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Synteza 

W 2004 r. gospodarka rozwija∏a si´ szybciej ni˝ w poprzednim roku, co pozytywnie oddzia-
∏ywa∏o na stabilnoÊç polskiego systemu finansowego. W pierwszej po∏owie roku stopa wzrostu PKB
przekroczy∏a 6%, osiàgajàc najwy˝szy poziom od 1997 r. Przyczyni∏ si´ do tego silny wzrost produk-
cji w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym wejÊcie Polski do Unii Europejskiej. Do g∏ównych czyn-
ników przyspieszajàcych wzrost gospodarczy w 2004 r. nale˝a∏y eksport netto oraz akumulacja.
W drugiej po∏owie roku dynamika PKB by∏a ni˝sza, niemniej jednak w skali ca∏ego roku tempo
wzrostu gospodarczego osiàgn´∏o 5,4%. Dost´pne prognozy na lata 2005–2006 wskazujà, ˝e pol-
ska gospodarka powinna utrzymaç tempo wzrostu w przedziale 3,9%–5%1.

Poprawa sytuacji makroekonomicznej oraz dzia∏ania restrukturyzacyjne podj´te przez przed-
si´biorstwa doprowadzi∏y do znacznej poprawy ich sytuacji finansowej. Wskaênik rentownoÊci brut-
to wzrós∏ w 2004 r. do 6,5%, osiàgajàc najwy˝szy poziom od 10 lat. W rezultacie przedsi´biorstwa
dysponowa∏y wi´kszymi ni˝ w poprzednich latach wolnymi Êrodkami pieni´˝nymi, co znalaz∏o od-
zwierciedlenie we wzroÊcie wartoÊci ich depozytów oraz sp∏acie przez przedsi´biorstwa wczeÊniej za-
ciàgni´tych kredytów, przede wszystkim walutowych oraz kredytów zaciàgni´tych przez bardziej za-
d∏u˝one przedsi´biorstwa. W ten sposób istotnie poprawi∏y si´ wskaêniki p∏ynnoÊci oraz obcià˝enia
przedsi´biorstw kredytami i odsetkami. Dobra sytuacja finansowa przedsi´biorstw by∏a równie˝ wi-
doczna w spadku liczby postanowieƒ sàdów o upad∏oÊci lub otwarciu post´powania uk∏adowego.

Gospodarstwa domowe tak˝e odnotowa∏y popraw´ sytuacji finansowej w 2004 r., jednak jej
skala by∏a mniejsza ni˝ w sektorze przedsi´biorstw. Wzrost p∏ac nominalnych by∏ ograniczony ze
wzgl´du na utrzymujàcy si´ wysoki poziom bezrobocia. JednoczeÊnie przejÊciowy wzrost inflacji
zmniejszy∏ realnà dynamik´ p∏ac. W 2004 r. drugi rok z rz´du wzrós∏ wskaênik zatrudnienia, a przy-
stàpienie Polski do UE przyczyni∏o si´ do wyraênego wzrostu optymizmu konsumentów. Sprzyja∏o to
zarówno wzrostowi konsumpcji, jak i zwi´kszeniu popytu na kredyt. Wzrost zad∏u˝enia dotyczy∏
g∏ównie kredytów mieszkaniowych. JednoczeÊnie spad∏o zainteresowanie kredytami w walutach ob-
cych, co zmniejsza wra˝liwoÊç gospodarstw domowych na przysz∏e wahania kursu z∏otego. Wzro-
stowi wartoÊci kredytów dla gospodarstw domowych sprzyja∏a polityka banków zmierzajàca
do stopniowego ∏agodzenia kryteriów ich udzielania, co by∏o g∏ównie wynikiem rosnàcej konkuren-
cji. Wskutek tych procesów obcià˝enie gospodarstw domowych kredytami wzros∏o, jednak pozosta-
je znacznie ni˝sze ni˝ w krajach nale˝àcych do Unii Europejskiej przed majem 2004 r. (UE-15).

Na prze∏omie I i II kwarta∏u 2004 r. wzrós∏ popyt krajowy; towarzyszy∏ on przyspieszeniu
wzrostu gospodarczego (obserwowanemu od IV kwarta∏u 2003 r.) i wynika∏ m.in. z przesuni´cia
w czasie wydatków konsumpcyjnych. JednoczeÊnie ros∏y ceny paliw oraz popyt zagraniczny, który
znalaz∏ odzwierciedlenie w szczególnoÊci we wzroÊcie cen ˝ywnoÊci. ¸àczne oddzia∏ywanie tych
czynników spowodowa∏o szybki wzrost inflacji, który wywo∏a∏ równie˝ wzrost oczekiwaƒ inflacyj-
nych. W tej sytuacji Rada Polityki Pieni´˝nej podnios∏a stop´ referencyjnà ∏àcznie o 125 punktów
bazowych (pb), do poziomu 6,5%. Wobec braku presji p∏acowej, wygasajàcego „efektu akcesyjne-
go” i silnej aprecjacji z∏otego dzia∏ania te wystarczy∏y, by po ustabilizowaniu si´ w drugiej po∏owie
2004 r. inflacja zacz´∏a spadaç w kolejnych miesiàcach 2005 r.

W pierwszym pó∏roczu 2004 r. rosnàce oczekiwania inflacyjne oraz wysoka premia za ryzyko
polityczne spowodowa∏y wzrost rentownoÊci obligacji. Natomiast w drugiej po∏owie roku rentow-
noÊç silnie spad∏a w wyniku oczekiwania na spadek inflacji i przesuni´cie w czasie mo˝liwoÊci od-
dzia∏ywania czynników ryzyka politycznego na sytuacj´ gospodarczà. Spadkowi rentownoÊci obli-
gacji towarzyszy∏ silny trend aprecjacyjny z∏otego. Aprecjacja nast´pujàca po deprecjacyjnym tren-

1 Projekcja tempa wzrostu PKB opracowana w NBP wynosi oko∏o 4% w 2005 r. i 5%–5,5% w latach 2006–2007. 
Zob. „Raport o inflacji. Maj 2005”, NBP, s. 56.
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dzie z∏otego, trwajàcym z przerwami od 2001 r., wynika∏a g∏ównie z dobrego stanu polskiej gospo-
darki, dominujàcego wÊród uczestników rynku przeÊwiadczenia o istotnym niedowartoÊciowaniu
z∏otego oraz wzrostu popytu inwestorów zagranicznych na obligacje skarbowe. Popyt ten rós∏
przez wi´kszoÊç 2004 r. w wyniku upowszechniania si´ wÊród uczestników rynku oczekiwaƒ spad-
ku rentownoÊci papierów skarbowych. W efekcie w 2004 r. zaanga˝owanie nierezydentów na kra-
jowym rynku obligacji skarbowych wzros∏o a˝ o 50%, do 62 mld z∏, co stanowi∏o oko∏o 29% wy-
emitowanych hurtowych obligacji skarbowych (wed∏ug wartoÊci nominalnej). 

Wzrostowi cen aktywów finansowych towarzyszy∏ wzrost cen nieruchomoÊci, szczególnie
mieszkaƒ. Obserwowane o˝ywienie na rynku mieszkaniowym nastàpi∏o po okresie znacznego spad-
ku cen w latach 2000–2002. Dodatkowym czynnikiem wp∏ywajàcym na wzrost cen nieruchomoÊci
mieszkaniowych jest brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego w wielu regionach
kraju. Z tego wzgl´du wzrostowi popytu, w znacznym stopniu finansowanego kredytem banko-
wym, nie towarzyszy elastyczna reakcja poda˝y nowych mieszkaƒ. Odmiennie kszta∏tujà si´ tenden-
cje na rynku nieruchomoÊci komercyjnych. Pomimo wzrostu popyt jest na tym rynku nadal ni˝szy
od poda˝y i w konsekwencji w 2004 r. obserwowany by∏ spadek stawek najmu. Zdaniem anality-
ków rynku nieruchomoÊci, w koƒcu 2004 r. rynek nieruchomoÊci komercyjnych w Polsce móg∏ si´
znajdowaç blisko najni˝szego punktu cyklu koniunkturalnego. 

Poprawa sytuacji sektora realnego, przede wszystkim przedsi´biorstw, oznacza∏a, ˝e warun-
ki dzia∏ania systemu finansowego równie˝ si´ polepszy∏y. Znalaz∏o to odzwierciedlenie w poprawie
wskaêników opisujàcych stabilnoÊç systemu finansowego. Dotyczy∏o to wszystkich sektorów syste-
mu finansowego, a zw∏aszcza instytucji, które sà najwa˝niejsze dla zachowania stabilnoÊci tego sys-
temu, czyli banków.

Dzia∏ania samych banków równie˝ mia∏y istotny wp∏yw na wzmocnienie stabilnoÊci systemu
finansowego. Na popraw´ wyników finansowych w sektorze bankowym wp∏yn´∏y pozytywne skutki
restrukturyzacji i redukcji kosztów dzia∏ania, poprawa jakoÊci zarzàdzania ryzykiem oraz moderniza-
cja techniczna, w tym przede wszystkim wprowadzenie zintegrowanych systemów informatycznych.

W 2004 r. wyraênie poprawi∏a si´ jakoÊç portfela kredytowego banków: zmniejszy∏y si´ za-
równo kwota kredytów zagro˝onych, jak i przeci´tny poziom wspó∏czynnika kredytów zagro˝onych
(spadek o 6,5 pkt proc. do 14,7%) oraz jego zró˝nicowanie pomi´dzy bankami. Poprawa by∏a skut-
kiem zarówno polepszenia si´ sytuacji finansowej przedsi´biorstw oraz gospodarstw domowych,
jak i zmian o charakterze regulacyjnym wprowadzonych w ˝ycie w 2004 r. Ostro˝ne szacunki wska-
zujà, ˝e oko∏o 1/3 poprawy wspó∏czynnika kredytów zagro˝onych mo˝e byç wynikiem zmian prze-
pisów. Obecnie wi´kszoÊç kredytów nieobs∏ugiwanych pozostajàcych w bilansach banków to naro-
s∏e w poprzednich latach kredyty stracone, w pe∏ni pokryte rezerwami celowymi i zabezpieczenia-
mi prawnymi. Banki nie spisywa∏y ich z bilansów g∏ównie ze wzgl´du na istniejàce regulacje podat-
kowe. Najlepszà jakoÊcià charakteryzowa∏y si´ kredyty udzielone osobom prywatnym, zw∏aszcza
kredyty na cele mieszkaniowe. 

W 2005 r. oczekiwana jest dalsza poprawa jakoÊci portfela, spowodowana polepszeniem sy-
tuacji kredytobiorców. Mo˝na oczekiwaç wzrostu popytu na kredyt zarówno w sektorze przedsi´-
biorstw, jak i gospodarstw domowych. W sektorze przedsi´biorstw powinno si´ to wiàzaç ze wzro-
stem dynamiki inwestycji, pozytywnymi skutkami cz∏onkostwa w UE, poprawà sytuacji finansowej
sektora ma∏ych przedsi´biorstw, wynikajàcà m.in. z ni˝szego opodatkowania, oraz wzrostem kon-
kurencji w finansowaniu przedsi´biorstw, wp∏ywajàcej na ∏agodzenie warunków udzielania kredy-
tów przez banki. NiepewnoÊç co do kierunku polityki gospodarczej po wyborach oraz sytuacja
na Êwiatowych rynkach podstawowych surowców naturalnych mogà os∏abiaç obserwowanà
w 2004 r. tendencj´ do poprawy sytuacji finansowej podmiotów sektora realnego. 

Równie˝ w przypadku gospodarstw domowych mo˝na oczekiwaç utrzymania lub przyspie-
szenia dynamiki akcji kredytowej, zarówno w zakresie kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyj-
nych, oraz poprawy ich jakoÊci. Spowodujà to wzrost zatrudnienia oraz stopniowa poprawa sytu-
acji finansowej gospodarstw domowych (szczególnie rolników). Wzrost dynamiki akcji kredytowej
w krótkim okresie przyczyni si´ równie˝ do spadku udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu ban-
ków. Kontynuacja aktywnej polityki zdobywania klientów z sektora gospodarstw domowych mo˝e
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jednak wywo∏aç negatywne zjawiska, jeÊli b´dzie towarzyszy∏o temu nadmierne ∏agodzenie jako-
Êciowych kryteriów udzielania kredytów. Mog∏oby to doprowadziç do kumulowania si´ w bilansach
banków ryzyka, co ujawni∏oby si´ w postaci przyspieszonego wzrostu kredytów zagro˝onych
w okresie spowolnienia gospodarczego. 

