÊç
przytoczonej w tym badaniu ich interpretacji. 
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Przystàpienie Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, ˝e podstawowe wydaje si´ pyta-
nie o ewentualne ró˝nice w strukturze dzia∏alnoÊci, a tym samym relacje poszczególnych pozycji ra-
chunku wyników, pomi´dzy polskim systemem bankowym a bankami dzia∏ajàcymi ju˝ od d∏u˝sze-
go czasu w Unii Europejskiej. Wydaje si´ zatem, ˝e warto porównaç czynniki determinujàce poziom
rentownoÊci i jego zró˝nicowanie w polskim sektorze bankowym na tle banków dzia∏ajàcych w kra-
jach, które wczeÊniej przystàpi∏y do Unii Europejskiej. U∏atwi to prognozowanie zmian w struktu-
rach polskich banków oraz ocen´ ich sytuacji na rynku europejskim.

Za∏àcznik 7.1
Wyniki estymacji 

W niniejszym za∏àczniku zaprezentowano wyniki wybranych specyfikacji modelu. Tabela 1
przedstawia specyfikacj´ koƒcowà. Tabele 2 i 3 zamieszczono natomiast w celu dodatkowej wery-
fikacji stawianych hipotez. We wszystkich przedstawionych specyfikacjach zmiennà objaÊnianà by-
∏o odchylenie kwartalnego ROA brutto banku od Êredniej dla sektora (ROA_KW_BRUTTOt –
ROA_KW_BRUTTOÊr t)

179. Podane wartoÊci oszacowaƒ b∏´dów standardowych zawierajà korekt´ ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia heteroskedastycznoÊci.

Tabela 7.1

èród∏o: NBP.

èród∏o: NBP.

Tabela 7.2

179 Zmienne majàce indeks dolny Êr oznaczajà Êrednià wartoÊç danej zmiennej w sektorze w ustalonym momencie cza-
sowym. 

Zmienna objaÊniajàca Wspó∏czynnik B∏àd standardowy P (βi)=0

udzia∏_nale˝noÊcit-1 0,058631 0,027414 0,0330

udzia∏_nale˝noÊci t-1 – udzia∏_nale˝noÊci t-5 -0,048359 0,019038 0,0114

jakoÊç_portfela2 t-1 – jakoÊç_portfela2Êr t-1 0,075170 0,028395 0,0084

os_prywatne_dewizy t-1-os_prywatne_dewizyÊr t-1 -0,004075 0,001144 0,0004

nale˝noÊci_prywatne t-1 – nale˝noÊci_prywatneÊr t-1 0,012526 0,005517 0,0236

kapita∏ t-1 – kapita∏Êr t-1 0,030761 0,012181 0,0119

kapita∏_zagr t-1 -0,000104 2,15E-05 0,0000

PKB t-1 0,000239 0,000125 0,0565

pokrycie_rezerwami t-1 – pokrycie_rezerwamiÊr t-1 0,011717 0,004333 0,0071

Zmienna objaÊniajàca Wspó∏czynnik B∏àd standardowy P (βi)=0

udzia∏_nale˝noÊci t-1 0,058884 0,028137 0,0369

udzia∏_nale˝noÊci t-1 – udzia∏_nale˝noÊci t-5 -0,048225 0,019235 0,0125

jakoÊç_portfela2 t-1 – jakoÊç_portfela2Êr t-1 0,077775 0,028329 0,0063

os_prywatne_dewizy t-1 – os_prywatne_dewizyÊr t-1 -0,003365 0,001072 0,0018

nale˝noÊci_prywatne t-1 – nale˝noÊci_prywatneÊr t-1 0,010881 0,005701 0,0569

nale˝noÊci_prywatne t-1 – nale˝noÊci_prywatneÊr t-1 –

nale˝noÊci_prywatne t-5 + nale˝noÊci_prywatneÊr t-5 0,002759 0,004705 0,5579

wsp_wyp∏ac t-1 – wsp_wyp∏acÊr t-1 0,000144 7,88E-05 0,0680

kapita∏_zagr t-1 -0,000106 2,17E-05 0,0000

PKB t-1 0,000292 0,000122 0,0171

pokrycie_rezerwami t-1 – pokrycie_rezerwamiÊr t-1 0,011012 0,004239 0,0097 
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Tabela 7.3

èród∏o: NBP.

Zmienna objaÊniajàca Wspó∏czynnik B∏àd standardowy P (βi)=0

aktywa t-1 -0,001305 0,000962 0,1753

aktywa t-1 – aktywa t-5 -0,000912 0,001138 0,4234

jakoÊç_portfela2 t-1 – jakoÊç_portfela2Êr t-1 0,071516 0,034961 0,0413

jakoÊç_portfela2 t – jakoÊç_portfela2t-1 -0,142542 0,059810 0,0175

os_prywatne_dewizy t-1 – os_prywatne_dewizyÊr t-1 -0,003313 0,001391 0,0176

nale˝noÊci_prywatne t-1 – nale˝noÊci_prywatneÊr t-1 0,012437 0,005477 0,0236

kapita∏_zagr t-1 -5,79E-05 2,38E-05 0,0155

wsp_wyp∏ac t-1 – wsp_wyp∏acÊr t-1 6,43E05 8,09E-05 0,4269

depozyty t-1 – depozytyÊr t-1 -0,003275 0,005186 0,5280

depozyty t-1 – depozyty t-5 -0,006085 0,003856 0,1152

rynek_finansowy t-1 0,002187 0,004215 0,6040

PKB t-1 7,24E-05 0,000142 0,6115 