W 2004 r. nie zmieni∏a si´ Êrednia ekspozycja sektora bankowego na ryzyko rynkowe. Podob-
nie jak w poprzednich latach banki utrzymywa∏y niewielkie otwarte pozycje walutowe – bezpoÊred-
nie ryzyko walutowe nie by∏o istotnym zagro˝eniem. Ryzyko walutowe wyst´powa∏o równie˝ w po-
staci poÊredniej – ryzyka kredytowego zwiàzanego z kredytami walutowymi udzielonymi klientom.
Jednak równie˝ ono nie zmaterializowa∏o si´ – jakoÊç kredytów walutowych nadal by∏a wy˝sza ni˝
kredytów z∏otowych (wspó∏czynnik kredytów zagro˝onych wyniós∏ 15,5% dla kredytów z∏otowych
i 12,2% dla kredytów walutowych). W warunkach znacznych wahaƒ cen obligacji wi´kszym wy-
zwaniem okaza∏o si´ zarzàdzanie ryzykiem stopy procentowej. W pierwszym pó∏roczu banki pono-
si∏y straty z tytu∏u wyceny papierów skarbowych, zwiàzane z rosnàcymi d∏ugoterminowymi stopa-
mi procentowymi. Pomimo ujemnego wyniku operacji instrumentami finansowymi o wycenie wra˝-
liwej na stopy procentowe rok 2004 banki zamkn´∏y dodatnim wynikiem z ca∏oÊci operacji finanso-
wych. Ryzyko zwiàzane ze zmianami cen innych aktywów (akcji i nieruchomoÊci) by∏o niewielkie.
Ryzyko p∏ynnoÊci równie˝ pozostawa∏o umiarkowane.

Poprawa jakoÊci kredytów przy zwi´kszeniu skali dzia∏alnoÊci banków, ograniczenie kosztów
oraz pozytywne rezultaty zmian regulacyjnych i dobre wyniki finansowe spó∏ek podporzàdkowa-
nych sprawi∏y, ˝e wyniki finansowe sektora bankowego by∏y najwy˝sze od poczàtku transformacji.
Skutkiem poprawy jakoÊci portfela oraz zmian regulacyjnych by∏o zmniejszenie odpisów na rezer-
wy celowe w 2004 r. Wynik brutto banków wzrós∏ o 79% w porównaniu z 2003 r., a wynik netto
o 211% (m.in. dzi´ki obni˝ce stawki podatku dochodowego o 8 pkt proc.). Znacznie poprawi∏y si´
wspó∏czynniki efektywnoÊci: Êrednia wartoÊç wspó∏czynnika ROA wzros∏a z 0,5% w 2003 r.
do 1,4%, a ROE z 5,9% do 17,4%. Wskutek relatywnie mniejszej skali podejmowanego ryzyka oraz
przeznaczenia cz´Êci zysków z 2003 r. na zwi´kszenie kapita∏ów wzrós∏ przeci´tny wspó∏czynnik
wyp∏acalnoÊci i osiàgnà∏ poziom 15,6% (rok wczeÊniej 13,8%). Z punktu widzenia mo˝liwoÊci ab-
sorpcji ewentualnych strat struktura funduszy w∏asnych banków nadal by∏a korzystna – dominowa-
∏y w niej fundusze podstawowe. Symulacje ró˝nego kszta∏towania si´ jakoÊci portfela kredytów
udzielonych podmiotom gospodarczym i gospodarstwom domowym wskazujà, ˝e w sektorze ban-
kowym istnieje odpowiedni bufor kapita∏owy do absorbowania ewentualnych strat. Relatywnie wy-
sokie kapita∏y wielu banków, w szczególnoÊci kapita∏y podstawowe, sk∏aniajà akcjonariuszy do wy-
p∏aty wysokich dywidend za 2004 r. W niektórych wypadkach w∏aÊciciele zapowiadajà nawet obni-
˝enie kapita∏u w celu maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. Skala i wp∏yw tych operacji na wiel-
koÊç bufora kapita∏owego sektora bankowego b´dà mo˝liwe do oszacowania dopiero po odbyciu
walnych zgromadzeƒ akcjonariuszy w po∏owie 2005 r. 

Podobnie jak banki równie˝ niebankowe instytucje finansowe (sektory ubezpieczeƒ i fundu-
szy emerytalnych) znajdowa∏y si´ w 2004 r. w lepszej sytuacji ni˝ rok wczeÊniej. Ros∏a dynamika
sk∏adki przypisanej w sektorze zak∏adów ubezpieczeniowych oraz Êrodków finansowych trafiajàcych
do funduszy emerytalnych. Znacznie poprawi∏y si´ wskaêniki zyskownoÊci obu sektorów, co pozy-
tywnie wp∏yn´∏o na wyniki finansowe tych banków, które mia∏y udzia∏y w niebankowych finanso-
wych podmiotach podporzàdkowanych. Zagro˝enie dla banków zwiàzane z pozosta∏ymi sposoba-
mi oddzia∏ywania sytuacji sektora niebankowych podmiotów finansowych na banki by∏o niewielkie.
Ewentualne zaburzenia w tych sektorach, przenoszone przez kredyty czy lokaty, nie by∏yby powa˝-
nym zagro˝eniem dla sektora bankowego. Potencjalne trudnoÊci instytucji niebankowych najbar-
dziej mog∏yby wp∏ynàç na banki oddzia∏ujàc na ceny aktywów (np. spadek cen zainicjowany przez
wyprzeda˝ aktywów przez instytucj´ niebankowà w trudnej sytuacji finansowej), szczególnie akcji
i obligacji skarbowych. 

Dla stabilnoÊci systemu finansowego wa˝nym elementem jego infrastruktury jest system p∏at-
niczy. W 2004 r. istotnymi zmianami w krajowym systemie p∏atniczym by∏y: zaprzestanie dzia∏alno-
Êci przez system rozliczeƒ detalicznych SYBIR bazujàcy na obiegu dokumentów papierowych (obec-
nie ca∏oÊç rozliczeƒ jest prowadzona przez system elektroniczny ELIXIR) oraz wprowadzenie w sys-
temie ELIXIR mechanizmu gwarantowania rozrachunku, co ograniczy∏o mo˝liwoÊç wystàpienia
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efektu domina w rozliczeniach banków. Kontynuowano wprowadzanie rozwiàzaƒ dostosowujà-
cych do standardów mi´dzynarodowych „systemowo wa˝ne systemy p∏atnoÊci” oraz korzystajàce
z nich systemy rozliczania transakcji papierami wartoÊciowymi. Podstawowym celem tych dzia∏aƒ
jest zapewnienie warunków do p∏ynnego funkcjonowania systemów rozliczeƒ i ograniczenia ryzy-
ka systemowego. W 2004 r. zakoƒczono równie˝ wprowadzanie nowego standardu rachunku ban-
kowego, który przyczyni∏ si´ do usprawnienia rozliczeƒ. Bardzo zaawansowane by∏y prace
nad stworzeniem kompleksowej infrastruktury transgranicznych i krajowych rozliczeƒ w euro. 

Cz´Êç analitycznà Raportu uzupe∏niajà dwa artyku∏y monograficzne poÊwi´cone ró˝nym
aspektom stabilnoÊci finansowej.

Pierwsze opracowanie poÊwi´cone jest ocenie hipotetycznej skali zagro˝enia dla stabilnoÊci
finansowej wynikajàcego z trudnoÊci z regulowaniem zobowiàzaƒ mi´dzybankowych w nast´p-
stwie upadku grup banków. Wyniki badania wskazujà, ˝e w polskim systemie bankowym upadek
pojedynczego banku nie powoduje efektu domina, czyli powstania sytuacji, gdy brak mo˝liwoÊci
sp∏aty zobowiàzania wynikajàcego z lokaty mi´dzybankowej utrudnia regulowanie zobowiàzaƒ
przez wierzycieli, co mo˝e wywo∏aç podobne problemy w innych bankach w skali powodujàcej za-
gro˝enie systemowe. 

Wa˝nym êród∏em informacji o bie˝àcych procesach zachodzàcych na rynku kredytowym, wy-
korzystywanym przez najbardziej zaawansowane w tej dziedzinie banki centralne, sà ankiety skie-
rowane do osób kszta∏tujàcych polityk´ kredytowà banków. NBP prowadzi takie badania od koƒca
2003 r. Drugi artyku∏ zawiera wnioski po roku wykorzystywania przez NBP tego narz´dzia i przed-
stawia mo˝liwoÊci wykorzystania uzyskanych danych do analiz polityki kredytowej banków.
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Cz´Êç I

STABILNOÂå SYSTEMU FINANSOWEGO

1
Wp∏yw sfery realnej na stabilnoÊç systemu finansowego 

W wyniku przechodzenia w 2004 r. w faz´ o˝ywienia cyklu koniunkturalnego gospodarka
rozwija∏a si´ szybciej ni˝ w poprzednim roku. Zró˝nicowanie wzrostu w poszczególnych kwarta∏ach
wynika∏o g∏ównie z pozytywnego wp∏ywu tzw. szoku przedakcesyjnego. Zjawisko to polega∏o
na wzroÊcie popytu krajowego na niektóre dobra w zwiàzku z oczekiwaniami na wzrost ich cen
po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej. W sektorze przedsi´biorstw cz´Êç zwi´kszenia popytu
(zarówno na surowce, jak i produkty gotowe) znalaz∏a odzwierciedlenie we wzroÊcie zapasów.
W zwiàzku z tym na poczàtku 2004 r. stopa wzrostu PKB przekroczy∏a 6% i by∏a najwy˝sza
od 1997 r. 

Na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2004 r. wp∏ywa∏y g∏ównie eksport netto (z wy-
jàtkiem III kwarta∏u) oraz akumulacja. Pomimo os∏abienia dynamiki wzrostu w drugiej po∏owie ro-
ku (zwiàzanego m.in. z obni˝eniem dynamiki spo˝ycia indywidualnego w IV kwartale) w ca∏ym
2004 r. tempo wzrostu PKB wynios∏o 5,4% (zob. wykres 1). 

Pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia trwa∏oÊci wzrostu gospodarczego by∏o zwi´ksza-
nie nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e w IV kwartale 2004 r. Do inwestycji sk∏ania∏ przedsi´biorstwa
m.in. wysoki poziom wskaênika wykorzystania mocy produkcyjnych, który w III kwartale 2004 r. by∏
najwy˝szy od poczàtku prowadzenia badaƒ (zob. wykres 2).

Wykres 1
Tempo zmian nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e na tle zdekomponowanego wzrostu PKB (r/r)

èród∏o: szacunki NBP na podstawie danych GUS.
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1.1. Sytuacja przedsi´biorstw2

Dzia∏ania restrukturyzacyjne i szybszy wzrost gospodarczy przyczyni∏y si´ do poprawy sytuacji
finansowej przedsi´biorstw w 2004 r. Wskaênik rentownoÊci obrotu brutto wzrós∏ w I po∏owie

2 Analiza opiera si´ na danych GUS (formularz F-01; przedsi´biorstwa zatrudniajàce powy˝ej 49 pracowników) oraz na da-
nych ze sprawozdawczoÊci banków do NBP. Dane NBP obejmujà wi´kszà zbiorowoÊç (podmioty zatrudniajàce powy˝ej 9
osób, tj. nast´pujàce kategorie podmiotów: przedsi´biorstwa i spó∏ki paƒstwowe, prywatne oraz spó∏dzielnie).

Wykres 2
Ârednie wykorzystanie mocy produkcyjnych

èród∏o: szybki monitoring NBP.
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Wykres 3
Rozproszenie wskaênika rentownoÊci obrotu brutto

Uwaga: dolna kraw´dê zacieniowanego obszaru oznacza pierwszy kwartyl, a górna kraw´dê – trzeci kwartyl; wskaêniki sà liczone dla da-
nych z poszczególnych sekcji gospodarki.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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2004 r. do poziomu najwy˝szego od 1995 r. (6,5%) i mimo pewnego pogorszenia do koƒca roku
pozosta∏ wysoki. Znaczna poprawa zyskownoÊci nastàpi∏a we wszystkich sekcjach gospodarki.
Przedsi´biorstwa z najbardziej rentownych sekcji osiàgn´∏y wysokà zyskownoÊç ju˝ w I kwartale,
a w pozosta∏ych trzech kwarta∏ach wskaênik rentownoÊci rós∏ g∏ównie w tych sekcjach, które do-
tychczas mia∏y gorsze wyniki (zob. wykres 3). 

Radykalna poprawa sytuacji finansowej przedsi´biorstw sprawi∏a, ˝e przedsi´biorstwa dyspono-
wa∏y coraz wi´kszymi wolnymi Êrodkami, czego odzwierciedleniem by∏ wzrost ich depozytów w ban-
kach. Kwota depozytów przedsi´biorstw zwi´kszy∏a si´ od koƒca 2002 r. o ponad 50% i w grudniu
2004 r. osiàgn´∏a wartoÊç 86 mld z∏. Z drugiej strony przedsi´biorstwa, majàc wolne Êrodki, sp∏aca∏y
swoje zad∏u˝enie w bankach, g∏ównie w walutach obcych, realizujàc zyski z tytu∏u ró˝nic kursowych.
Wysoki poziom bie˝àcych dochodów powodowa∏, ˝e przedsi´biorstwa nie musia∏y zaciàgaç nowych

Wykres 4
Tempo zmian kredytów i depozytów przedsi´biorstw (r/r) na tle relacji kredytów do depozytów

èród∏o: NBP.
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Wykres 5
Tempo zmian kredytów z∏otowych i walutowych dla przedsi´biorstw (r/r)

Uwaga: z szeregów kredyty z∏otowe i kredyty walutowe usuni´to stosujàc procedur´ Tramo-Seats efekt zwiàzany ze zmianà klasyfikacji kre-
dytów indeksowanych na walutowe w czerwcu 2003 r.

èród∏o: NBP.
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kredytów, finansujàc inwestycje i bie˝àcà dzia∏alnoÊç gospodarczà ze Êrodków w∏asnych. W wyniku
szybkiego wzrostu depozytów i spadku zobowiàzaƒ kredytowych przedsi´biorstw relacja kredytów
do depozytów w skali sektora znacznie si´ zmniejszy∏a w 2004 r. (zob. wykres 4).

Do spadku wartoÊci kredytów dla przedsi´biorstw, wyra˝onej w z∏otych, przyczyni∏a si´ równie˝
aprecjacja z∏otego w II po∏owie roku. Podzia∏ kredytów na z∏otowe i walutowe pozwala stwierdziç, ˝e
w II po∏owie 2004 r. kredyty z∏otowe dla przedsi´biorstw zacz´∏y rosnàç szybciej ni˝ w I po∏owie roku
(zob. wykres 5). Tendencja ta cz´Êciowo jest równie˝ wynikiem dà˝enia przedsi´biorstw do zmniejsze-
nia ekspozycji na ryzyko kursowe poprzez zastàpienie zad∏u˝enia w walutach obcych zad∏u˝eniem
w z∏otych. Âwiadczy∏ o tym wi´kszy procentowy spadek wartoÊci kredytów walutowych wyra˝onych
w z∏otych ni˝ procentowy wzrost wartoÊci z∏otego w stosunku do euro lub dolara amerykaƒskiego3. 

Zdecydowanie lepsze wyniki finansowe przedsi´biorstw i spadek relacji kredytów do depozy-
tów znalaz∏y równie˝ odzwierciedlenie w poprawie wskaêników p∏ynnoÊci przedsi´biorstw (zob.
wykres 6). Wskaênik p∏ynnoÊci I stopnia na koniec 2004 r. osiàgnà∏ najwy˝szy poziom (30%) od roz-
pocz´cia transformacji, a wskaênik p∏ynnoÊci II stopnia na koniec III kwarta∏u osiàgnà∏ najwy˝szy
poziom (95%) od 1996 r. JeÊli za∏o˝ymy dalszy wzrost inwestycji oraz ich finansowanie przez przed-
si´biorstwa g∏ównie ze Êrodków w∏asnych, to w 2005 r. powinny one odnotowaç pewien spadek
wskaêników p∏ynnoÊci.

Obcià˝enie d∏ugiem i odsetkami

Zmniejszenie przez przedsi´biorstwa zad∏u˝enia zewn´trznego, w tym bankowego, spowo-
dowa∏o, ˝e zagregowane w skali sektora wskaêniki obcià˝enia kredytami i d∏ugiem obni˝y∏y si´
na koniec IV kwarta∏u do poziomu odpowiednio: 10,9% i 41,6% (zob. wykres 7 i definicje pod wy-
kresem). Wskaêniki obcià˝enia o charakterze zagregowanym nie dajà pe∏nego obrazu sytuacji
w sektorze przedsi´biorstw, gdy˝ nie zawierajà informacji o rozk∏adzie poziomu zad∏u˝enia wÊród
przedsi´biorstw. Istotny jest zatem stopieƒ rozproszenia wskaêników obcià˝enia liczonych na po-
ziomie mikro – oddzielnie dla poszczególnych przedsi´biorstw (zob. wykresy 8 i 9). Analiza tych

Wykres 6
P∏ynnoÊç w sektorze przedsi´biorstw

Uwaga: wskaênik p∏ynnoÊci finansowej I stopnia = inwestycje krótkoterminowe/zobowiàzania krótkoterminowe; wskaênik p∏ynnoÊci finan-
sowej II stopnia = (inwestycje krótkoterminowe + nale˝noÊci krótkoterminowe)/zobowiàzania krótkoterminowe.

èród∏o: GUS.
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3 Wyra˝ona w z∏otych wartoÊç kredytów walutowych w sektorze przedsi´biorstw zmniejszy∏a si´ w 2004 r. o 28,8%, na-
tomiast kurs z∏otego w stosunku do euro i dolara amerykaƒskiego umocni∏ si´ na koniec grudnia 2004 r., odpowiednio,
o 13,5% i 20,1% w porównaniu z kursem na koniec grudnia 2003 r.
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danych wskazuje, ˝e zad∏u˝enie zmniejsza∏y przede wszystkim przedsi´biorstwa o wy˝szych wskaê-
nikach obcià˝enia d∏ugiem. Âwiadczy o tym niewielkie zmniejszenie si´ odst´pu mi´dzykwartylowe-
go przy braku znaczàcych przesuni´ç I kwartyla w 2004 r. w rozk∏adzie wskaênika obcià˝enia d∏u-
giem (kredytami). Jest to pozytywne zjawisko, gdy˝ oznacza zmniejszenie ryzyka zaniechania obs∏u-
gi zad∏u˝enia przez te przedsi´biorstwa. JednoczeÊnie nadal wiele przedsi´biorstw ma relatywnie
wysokie wskaêniki obcià˝enia d∏ugiem, o czym Êwiadczy fakt, ˝e Êrednia jest znacznie wy˝sza
od mediany rozk∏adu (zob. wykres 8).

1

Wykres 7
Obcià˝enie d∏ugiem i kredytami w sektorze przedsi´biorstw

Uwagi: wskaênik obcià˝enia d∏ugiem = zobowiàzania/suma bilansowa; wskaênik obcià˝enia kredytami = kredyty bankowe i po˝yczki/suma
bilansowa; oba wskaêniki liczone na danych zagregowanych dla sektora przedsi´biorstw.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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Wykres 8
Rozproszenie obcià˝enia d∏ugiem

Uwagi: wskaênik obcià˝enia d∏ugiem = zobowiàzania/aktywa ogó∏em; wskaênik liczony na danych mikro dla poszczególnych przedsi´-
biorstw na podstawie sprawozdaƒ F01 GUS; Êrednia arytmetyczna wskaêników obcià˝enia d∏ugiem poszczególnych przedsi´biorstw; Êred-
nia rozk∏adu jest znacznie wy˝sza ni˝ poziom zagregowanego wskaênika obcià˝enia d∏ugiem, gdy˝ uwzgl´dniono tylko przedsi´biorstwa
b´dàce kredytobiorcami.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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W 2004 r. wskaênik obcià˝enia odsetkami by∏ Êrednio ni˝szy o 9,2 pkt proc. ni˝ w 2003 r.,
jednak w IV kwartale 2004 r. powróci∏ do poziomu z IV kwarta∏u 2003 r. (zob. wykres 10). Wyni-
ka∏o to zarówno z wy˝szych odsetek, jak i z ni˝szego zysku operacyjnego ni˝ w ciàgu roku. Wzrost
obcià˝enia odsetkami w IV kwartale jest charakterystyczny dla wszystkich lat, wi´c nie nale˝y inter-
pretowaç wzrostu wskaênika pod koniec 2004 r. jako niekorzystnej tendencji.

Analiz´ poziomu i rozproszenia wskaêników zad∏u˝enia przedsi´biorstw uzupe∏nia analiza roz-
k∏adu ich zad∏u˝enia w zale˝noÊci od poziomu rentownoÊci (zob. wykres 11). Mimo ˝e w IV kwartale

Wykres 10
Obcià˝enie odsetkami w sektorze przedsi´biorstw

Uwagi: obcià˝enie wyniku operacyjnego odsetkami = odsetki zaliczone do kosztów finansowych/(zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej – strata
z dzia∏alnoÊci operacyjnej).
Wysoka wartoÊç wskaênika w IV kwartale 2002 r. wynika∏a z niskiego poziomu wyniku dzia∏alnoÊci operacyjnej w tym kwartale.

èród∏o: GUS.
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Wykres 9
Rozproszenie obcià˝enia kredytami

Uwagi: wskaênik obcià˝enia kredytami = kredyty bankowe i po˝yczki/suma bilansowa; wskaêniki liczone na danych mikro dla poszczegól-
nych przedsi´biorstw na podstawie sprawozdaƒ F01 GUS; Êrednia arytmetyczna wskaêników obcià˝enia d∏ugiem poszczególnych przedsi´-
biorstw; Êrednia rozk∏adu jest znacznie wy˝sza ni˝ poziom zagregowanego wskaênika obcià˝enia kredytami, gdy˝ uwzgl´dniono tylko
przedsi´biorstwa b´dàce kredytobiorcami.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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˝adna sekcja nie mia∏a ujemnej rentownoÊci obrotu brutto, to nadal 14,7% (przed rokiem 29,6%) za-
d∏u˝enia przedsi´biorstw z tytu∏u kredytów i po˝yczek dotyczy∏o przedsi´biorstw wykazujàcych straty4.
Jednak w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku sytuacja znacznie si´ poprawi∏a,
o czym Êwiadczy wi´ksze zad∏u˝enie w przedsi´biorstwach o najwy˝szej rentownoÊci.

Postanowienia o upad∏oÊci w sektorze przedsi´biorstw

Popraw´ ogólnej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji finansowej przedsi´biorstw potwierdza-
jà równie˝ dane o mniejszej liczbie postanowieƒ o og∏oszeniu upad∏oÊci lub otwarciu post´powa-
nia uk∏adowego (zob. wykres 12).

1

Wykres 11
Rozk∏ad kredytów bankowych i po˝yczek wzgl´dem rentownoÊci przedsi´biorstw

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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4 Z powodu publikacji danych z formularzy F-02 w listopadzie nast´pnego roku nie jest obecnie mo˝liwe okreÊlenie, jaka
cz´Êç zad∏u˝enia przedsi´biorstw w 2004 r. dotyczy tylko banków. W 2003 r. udzia∏ kredytów bankowych w pozycji „kre-
dyty bankowe” i „po˝yczki” wyniós∏ 91,3%.

Wykres 12
Liczba decyzji o upad∏oÊci i uk∏adów

Uwaga: na wykresie przedstawione sà dane o liczbie wydanych przez sàdy decyzji o og∏oszeniu upad∏oÊci lub otwarciu post´powania
uk∏adowego.

èród∏o: Coface Intercredit, http://www.cofaceintercredit.pl/.
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W 2004 r. liczba uk∏adów i postanowieƒ o upad∏oÊci by∏a najmniejsza od 1999 r.5 W zwiàz-
ku z dobrà sytuacjà finansowà przedsi´biorstw mo˝na si´ spodziewaç, ˝e w 2005 r. liczba przypad-
ków niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstw w Polsce zmniejszy si´ do poziomu z lat 1997–1998. Hipo-
tez´ t´ potwierdza równie˝ malejàca w kolejnych miesiàcach 2004 r. liczba postanowieƒ o og∏osze-
niu upad∏oÊci lub otwarciu post´powania uk∏adowego (zob. wykres 13).

Malejàce wskaêniki obcià˝enia przedsi´biorstw d∏ugiem i kredytami oraz zmniejszenie si´ licz-
by postanowieƒ o upad∏oÊci i uk∏adów Êwiadczy∏y o tym, ˝e zmniejszy∏o si´ ryzyko niewyp∏acalno-
Êci lub ryzyko zwiàzane z zaprzestaniem regulowania zobowiàzaƒ z tytu∏u zad∏u˝enia. Wynika∏o to
g∏ównie z poprawy rentownoÊci i p∏ynnoÊci w sektorze przedsi´biorstw. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e
w 2004 r. ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem przedsi´biorstw istotnie zmniejszy∏o si´
w porównaniu z 2003 r.

1.2. Sektor gospodarstw domowych

Sytuacja finansowa

W 2004 r. poprawi∏a si´ sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Skala poprawy nie by-
∏a jednak du˝a. Wzrost p∏ac nominalnych by∏ ograniczony ze wzgl´du na utrzymujàcy si´ wysoki
poziom bezrobocia. Niskà presj´ na wzrost p∏ac obserwowano zw∏aszcza w sektorze przedsi´-
biorstw. JednoczeÊnie przejÊciowy wzrost inflacji zmniejszy∏ realnà dynamik´ p∏ac. Wzrost realnych
wynagrodzeƒ wyniós∏ Êredniorocznie 1,2% wobec 2,8% w 2003 r. (zob. wykres 14). 

Spo˝ycie indywidualne zwi´ksza∏o si´ szybciej ni˝ realne wynagrodzenia. Âwiadczy∏o to
o cz´Êciowym finansowaniu zakupów poprzez wzrost zad∏u˝enia lub zmniejszenie oszcz´dnoÊci6.

1

5 Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e mniejsza liczba postanowieƒ o og∏oszeniu upad∏oÊci lub otwarciu post´powania uk∏adowe-
go w 2004 r. wynika równie˝ z wejÊcia w ˝ycie nowego Prawa upad∏oÊciowego z dniem 1 paêdziernika 2003 r., które
m.in. wprowadza definicj´ niewyp∏acalnoÊci przedsi´biorstwa. W zwiàzku z tym sàdy mogà orzekaç o upad∏oÊci jedynie
w przypadku, gdy sytuacja przedsi´biorstwa spe∏nia ustawowà definicj´ upad∏oÊci. 
6 Szybsze tempo wzrostu spo˝ycia ni˝ realnych wynagrodzeƒ mo˝e Êwiadczyç o finansowaniu konsumpcji przez wzrost
zad∏u˝enia lub zmniejszenie oszcz´dnoÊci, przy za∏o˝eniu braku znacznych zmian sk∏onnoÊci do konsumpcji. Z porówna-
nia dynamiki kredytów i depozytów wynika, ˝e przewa˝a∏ czynnik wzrostu zad∏u˝enia. W zwiàzku z otwarciem dla Pola-
ków rynku pracy w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Irlandii roÊnie równie˝ znaczenie dochodów z tytu∏u pracy za granicà jako
êród∏a finansowania krajowego popytu konsumpcyjnego. Wzrost znaczenia dochodów uzyskiwanych za granicà utrudnia
równie˝ precyzyjne oszacowanie dochodów gospodarstw domowych.

Wykres 13
Liczba postanowieƒ o upad∏oÊci i uk∏adów w 2004 r.

èród∏o: Coface Intercredit, http://www.cofaceintercredit.pl/.
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Zjawisko to by∏o szczególnie widoczne przed 1 maja 2004 r. Zaobserwowano wtedy m.in. wzrost
popytu na mieszkania i samochody, co spowodowa∏y obawy przed wzrostem ich cen po wstàpie-
niu Polski do UE. Wysoka dynamika spo˝ycia indywidualnego w I po∏owie 2004 r. wynika∏a zatem
cz´Êciowo z przesuni´cia popytu w czasie. Potwierdzi∏ to wolniejszy wzrost konsumpcji w II po∏o-
wie 2004 r. Czynnikiem stabilizujàcym popyt konsumpcyjny w 2004 r. by∏a znaczna poprawa sy-
tuacji rolników w wyniku wzrostu cen produktów rolnych. Poprawa sytuacji tej grupy spo∏eczno-
-ekonomicznej mo˝e mieç trwa∏y charakter w zwiàzku z rozpocz´ciem pod koniec roku wyp∏at
Êrodków z tytu∏u dop∏at bezpoÊrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W II po∏owie 2004 r. nastàpi∏a d∏ugo oczekiwana poprawa na rynku pracy (zob. wykres 15).
Spadek stopy bezrobocia, który wyniós∏ w 2004 r. 0,9 pkt proc., by∏ jednak ni˝szy ni˝ w 1996 r.,

1

Wykres 14
Tempo zmian realnych wynagrodzeƒ na tle tempa zmian spo˝ycia indywidualnego (r/r)

Uwaga: wynagrodzenia deflowane CPI.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
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Wykres 15
Bezrobocie rejestrowane i wed∏ug BAEL

èród∏o: GUS, wyrównanie sezonowe NBP.

2002 2003
miesiàce

2004

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

XIIXVIIVIIII VIIXIIXVIIVIIIIXIIXVIIVIIII

Bezrobocie rejestrowane Bezrobocie rejestrowane – wyrównane sezonowo

Bezrobocie wed∏ug BAEL Bezrobocie wed∏ug BAEL – wyrównane sezonowo

%



18

Wp∏yw sfery realnej na stabilnoÊç systemu finansowego

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

czyli w okresie poprzedniego o˝ywienia na rynku pracy. Poprawa sytuacji na rynku pracy w II po∏o-
wie 2004 r. znajduje równie˝ odzwierciedlenie we wskaêniku zatrudnienia7, który w IV kwartale
2004 r. wzrós∏ o 0,9 pkt proc. w porównaniu z IV kwarta∏em 2003 r. i osiàgnà∏ poziom 45,1%8.
Wzrost popytu na prac´ zwi´ksza pewnoÊç zatrudnienia, gdy˝ ∏atwiej jest znaleêç nowe miejsce
pracy w przypadku utraty dotychczasowego. Z kolei wi´ksza liczba pracujàcych oznacza, zak∏ada-
jàc brak zmian innych czynników, zwi´kszenie dochodów do dyspozycji per capita. Oba czynniki
sprzyjajà wzrostowi popytu konsumpcyjnego i popytu na kredyt, jak równie˝ zmniejszajà ryzyko za-
niechania sp∏at wczeÊniej zaciàgni´tych kredytów.

Kredyty dla gospodarstw domowych

Lepsza ocena perspektyw gospodarstw domowych sprzyja∏a zarówno wzrostowi konsumpcji,
jak i zwi´kszaniu zad∏u˝enia (zob. wykres 16). Wzrost zad∏u˝enia gospodarstw domowych dotyczy∏
g∏ównie kredytów mieszkaniowych. Ich udzia∏ w ogólnej wartoÊci kredytów dla gospodarstw domo-
wych wzrós∏ o 2,2 pkt proc., do 32%, mimo ˝e aprecjacja kursu z∏otego w stosunku do euro i franka
szwajcarskiego wp∏ywa∏a na spadek tej relacji9 (zob. rozdzia∏ 2.4). Wzrostowi zad∏u˝enia z tytu∏u kre-
dytów mieszkaniowych sprzyja∏o ich relatywnie niskie oprocentowanie, wynikajàce z niskiej inflacji
oraz intensywnej rywalizacji pomi´dzy bankami o udzia∏ w rosnàcym rynku kredytów mieszkaniowych.

Na sytuacj´ na rynku kredytowym w 2004 r. dominujàcy wp∏yw mia∏y dwa czynniki. Pierwszy
wiàza∏ si´ ze wspomnianym przesuni´ciem popytu konsumpcyjnego w czasie i zwi´kszeniem zaku-
pów przed przystàpieniem Polski do UE, co spowodowa∏o wzrost popytu zarówno na kredyty miesz-
kaniowe, jak i konsumpcyjne. Drugi czynnik by∏ zwiàzany z tendencjami na rynku walutowym. D∏ugo-
trwa∏y trend deprecjacyjny z∏otego w stosunku do euro i franka szwajcarskiego, zapoczàtkowany
w 2002 r., sprawi∏, ˝e od grudnia 2003 r. spada∏ popyt na kredyty walutowe. W II po∏owie 2004 r.,
gdy umocni∏ si´ kurs z∏otego do walut obcych, Êrednie tempo wzrostu kredytów walutowych

1

Wykres 16
Tempo zmian kredytów dla gospodarstw domowych (r/r)

Uwaga: z szeregów „kredyty z∏otowe” i „kredyty walutowe” usuni´to, stosujàc procedur´ Tramo-Seats, efekty zwiàzane z prywatyzacjà
PKO BP SA w paêdzierniku 2004 r. oraz ze zmianà klasyfikacji kredytów indeksowanych na walutowe w czerwcu 2003 r.

èród∏o: NBP.
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7 Wskaênik zatrudnienia wg BAEL jest liczony jako udzia∏ pracujàcych w liczbie ludnoÊci w wieku 15 lat i wi´cej.
8 W kwietniu 2005 r. zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw, które stanowi nieco ponad po∏ow´ zatrudnienia ogó∏em
w gospodarce, wzros∏o o 1,7% (r/r), co mo˝e wskazywaç na poczàtek tendencji wzrostowej.
9 Udzia∏ kredytów walutowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych jest wi´kszy ni˝ w innych kre-
dytach dla gospodarstw domowych.
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(po uwzgl´dnieniu ró˝nic kursowych) spad∏o o po∏ow´ w porównaniu z I po∏owà 2004 r. Dalszy spa-
dek móg∏ wynikaç z postrzegania bie˝àcej tendencji jako nietrwa∏ej. Przypuszczalnie cz´Êç gospodarstw
domowych z tego powodu przewalutowa∏a kredyty na kredyty z∏otowe, osiàgajàc w ten sposób korzy-
Êci z tytu∏u ró˝nicy mi´dzy kursem bie˝àcym a kursem, po jakim kredyt walutowy zosta∏ zaciàgni´ty.

Wzrostowi wartoÊci kredytów dla gospodarstw domowych towarzyszy∏a lekka tendencja
do ∏agodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytów zarówno mieszkaniowych, jak i konsump-
cyjnych. Do ∏agodzenia polityki kredytowej sk∏ania∏a banki rosnàca konkurencja wewnàtrz sektora
oraz ze strony niebankowych instytucji finansowych (zob. rozdzia∏ 7). Nie zagra˝a∏o to jednak sta-
bilnoÊci sektora bankowego. Wzrost wartoÊci kredytów na nieruchomoÊci nie by∏ na tyle szybki, aby
móg∏ prowadziç do powstania bàbla cenowego na tym rynku w ciàgu najbli˝szych kilku lat (zob.
rozdzia∏ 2.4).

Obcià˝enie d∏ugiem i odsetkami

Obcià˝enie gospodarstw domowych kredytami (patrz definicja pod wykresem 17) wzros∏o
w wyniku utrzymujàcej si´ w 2004 r. wy˝szej dynamiki kredytów ni˝ dochodów do dyspozycji go-
spodarstw domowych. Wskaênik obcià˝enia kredytami wzrós∏ w IV kwartale 2004 r. o 1,2 pkt proc.
w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku (zob. wykres 17). Po uwzgl´dnieniu za-
d∏u˝enia w Spó∏dzielczych Kasach Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych (SKOK-ach) wskaênik obcià˝enia
d∏ugiem by∏ wy˝szy o 0,5 pkt proc. Obcià˝enie gospodarstw domowych d∏ugiem jest jednak nadal
oko∏o czterokrotnie ni˝sze ni˝ w innych, bardziej rozwini´tych krajach Unii Europejskiej. Ponadto
w Polsce wzrost tego wskaênika jest wolniejszy ni˝ w pozosta∏ych nowych krajach cz∏onkowskich.
Wynika to z wolniejszego zwi´kszania akcji kredytowej dla gospodarstw domowych w Polsce.

Wzrostowi zad∏u˝enia towarzyszy∏ realny spadek wartoÊci aktywów finansowych gospo-
darstw domowych. Chocia˝ nominalny wzrost aktywów wyniós∏ w 2004 r. 2,7%, w uj´ciu realnym
aktywa zmniejszy∏y si´ o 1,6% (zob. tabela 1).

W strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych zmniejsza∏ si´ udzia∏ depozy-
tów walutowych (g∏ównie w wyniku aprecjacji z∏otego w stosunku do euro i dolara) oraz obligacji
bankowych. W 2004 r. najwi´kszy by∏ przyrost oszcz´dnoÊci lokowanych w jednostkach funduszy
inwestycyjnych oraz polisy ubezpieczeniowe na ˝ycie. Najszybciej wzrasta∏a jednak wartoÊç depo-
zytów w SKOK-ach, chocia˝ ich udzia∏ w aktywach finansowych ogó∏em pozosta∏ niewielki.

1

Wykres 17
Kredyty dla gospodarstw domowych i wskaênik obcià˝enia kredytami

Uwaga: wskaênik obcià˝enia kredytami = kredyty dla gospodarstw domowych (rezydentów)/roczne dochody do dyspozycji brutto.

èród∏o: szacunki NBP.
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W wyniku szybszego nominalnego wzrostu zad∏u˝enia ni˝ wzrostu aktywów finansowych
gospodarstw domowych zmniejszy∏ si´ stopieƒ pokrycia kredytów aktywami (zob. wykres 18). Re-
lacja kredytów gospodarstw domowych do ich aktywów finansowych wzros∏a o 3,1 pkt proc.,
do 32,7%. Tempo wzrostu relacji jest wzgl´dnie wysokie, jednak wynika ono w znacznej mierze
z przyrostu kredytów na nieruchomoÊci. W zwiàzku z tym roÊnie równie˝ majàtek niefinansowy go-
spodarstw domowych, który stanowi mo˝liwe zabezpieczenie zad∏u˝enia, a nie jest uwzgl´dniony
w wymienionej relacji10. Gdyby we wskaêniku pokrycia kredytów aktywami uwzgl´dniç równie˝ ak-
tywa niefinansowe, relacja kredytów do aktywów by∏aby ni˝sza.

W 2004 r. wzros∏o obcià˝enie gospodarstw domowych odsetkami kredytowymi. Poniewa˝
oprocentowanie kredytów konsumenckich nie zmienia∏o si´ znacznie w 2004 r., zjawisko to nale˝y

1

10 Ze wzgl´du na brak danych o wartoÊci majàtku niefinansowego gospodarstw domowych nie mo˝na oszacowaç war-
toÊci ich ca∏kowitego majàtku.

Wykres 18
Relacja kredytów do aktywów finansowych gospodarstw domowych

èród∏o: NBP.
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Tabela 1
Aktywa finansowe gospodarstw domowych w 2004 r.1

Stan na koniec Zmiana r/r Zmiana r/r Struktura
roku (w mld z∏) (w mld z∏) (w %) (w %)

Ogó∏em, z tego: 353,3 9,1 2,7 100,0

Depozyty bankowe z∏otowe 176,7 2,8 1,6 50,0

Depozyty bankowe walutowe 30,5 -5,5 -15,3 8,6

Aktywa funduszy inwestycyjnych2 34,5 4,2 13,9 9,8

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie3 35,3 5,1 17,1 10,0

Depozyty w SKOK-ach 4,0 0,9 27,9 1,1

Obligacje skarbowe 17,0 1,1 6,8 4,8

Bony skarbowe 3,4 0,2 7,8 1,0

Gotówka w obiegu (bez kas banków)4 50,8 1,4 2,8 14,4

Obligacje bankowe 1,2 -1,0 -46,9 0,3

1 Nie uwzgl´dniono Êrodków zgromadzonych przez OFE ze wzgl´du na ich obligatoryjny charakter oraz ograniczonà dost´pnoÊç. 
2 Nie uwzgl´dniono danych z funduszy, o których wiadomo, ˝e kierujà ofert´ tylko do osób prawnych.
3 Przyj´to wartoÊç rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na ˝ycie (∏àcznie z rezerwami, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczajàcy).
4 Za∏o˝ono, ˝e ca∏a gotówka na rynku jest w posiadaniu gospodarstw domowych.

èród∏o: szacunki NBP.
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raczej przypisaç szybszemu przyrostowi zad∏u˝enia ni˝ wzrostowi dochodów do dyspozycji gospo-
darstw domowych (zob. wykres 19). Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na poziom tego wskaêni-
ka by∏y zmiany kursowe. W drugiej po∏owie roku odsetki p∏acone bankom przez gospodarstwa do-
mowe nie wzrasta∏y ju˝ tak szybko jak w pierwszej po∏owie. Wynika∏o to z odwrócenia si´ trendu
na rynku walutowym w maju 2004 r. i umacniania z∏otego, co zredukowa∏o z∏otowà wartoÊç rat
kapita∏u i odsetek. Du˝à cz´Êç kredytów walutowych dla gospodarstw domowych stanowià kredy-
ty mieszkaniowe o d∏ugim terminie zapadalnoÊci, a w poczàtkowym okresie sp∏aty tych kredytów
odsetki majà znaczny udzia∏ w racie kapita∏owo-odsetkowej. Przychody banków z tytu∏u odsetek
od kredytów walutowych wyra˝one w z∏otych ros∏y zatem wolniej w drugiej po∏owie roku, mi-
mo utrzymania wysokiego tempa przyrostu kredytów dla gospodarstw domowych.

Poziom zad∏u˝enia gospodarstw domowych w Polsce wzrasta, jednak nadal jest niski w po-
równaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Przyk∏ady procesów zachodzàcych na rynkach kredy-
towych w Portugalii i Hiszpanii po przystàpieniu do Unii Europejskiej pozwalajà przypuszczaç, ˝e
równie˝ w Polsce akcja kredytowa b´dzie wzrasta∏a szybciej zarówno od PKB, jak i od dochodów
do dyspozycji gospodarstw domowych. B´dzie to powodowa∏o stopniowe zmniejszenie pokrycia
kredytów aktywami finansowymi i zwi´kszenie obcià˝enia d∏ugiem.

1

Wykres 19
Kwartalne obcià˝enie odsetkami na tle oprocentowania kredytów

Uwaga: wskaênik obcià˝enia odsetkami = przychody odsetkowe (w skali kwarta∏u) od gospodarstw domowych (rezydentów) powi´kszone
o zmian´ nale˝noÊci zapad∏ych/ kwartalne dochody do dyspozycji brutto.

èród∏o: GUS, NBP.
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2

2
Rynki finansowe w 2004 r. 

Rok 2004 charakteryzowa∏ si´ istotnymi zmianami d∏ugookresowych trendów na rynkach finan-
sowych w Polsce, szczególnie na rynku walutowym. Towarzyszy∏y temu okresy podwy˝szonej zmienno-
Êci cen, zwiàzanej g∏ównie z weryfikacjà oczekiwaƒ inwestorów. Na zachowania inwestorów na ryn-
kach finansowych wp∏ywa∏y g∏ównie: oczekiwania inflacyjne i zwiàzane z tym oczekiwania na reakcj´
banku centralnego, niepewnoÊç co do reform fiskalnych, sytuacji politycznej i skutków przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej oraz czynniki globalne, m.in. niski poziom stóp procentowych w krajach wy-
soko rozwini´tych i zmiany cen na rynkach surowców. Splot wielu ró˝norodnych czynników, które mia-
∏y wp∏yw na rynki finansowe w Polsce w 2004 r., sprawi∏, ˝e prawid∏owa ocena i interpretacja ich zna-
czenia i wspó∏zale˝noÊci sà mo˝liwe jedynie w perspektywie ca∏ego analizowanego okresu.

Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na tendencje na rynkach finansowych by∏ nap∏yw kapita-
∏u zagranicznego – najpierw na rynek papierów skarbowych, a nast´pnie równie˝ na Gie∏d´ Papie-
rów WartoÊciowych. Na ten ostatni proces wp∏yn´∏o pojawienie si´ wielu ofert pierwotnych,
a przede wszystkim cz´Êciowa prywatyzacja banku PKO BP. Wzrost zainteresowania inwestorów za-
granicznych mo˝na by∏o równie˝ obserwowaç na rynku nieruchomoÊci.

2.1. Stopy procentowe

W 2004 r. poziom krótkoterminowych stóp procentowych wynika∏ z wysokoÊci stóp procen-
towych banku centralnego oraz oczekiwaƒ uczestników rynku co do kszta∏towania si´ procesów in-
flacyjnych. Inflacja, która osiàgn´∏a minimalny poziom w kwietniu 2003 r. (0,3% r/r), wyraênie przy-
spieszy∏a w pierwszej po∏owie 2004 r.: do 4,6% (zob. wykres 20). Wzrost inflacji wynika∏ z:

– czynników przejÊciowych, ale majàcych silny wp∏yw na oczekiwania inflacyjne (niepewno-
Êci co do wp∏ywu wejÊcia Polski do UE na poziom i zmiennoÊç inflacji, np. wzrostu stawek VAT i ak-

Wykres 20
Inflacja – wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (r/r)
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cyzy, inflacji wynikajàcej ze wzrostu popytu na towary obj´te nowymi stawkami podatkowymi, jak
równie˝ skokowego wzrostu popytu zagranicznego na niektóre towary), 

– wzrostu cen ˝ywnoÊci i ropy naftowej, 

– czynników statystycznych (efekt niskiej bazy w 2003 r.),

– rosnàcego popytu w okresie o˝ywienia gospodarczego.

Dodatkowym czynnikiem dzia∏ajàcym proinflacyjnie by∏a trwajàca przez d∏ugi czas (do I kwarta-
∏u 2004 r.) tendencja do deprecjacji z∏otego. Rosnàca inflacja powodowa∏a, ˝e stopniowo ros∏y oczeki-
wania dotyczàce skali zmian stóp procentowych, osiàgajàc maksimum w czerwcu 2004 r. Spodziewa-
no si´ wówczas wzrostu stóp procentowych w ciàgu roku w wysokoÊci 150 punktów bazowych (pb). 

Sytuacja odwróci∏a si´ w drugiej po∏owie roku. Zmniejszenie skali, a nast´pnie wygaÊni´cie
oczekiwaƒ na podniesienie stóp procentowych przez NBP (okres wrzesieƒ–paêdziernik), a w kolej-
nych miesiàcach pojawienie si´ oczekiwaƒ na ich obni˝ki (zob. wykres 21) mia∏y kilka przyczyn. Ra-
da Polityki Pieni´˝nej podnios∏a znaczàco stopy procentowe NBP (podwy˝szy∏a stop´ referencyjnà
o 125 pb w okresie czerwiec–sierpieƒ 2004 r.). Dodatkowymi przyczynami by∏y: sygna∏y o wygasa-
niu czynników przejÊciowych i brak wyraênych oznak oddzia∏ywania efektów drugiej rundy, zmniej-
szenie dynamiki wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale 2004 r. oraz ukszta∏towanie si´ wyraê-
nej tendencji do aprecjacji z∏otego. 

Stopy rynku pieni´˝nego zmienia∏y si´ g∏ównie pod wp∏ywem ewolucji oczekiwaƒ co do przy-
sz∏ych decyzji RPP w sprawie wysokoÊci stóp procentowych banku centralnego (zob. wykres 22).
Na te oczekiwania du˝y wp∏yw mia∏y z kolei oczekiwania uczestników rynków finansowych co
do przysz∏ego przebiegu inflacji.

Ceny instrumentów finansowych o d∏u˝szym terminie zapadalnoÊci równie˝ pozostawa∏y
pod wp∏ywem tych oczekiwaƒ. Istotny wp∏yw na rentownoÊç obligacji skarbowych mia∏y tak˝e in-
ne, przedstawione poni˝ej, czynniki. 

Istotnym czynnikiem, który oddzia∏ywa∏ szczególnie w pierwszej po∏owie roku, by∏o ryzyko
polityczne. Wiàza∏o si´ ono z obawami dotyczàcymi polityki bud˝etowej i zdolnoÊci do zapobie˝e-
nia przybli˝aniu si´ relacji d∏ugu publicznego do PKB do poziomów zapisanych w Konstytucji RP11.

Wykres 21
Stawki kontraktów FRA na tle stopy WIBOR 3M

èród∏o: NBP.
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11 Osiàgni´cie tych poziomów wymusi∏oby gwa∏towne zacieÊnienie polityki fiskalnej (skokowe obni˝enie wydatków), co
mog∏oby mieç trudne do przewidzenia skutki spo∏eczno-gospodarcze. 
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Towarzyszy∏a temu niepewnoÊç co do rozwoju wydarzeƒ na polskiej scenie politycznej. Poniewa˝ nie
by∏o obaw o p∏ynnoÊç bud˝etu, na rynku nie wystàpi∏y zaburzenia o takiej skali jak w IV kwartale
2003 r. (zob. Raport o stabilnoÊci systemu finansowego 2003). Niemniej jednak dzia∏anie tego czyn-
nika, poprzez wzrost premii za ryzyko, istotnie przyczyni∏o si´ do wzrostu rentownoÊci obligacji. 

Innymi czynnikami negatywnie wp∏ywajàcymi w pierwszym pó∏roczu na wycen´ obligacji by-
∏y zmiany kursu walutowego (szczególnie w I kwartale) oraz przes∏anki wynikajàce z analizy tech-
nicznej (trend spadku cen, który z krótkimi przerwami nast´powa∏ od maja 2003 r.). 

Po∏àczenie dzia∏ania tych czynników sprawi∏o, ˝e od stycznia 2004 r. do koƒca lipca rentow-
noÊç obligacji 2-letnich wzros∏a o 159 pb, 5-letnich – o 107 pb, 10-letnich zaÊ o 77 pb (w stosun-
ku do historycznego minimum w maju 2003 r. rentownoÊci wzros∏y odpowiednio o 296 pb, 
290 pb oraz 231 pb) (zob. wykres 23). 

2

Wykres 23
D∏ugoterminowe stopy procentowe (stawki kontraktów IRS)

èród∏o: NBP.
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Wykres 22
Krótkoterminowe stopy procentowe

èród∏o: NBP.
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Po du˝ej zmiennoÊci cen w sierpniu 2004 r., zwiàzanej z niepewnoÊcià dotyczàcà inflacji, jak
równie˝ sytuacji politycznej, od wrzeÊnia do grudnia 2004 r. wykszta∏ci∏a si´ silna tendencja
do wzrostu cen obligacji (spadku rentownoÊci). Wynika∏a ona z jednoczesnego wystàpienia kilku
zjawisk. Po pierwsze, presja inflacyjna okaza∏a si´ s∏absza, ni˝ wczeÊniej sàdzono, na co na∏o˝y∏ si´
spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. Po drugie, ustabilizowa∏a si´ sytuacja rzàdu M. Belki, cze-
mu towarzyszy∏o polepszenie oczekiwaƒ dotyczàcych reform fiskalnych. Z kolei przekonanie rynku
o determinacji RPP w realizacji celu inflacyjnego pozytywnie wp∏yn´∏o na rentownoÊç obligacji
na d∏ugim koƒcu krzywej dochodowoÊci. Niezwykle wa˝nym czynnikiem by∏ równie˝ silny trend
aprecjacyjny z∏otego.

Innym czynnikiem, który stale oddzia∏ywa∏ na polski rynek obligacji, by∏ wzrost zaanga˝o-
wania nierezydentów na tym rynku12. W warunkach niskich stóp procentowych na rynkach Êwia-
towych relatywnie niskie ceny obligacji przyciàga∏y inwestorów zagranicznych (zob. wykres 24).

2

12 W 2004 r. wartoÊç nominalna obligacji w portfelach inwestorów zagranicznych wzros∏a o 50%.

Wykres 24
Udzia∏ nierezydentów w rynku hurtowych z∏otowych obligacji skarbowych 
(wed∏ug wartoÊci nominalnej)

èród∏o: NBP.
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Wykres 25
Zerokuponowa krzywa dochodowoÊci 
(wyznaczana na podstawie notowaƒ obligacji skarbowych)

èród∏o: NBP.
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Popyt zagranicy najpierw stabilizowa∏ rentownoÊç obligacji w sytuacji ogólnego wzrostu niepewno-
Êci w kraju, a nast´pnie przyczyni∏ si´ do przyspieszenia spadku ich rentownoÊci. Od trzeciego kwar-
ta∏u polski rynek finansowy sta∏ si´ bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, którzy mogli
czerpaç zyski jednoczeÊnie ze wzrostu cen papierów d∏u˝nych oraz aprecjacji z∏otego. Czynniki te
spowodowa∏y, ˝e w koƒcu 2004 r. krzywa dochodowoÊci ponownie mia∏a ujemne nachylenie. 

Znaczne zmiany oczekiwaƒ uczestników rynków finansowych spowodowa∏y, ˝e w 2004 r.
wystàpi∏y okresy podwy˝szonej zmiennoÊci zarówno krótko-, jak i d∏ugoterminowych stóp procen-
towych (zob. wykresy 26 i 27). ZmiennoÊç ta nie by∏a jednak tak wysoka jak w IV kwartale 2003 r.

2

Wykres 26
ZmiennoÊç krótkoterminowych stóp procentowych

Uwaga: zmiennoÊç krótkoterminowych stóp procentowych zosta∏a obliczona jako odchylenie standardowe dla poziomów odpowiednich
stawek WIBOR z poprzednich 20 dni notowaƒ.
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Wykres 27
ZmiennoÊç d∏ugoterminowych stóp procentowych – na podstawie stawek kontraktów IRS

Uwaga: wykres prezentuje odchylenia standardowe logarytmicznych stóp zwrotu z teoretycznych obligacji zerokuponowych, których ceny
zosta∏y obliczone na podstawie stawek odpowiednich kontraktów IRS. Odchylenie standardowe obliczono dla poprzednich 20 notowaƒ,
a nast´pnie przeliczono do skali rocznej.
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èród∏em zaburzeƒ by∏y zmiany oczekiwaƒ co do okresu lub rozmiarów przysz∏ych zmian stóp pro-
centowych banku centralnego. 

W 2004 r. stopniowo mala∏a zmiennoÊç oprocentowania instrumentów finansowych o d∏u˝-
szych okresach zapadalnoÊci. Wynikajàca stàd zmiennoÊç cen teoretycznych obligacji zerokupono-
wych utrzymywa∏a si´ na poziomie znacznie ni˝szym ni˝ w IV kwartale 2003 r. (zob. wykres 27).
Na spadek zmiennoÊci rentownoÊci papierów d∏u˝nych o najd∏u˝szych terminach zapadalnoÊci
(przede wszystkim w II i III kwartale ub.r.) wp∏yn´∏o wykszta∏cenie si´ stabilnego, spadkowego tren-
du stóp procentowych.

W tym kontekÊcie interesujàca jest analiza ró˝nicy mi´dzy zachowaniem si´ inwestorów kra-
jowych i zagranicznych. Ró˝nic´ t´ mo˝na by∏o zauwa˝yç ju˝ w II kwartale 2004 r. Analiza zmian
struktury w∏aÊcicielskiej skarbowych papierów wartoÊciowych wskazuje, ˝e inwestorzy krajowi,
w obawie przed spodziewanym wzrostem stóp procentowych, ograniczali swojà ekspozycj´ na ry-
zyko stóp procentowych. JednoczeÊnie ros∏y zarówno zaanga˝owanie nierezydentów w papiery
skarbowe, jak i duration portfela tej grupy inwestorów13 (zob. wykres 28).

Interpretacja tego zjawiska nie jest jednoznaczna. Inwestorzy zagraniczni ju˝ wówczas mogli
czerpaç zyski z aprecjacji z∏otego. Oczekiwania odnoÊnie do zmian kursu walutowego mog∏y zwi´k-
szaç sk∏onnoÊç do podejmowania ryzyka stopy procentowej przez inwestorów zagranicznych
(w porównaniu z podmiotami krajowymi). Odmienne zachowanie inwestorów krajowych i zagra-
nicznych mog∏o wynikaç z faktu, ˝e ci pierwsi sà zainteresowani wynikiem wyra˝onym jedynie
w z∏otych, natomiast drudzy – w walutach obcych. 

Zwi´kszony nap∏yw kapita∏u zagranicznego na rynek papierów d∏u˝nych w marcu i kwietniu
2004 r. móg∏ byç równie˝ wynikiem zakupu instrumentów, wobec których spodziewano si´ wzro-
stu popytu z zagranicy po wejÊciu Polski do UE. Niektóre podmioty z UE (np. fundusze emerytalne)
nie mog∏y bowiem inwestowaç znacznych Êrodków w kraju nienale˝àcym do UE. Du˝a ró˝nica ren-
townoÊci mog∏a je zainteresowaç w momencie, gdy inwestycje te sta∏y si´ dla nich dost´pne.
W zwiàzku z tym podmioty niemajàce takich ograniczeƒ (np. banki zagraniczne) mog∏y nabyç

2

Wykres 28
Ekspozycja na ryzyko równoleg∏ego przesuni´cia krzywej dochodowoÊci (duration) w port-
felu hurtowych obligacji skarbowych posiadanych przez rezydentów oraz nierezydentów

Uwaga: wykres przedstawia duration (czas trwania) portfela obligacji, definiowane jako strata kapita∏owa w relacji do wartoÊci rynkowej
portfela hurtowych obligacji skarbowych posiadanych przez rezydentów oraz nierezydentów; strata ta powsta∏aby w przypadku równole-
g∏ego przesuni´cia krzywej dochodowoÊci w gór´ o 1 pkt proc. i jest odniesiona do bie˝àcej wyceny tego portfela, na podstawie bie˝àcej
zerokuponowej krzywej dochodowoÊci.

èród∏o: NBP.
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13 Zob. definicja pod wykresem 28.



28

Rynki finansowe w 2004 r.

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

obligacje przed 1 maja 2004 r. z zamiarem póêniejszej odsprzeda˝y instytucjom, których mo˝liwo-
Êci inwestowania w Polsce zwi´kszy∏y si´ dopiero po przystàpieniu do UE (np. niektórym funduszom
inwestycyjnym i emerytalnym).

WygaÊni´cie oczekiwaƒ na wzrost stóp procentowych nastàpi∏o na prze∏omie III i IV kwarta-
∏u. Przyczyni∏o si´ to do szybkiego zwi´kszenia otwartej d∏ugiej pozycji stopy procentowej przez in-
westorów krajowych. Wiàza∏o si´ to z oczekiwaniem na rozpocz´cie cyklu obni˝ek stóp procento-
wych banku centralnego i towarzyszàcy temu wzrost cen obligacji. W IV kwartale utrwali∏y si´ ocze-
kiwania rynkowe co do spadku stóp procentowych banku centralnego. Zach´ci∏o to inwestorów,
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do dalszego zwi´kszania duration posiadanego portfela
obligacji. By∏o to szczególnie wyraêne w drugiej po∏owie grudnia.

Analiza struktury portfela hurtowych obligacji skarbowych wed∏ug rodzajów posiadajàcych je
krajowych instytucji finansowych pozwala stwierdziç, ˝e zaobserwowany w IV kwartale wzrost ry-
zyka stopy procentowej podejmowanego przez rezydentów wynika∏ przede wszystkim z operacji
dokonanych przez niebankowe instytucje finansowe (zob. wykres 29). Niewielki by∏ natomiast
wzrost duration portfela hurtowych obligacji skarbowych posiadanych przez banki krajowe. 

Równie˝ nierezydenci, mimo podejmowania wczeÊniej relatywnie wysokiego ryzyka stopy
procentowej, zwi´kszali swojà ekspozycj´ na to ryzyko. Na rynku papierów d∏u˝nych wcià˝ naja-
gresywniej inwestowa∏y zagraniczne niebankowe instytucje finansowe, na co wskazuje analiza po-
ziomów duration portfeli obligacji posiadanych przez poszczególne kategorie inwestorów (zob.
wykres 29).

2.2. Rynek walutowy

W 2004 r. prze∏amana zosta∏a tendencja do deprecjacji z∏otego w stosunku do euro, obser-
wowana od po∏owy 2002 r. (por. wykres 30). Z∏oty os∏ab∏ nominalnie wobec euro w okresie
od czerwca 2001 r. (historyczne maksimum) do lutego 2004 r. (historyczne minimum) o 46,5%.

2

Wykres 29
Ekspozycja na ryzyko równoleg∏ego przesuni´cia krzywej dochodowoÊci (duration) w portfelu
hurtowych obligacji skarbowych posiadanych przez poszczególnych inwestorów finansowych

Uwaga: wykres przedstawia duration (czas trwania) portfela obligacji, definiowane jako strata kapita∏owa w relacji do wartoÊci rynkowej
portfela hurtowych obligacji skarbowych posiadanych przez inwestorów finansowych z poszczególnych sektorów instytucjonalnych; strata
ta powsta∏aby w przypadku równoleg∏ego przesuni´cia krzywej dochodowoÊci w gór´ o 1 pkt proc. i jest odniesiona do bie˝àcej wyceny
tego portfela, na podstawie bie˝àcej zerokuponowej krzywej dochodowoÊci.

èród∏o: NBP.
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G∏ówne przyczyny s∏abni´cia kursu EUR/PLN i utrzymywania si´ znacznej niepewnoÊci wÊród uczest-
ników rynku by∏y podobne do opisanych w punkcie dotyczàcym sytuacji na rynku obligacji, tj. wàt-
pliwoÊci co do szans realizacji planu racjonalizacji wydatków publicznych oraz niepewnoÊç politycz-
na zwiàzana z mo˝liwoÊcià przedterminowych wyborów parlamentarnych. Na os∏abienie z∏otego
wzgl´dem euro wp∏ywa∏y te˝: oczekiwania dalszego spadku cen obligacji, aprecjacja euro w sto-
sunku do dolara oraz oczekiwania co do dalszej deprecjacji wynikajàce z analizy technicznej.

Kurs z∏otego do euro ustabilizowa∏ si´ w marcu i kwietniu. Od maja natomiast wykszta∏ci∏ si´
silny i stabilny trend aprecjacyjny. Prze∏amanie d∏ugookresowego trendu deprecjacyjnego wiàza∏o
si´ z upowszechnianiem si´ wÊród uczestników rynku opinii o niedowartoÊciowaniu z∏otego
(zw∏aszcza do euro – zob. wykres 31). Z∏oty bowiem s∏ab∏ w warunkach szybkiego wzrostu gospo-
darczego, którego g∏ównym motorem by∏ silny wzrost eksportu, czemu towarzyszy∏a poprawa rów-
nowagi zewn´trznej (w latach 2003 i 2004 deficyt rachunku bie˝àcego kszta∏towa∏ si´ poni˝ej 2%
PKB i by∏ finansowany g∏ównie przez nap∏yw inwestycji bezpoÊrednich).

2

Wykres 30
Kursy EUR/PLN i USD/PLN

èród∏o: NBP.
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Wykres 31
Wzgl´dne odchylenie kursu EUR/PLN od Êredniej z lat 1999–2004

èród∏o: NBP.
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Prze∏amaniu trendu sprzyja∏a równie˝ sytuacja na rynkach Êwiatowych. Niski poziom stóp
procentowych w najwa˝niejszych gospodarkach Êwiata przyczyni∏ si´, w zgodnej opinii uczestników
rynku i instytucji analizujàcych globalny system finansowy14, do wystàpienia zjawiska okreÊlanego
jako „poszukiwanie zadowalajàcej stopy zwrotu”15. W tych warunkach wysoka rentownoÊç pol-
skich obligacji oraz oczekiwany wzrost ich cen, przy niedowartoÊciowanym z∏otym, sprzyja∏y nap∏y-
wowi kapita∏u zagranicznego, a co za tym idzie zwi´ksza∏y prawdopodobieƒstwo aprecjacji z∏ote-
go. W warunkach niskich Êwiatowych stóp procentowych koszt refinansowania inwestycji w obli-
gacje krajów rozwijajàcych si´ by∏ niewielki, co prowadzi∏o do osiàgni´cia korzystnej relacji pomi´-
dzy ponoszonym ryzykiem a mo˝liwà do uzyskania stopà zwrotu. Skutkiem tego ró˝nice mi´dzy
rentownoÊcià obligacji krajów wysoko rozwini´tych i wyemitowanych przez kraje zaliczane
do emerging markets spad∏y do historycznego minimum.

Istniejàcy dysparytet stóp procentowych móg∏ byç dodatkowà przes∏ankà aprecjacji z∏otego
i powodowaç wzrost transakcji wykorzystujàcych te ró˝nice (tzw. carry trade). Zmniejszenie ryzyka
politycznego latem 2004 r. i spadek oczekiwaƒ inflacyjnych stymulowa∏y dalszy nap∏yw kapita∏u
na rynek obligacji skarbowych. Aprecjacja z∏otego i wzrost cen obligacji wzajemnie si´ wzmacnia-
∏y. W ostatnim kwartale 2004 r. si∏a i czas trwania trendu aprecjacyjnego mog∏y byç dodatkowym
czynnikiem technicznym sprzyjajàcym dalszemu wzmacnianiu z∏otego.

W ostatnich miesiàcach 2004 r. z∏oty umacnia∏ si´ bardziej wobec dolara ni˝ wobec euro, co
spowodowa∏y: aprecjacja waluty unijnej w stosunku do dolara oraz bardzo wysoki udzia∏ euro
w teoretycznym koszyku z∏otego o minimalnej wariancji16. W IV kwartale 2004 r. EUR/PLN sta∏ si´

2

Wykres 32
ZmiennoÊç implikowana kursu z∏otego oraz EUR/USD

èród∏o: NBP, Reuters.
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14 Zob. np. „Financial Stability Review”, EBC, December 2004, s. 39.
15 Zjawisko to w literaturze angloj´zycznej okreÊlane jest jako „hunt for yield”. Termin ten opisuje sytuacj´, w której niska
stopa zwrotu osiàgana przez inwestorów z bezpiecznych aktywów (takich jak obligacje skarbowe krajów najwy˝ej rozwi-
ni´tych) skutkuje zwi´kszeniem popytu na aktywa oferujàce wy˝szy zwrot, ale obarczone wy˝szym ryzykiem, takie jak ob-
ligacje przedsi´biorstw niemajàcych ratingu na poziomie inwestycyjnym lub waluty krajów zaliczanych do emerging mar-
kets. W rezultacie mo˝na zaobserwowaç m.in. aprecjacj´ walut krajów, których aktywa zosta∏y uznane przez inwestorów
za atrakcyjne.
16 Udzia∏ euro w strukturze teoretycznego koszyka z∏otego, wyznaczonego jako Êrednia wa˝ona kursów z∏otego do dola-
ra i euro z wagami minimalizujàcymi wariancj´ zmian wartoÊci koszyka w horyzoncie trzech miesi´cy, wzrós∏ z oko∏o 55%
w grudniu 2003 r. do 70% w lutym 2004 r. i przez wi´kszoÊç 2004 r. oscylowa∏ w przedziale 70–80% (Êredni udzia∏ euro
w koszyku w 2004 r. wyniós∏ 70%). Âwiadczy∏o to o zmianie postrzegania z∏otego przez inwestorów – z∏oty w ich opinii
sta∏ si´ walutà w wi´kszym stopniu zwiàzanà z euro.
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dominujàcà parà walutowà – zmiany kursu EUR/USD przenosi∏y si´ g∏ównie na kurs USD/PLN. Po-
ziomy oczekiwanej zmiennoÊci tych dwu par walutowych wyraênie si´ zbli˝y∏y w ostatnim kwarta-
le 2004 r. (zob. wykres 32).

Bie˝àce tendencje kursowe wp∏ywa∏y na opinie uczestników rynku dotyczàce przysz∏ej zmien-
noÊci kursu, co by∏o widoczne w kwotowaniach opcji walutowych. ZmiennoÊç implikowana17 kur-
su z∏otego do euro w pierwszej po∏owie roku by∏a doÊç wysoka, ale stabilna, i oscylowa∏a w prze-
dziale 9,5–11% w skali rocznej. Silna deprecjacja z∏otego na poczàtku roku spowodowa∏a jedynie
chwilowy wzrost krótkoterminowej zmiennoÊci implikowanej i nie znalaz∏a odzwierciedlenia
w oczekiwaniach dotyczàcych zmiennoÊci kursu w d∏ugim okresie. Pozwala∏o to przypuszczaç, ˝e
inwestorzy uwa˝ali zaburzenia na rynku walutowym za krótkotrwa∏e (zob. wykresy 33 i 34).

2
Wykres 33
Struktura terminowa zmiennoÊci implikowanej kursu EUR/PLN

èród∏o: NBP, Reuters.
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uczestników rynku zmiennoÊç kursu walutowego w okresie do terminu wykonania opcji. Zob. równie˝ przypis 19.

Wykres 34
Krzywe terminowe zmiennoÊci implikowanej kursu EUR/PLN

èród∏o: NBP, Reuters.

czas zapadalnoÊci opcji (w miesiàcach)

%

30.12.2003 31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 31.12.2004

1 2 3 6 9 12
7

8

9

10

11

12



32

Rynki finansowe w 2004 r.

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

W drugiej po∏owie roku wraz z umacnianiem si´ z∏otego zmiennoÊç implikowana stopniowo
mala∏a, do poziomu 7% w skali roku (por. wykres 35). Spowodowa∏y to zarówno stabilny, stopnio-
wy charakter aprecjacji18, jak i spadek ryzyka wystàpienia ponownej silnej deprecjacji z∏otego19. 

Przez wi´kszoÊç 2004 r. (szczególnie w pierwszej po∏owie roku) zmiennoÊç implikowana
pozostawa∏a powy˝ej faktycznie zrealizowanej zmiennoÊci kursu walutowego (zob. wykres 36).
W pierwszej po∏owie roku czynnikiem powodujàcym utrzymywanie si´ zmiennoÊci implikowa-
nej na poziomie przewy˝szajàcym zmiennoÊç faktycznà by∏y obawy o stan i perspektywy finan-

2

Wykres 35
Kursu EUR/PLN i zmiennoÊç implikowana EUR/PLN

èród∏o: NBP, Reuters.
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Wykres 36
ZmiennoÊç implikowana i faktycznie zrealizowana kursu EUR/PLN

Uwaga: zmiennoÊç zrealizowana 1-miesi´czna oznacza zmiennoÊç kursu, która zosta∏a zaobserwowana w ciàgu 1 miesiàca po danej dacie.
Porównanie ze zmiennoÊcià implikowanà wskazuje na ró˝nice mi´dzy oczekiwaniami co do zmiennoÊci kursu a stanem faktycznym.
èród∏o: NBP, Reuters.
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18 Ze wzgl´du na brak gwa∏townych zmian kursu zmiennoÊç historyczna spada∏a w drugiej po∏owie 2004 r.
19 Jest to zjawisko typowe dla walut krajów zaliczanych do emerging markets. Waluty te najcz´Êciej szybko si´ deprecjonujà
(szczególnie w momencie zmiany trendu na deprecjacyjny), natomiast trendy aprecjacyjne przebiegajà wolniej. Dlatego wraz
z deprecjacjà waluty krajowej obserwuje si´ zazwyczaj wzrost zmiennoÊci implikowanej, a wraz z aprecjacjà – jej spadek.
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sów publicznych oraz niepewnoÊç polityczna. Ró˝nice w kszta∏towaniu si´ zmiennoÊci faktycz-
nej i implikowanej Êwiadczy∏y o tym, ˝e uczestnicy rynku przeceniali prawdopodobieƒstwo po-
jawienia si´ zagro˝eƒ, które w rzeczywistoÊci nie wystàpi∏y. W drugiej po∏owie roku, po wy-
kszta∏ceniu si´ silnego trendu aprecjacyjnego, ró˝nice pomi´dzy zmiennoÊcià historycznà a im-
plikowanà zmala∏y, co wskazywa∏o, ˝e uczestnicy rynku oceniali prawdopodobieƒstwo zmiany
trendu jako niskie.

Dodatkowymi czynnikami wp∏ywajàcymi na relatywnie wysoki (w stosunku do zmiennoÊci
faktycznej) poziom zmiennoÊci implikowanej by∏y: niepewnoÊç, czy obserwowana w notowaniach
rynkowych tendencja do zwi´kszenia udzia∏u euro w koszyku z∏otego minimalizujàcym zmiennoÊç
zwrotu ma trwa∏y charakter oraz wysoka zmiennoÊç historyczna kursu EUR/USD.

2.3. Gie∏da Papierów WartoÊciowych

Rok 2004 charakteryzowa∏ si´ kontynuacjà wzrostowej tendencji indeksów gie∏dowych, ob-
serwowanej od marca 2003 r. na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Od marca 2003 r.
WIG wzrós∏ o 93%, w tym o 28% w 2004 r., natomiast wskaênik du˝ych spó∏ek WIG20 zwi´kszy∏
si´ odpowiednio o 78% i 25%. Wzrost notowaƒ wiàza∏ si´ z korzystnymi tendencjami makroeko-
nomicznymi, odzwierciedlonymi w wyraênej poprawie wyników finansowych przedsi´biorstw (zob.
rozdzia∏ 1). Korekta notowaƒ, która wystàpi∏a w kwietniu 2004 r., wynika∏a przede wszystkim ze
wzrostu ryzyka politycznego.

W koƒcu 2004 r. indeks WIG mia∏ rekordowo wysoki poziom (26636,19 pkt). Utrzymujàcy
si´ przez wi´kszoÊç roku silny popyt na akcje sk∏ania∏ nowych emitentów do przeprowadzania emi-
sji pierwotnych (∏àcznie 36 nowych emisji w 2004 r.).

Tendencje na gie∏dach krajów wysoko rozwini´tych i innych gie∏d Europy Ârodkowej
i Wschodniej mia∏y pewien wp∏yw na zachowania inwestujàcych na GPW, jednak nie by∏ to wp∏yw
decydujàcy. Stosunkowo niskie by∏y wskaêniki korelacji mi´dzy tygodniowymi zwrotami WIG20/DJIA
oraz BUX/DJIA, natomiast tygodniowe korelacje stóp zwrotu WIG20/BUX i WIG20/PX50 by∏y umiar-
kowanie wysokie. Spadki DJIA w dwumiesi´cznych cyklach (lekki wzrost i wy˝szy spadek) do koƒca
paêdziernika 2004 r. mia∏y pewien wp∏yw na kszta∏towanie si´ indeksów GPW.

2

Wykres 37
WartoÊç indeksu WIG oraz wysokoÊç dziennych obrotów akcjami na GPW wchodzàcymi
w sk∏ad WIG

èród∏o: GPW.
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Obserwowany w 2004 r. wzrost obrotów na GPW (o 25% w stosunku do 2003 r.) wraz ze wzro-
stem udzia∏u inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami (zob. wykres 38) Êwiadczy∏ o tym, ˝e po-
mimo stosunkowo niskich korelacji ze zmianami indeksów gie∏d Êwiatowych wp∏yw podmiotów zagra-
nicznych na sytuacj´ na GPW móg∏ byç istotny. Zaanga˝owanie inwestorów zagranicznych znacznie
zwi´kszy∏o si´ po wstàpieniu Polski do UE. Wzrós∏ równie˝ udzia∏ inwestorów indywidualnych w obro-
tach akcjami, jednak zmiana ta nie by∏a istotna. Spadek udzia∏u krajowych inwestorów instytucjonal-
nych w obrotach wynika∏, paradoksalnie, ze znacznej wartoÊci portfela b´dàcego do ich dyspozycji.
Przy korzystnym trendzie cenowym sprzeda˝ wi´kszej liczby akcji mog∏a spowodowaç odwrócenie tych
tendencji. Poniewa˝ OFE i fundusze inwestycyjne dysponowa∏y coraz wi´kszymi Êrodkami, preferowa∏y
raczej strategi´ kup i trzymaj, co oznacza∏o zmniejszenie aktywnoÊci na rynku (zob. ramka 1).

Obserwowana zmiennoÊç20 indeksu WIG20 (2,9%) w 2004 r. by∏a wy˝sza ni˝ odpowiednich in-
deksów w paƒstwach Europy Ârodkowej i Wschodniej (zmiennoÊç indeksu BUX wynios∏a 2,2%, a indek-
su PX50 – 2,1%). ZmiennoÊç indeksów zachodnich gie∏d (2,2% DAX i 1,5% DJIA) by∏a równie˝ ni˝sza
ni˝ na GPW. Wskaêniki zmiennoÊci21 stopniowo si´ obni˝a∏y do koƒca paêdziernika 2004 r. Mia∏o to
zwiàzek z malejàcà aktywnoÊcià inwestorów gie∏dowych przed zapowiedzianà emisjà akcji PKO BP.
W koƒcu omawianego okresu wskaêniki zmiennoÊci obni˝a∏y si´ do poziomu zbli˝onego do przeci´tne-
go w regionie (zob. wykres 39), co mo˝e Êwiadczyç o ustabilizowaniu si´ ryzyka zmian cen akcji na GPW,
a tak˝e o tym, ˝e nie odbiega ono od przeci´tnego obserwowanego w Europie Ârodkowej i Wschodniej.

2

Wykres 38
Udzia∏y ró˝nych grup inwestorów w obrocie akcjami na GPW

èród∏o: GPW.
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20 ZmiennoÊç tygodniowa zosta∏a obliczona jako odchylenie standardowe tygodniowych logarytmicznych stóp zwrotu.
21 Kroczàca zmiennoÊç liczona na podstawie 20 sesji.

Tabela 2
Korelacje tygodniowych stóp zwrotu z wybranych indeksów gie∏dowych w 2004 r.

WIG20 BUX PX50 DJIA

WIG20 1,00 0,54 0,53 0,28

BUX 0,54 1,00 0,58 0,30

PX50 0,40 0,58 1,00 0,60

DJIA 0,28 0,30 0,60 1,00

Uwaga: BUX – indeks gie∏dy budapeszteƒskiej; PX50 – indeks gie∏dy praskiej; DJIA – indeks spó∏ek notowanych na gie∏dzie nowojorskiej
i na Nasdaq.

èród∏o: NBP.
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2

Wykres 39
ZmiennoÊç indeksu WIG

Uwaga: zmiennoÊç indeksu zosta∏a obliczona na podstawie wartoÊci odchylenia standardowego (przeliczonej do skali rocznej) logaryt-
micznych stóp zwrotu dla indeksu WIG z 20 sesji poprzedzajàcych dat´, na którà obliczono zmiennoÊç.

èród∏o: NBP.
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Czynnikiem instytucjonalnym, który w krótkim okresie mo˝e zaburzaç ceny akcji
na GPW i ich zmiennoÊç, sà transfery Êrodków przekazywane przez ZUS do OFE. Przep∏yw
tych Êrodków cechuje si´ du˝ym zró˝nicowaniem pod wzgl´dem wysokoÊci i brakiem
regularnego kalendarza ich przekazywania. Porównanie wysokoÊci tych transferów
z tygodniowymi zmianami wartoÊci indeksu WIG20 nie wskazuje jednak na istotne
znaczenie tego mechanizmu. 

Wykres 40 
Transfery Êrodków z ZUS do OFE oraz tygodniowe zwroty na indeksie WIG20

èród∏o: http://emerytura.hoga.pl
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2.4. Rynek nieruchomoÊci 

Sytuacja na rynku nieruchomoÊci jest istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na stabilnoÊç syste-
mu finansowego. Wynika to przede wszystkim ze znacznej roli nieruchomoÊci jako przedmiotu fi-
nansowania kredytami bankowymi, z powszechnego stosowania ich jako zabezpieczeƒ udzielanych
kredytów oraz faktu, ˝e cz´sto sà one jednym z najwa˝niejszych aktywów gospodarstw domowych.
Kryzysy bankowe w Norwegii i Szwecji (kumulacja przypada∏a na lata 1992–1993) oraz Japonii
(1990–2002) silnie wiàza∏y si´ ze zmianami cen nieruchomoÊci.

Niemal we wszystkich krajach rozwini´tych ceny nieruchomoÊci w d∏ugim okresie charaktery-
zujà si´ tendencjà rosnàcà, zazwyczaj przewy˝szajàcà poziom inflacji. Przyspieszony wzrost cen nie-
ruchomoÊci mo˝e prowadziç (poprzez kana∏ majàtkowy) do wzrostu konsumpcji finansowanej kre-
dytami i po˝yczkami hipotecznymi (jak np. w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii). DoÊwiadczenia
wielu krajów wskazujà, ˝e nadmiernie dynamiczny wzrost cen nieruchomoÊci mo˝e powodowaç
zbyt szybki wzrost akcji kredytowej. Nast´pujàcy po tej fazie nag∏y spadek cen nieruchomoÊci mo-
˝e niekorzystnie wp∏ywaç na sektor bankowy w wyniku spadku wartoÊci zabezpieczeƒ udzielonych
wczeÊniej kredytów hipotecznych. 

Kryzysom na rynku nieruchomoÊci cz´sto towarzyszy spowolnienie rozwoju gospodarczego.
Spadek wartoÊci zabezpieczeƒ kredytów w po∏àczeniu z wy˝szym prawdopodobieƒstwem niewy-
p∏acalnoÊci kredytobiorców (w wyniku pogorszenia koniunktury) prowadzi do wzrostu wielkoÊci
kredytów zagro˝onych. W przypadku spadku cen nieruchomoÊci wartoÊç zabezpieczeƒ mo˝e si´
okazaç niewystarczajàca do ca∏kowitego pokrycia zobowiàzaƒ kredytobiorcy. Rynek nieruchomoÊci
charakteryzuje si´ ponadto niskà p∏ynnoÊcià, co sprawia, ˝e realizacja zabezpieczenia w przypadku
niesp∏acenia kredytu mo˝e byç d∏ugotrwa∏a i kosztowna.

Szybki wzrost cen nieruchomoÊci wyst´puje obecnie w wielu krajach, w szczególnoÊci
w znacznej cz´Êci krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej. W Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Ho-
landii i Grecji roczne tempo wzrostu cen mieszkaƒ w latach 1999–2003 waha∏o si´ w granicach 
10–15%, a we W∏oszech, Belgii i Finlandii w granicach 6–7%22. W szeÊciu z tych krajów procento-
we zmiany cen mieszkaƒ we wspomnianym okresie ros∏y z roku na rok. 

Od 1999 r. w wi´kszoÊci krajów UE-15 mo˝na zaobserwowaç wy˝szà dynamik´ wzrostu cen
nieruchomoÊci mieszkaniowych ni˝ dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Silnie wp∏y-
wa∏ na to wzrost popytu, który w znacznym stopniu by∏ finansowany kredytem bankowym23.
Do du˝ego przyrostu kredytów mieszkaniowych przyczyni∏y si´ równie˝ niskie stopy procentowe
oraz ∏agodzenie przez banki kryteriów udzielania takich kredytów. Silny wzrost popytu w warun-

2

22 „Financial Stability Review”, EBC, December 2004, s. 53.
23 Âredni roczny przyrost kredytów mieszkaniowych we wrzeÊniu 2004 r. dla UE-15 wyniós∏ 9,9%. „Financial Stability Re-
view”, EBC, December 2004, „ECB Bank Lending Survey. October 2004”, EBC, s. 52 i 54.

Tabela 3
Ârednia cena 1 m2 w mieszkaniu 2-pokojowym w stolicy kraju, poza centrum (w euro)

2000 2001 2002 2003

Czechy 482 540 686 809

Estonia 263 327 497 516

Litwa 470 539 565 652

¸otwa 230 285 515 551

Polska1 (euro) b.d. 935 920 810

Polska1 (z∏ote) b.d. 3.430 3.550 3.560

S∏owacja 427 413 620 b.d.

S∏owenia 1.368 1.501 1.476 1.710

1 Szacunki na podstawie danych Reas Konsulting.
èród∏o: banki centralne.
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kach s∏abej reakcji strony poda˝owej (z wyjàtkiem Hiszpanii i Irlandii) przyczyni∏ si´ do wzrostu cen
na rynku mieszkaniowym. Zjawisko to jest typowe dla rynków nieruchomoÊci w wielu krajach. 

Tendencje wzrostowe cen mieszkaƒ by∏y równie˝ widoczne w krajach, które przystàpi∏y
do Unii Europejskiej w 2004 r. (UE-10) (zob. tabela 3).

W 2004 r. wzros∏o zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomoÊci ze strony polskich i za-
granicznych inwestorów. Wynika∏o ono m.in. z wielkoÊci polskiego rynku nieruchomoÊci, jego po-
tencja∏u rozwojowego oraz przekonania, ˝e ceny na rynkach nieruchomoÊci nowych cz∏onków UE
b´dà kszta∏towaç si´ podobnie jak w krajach UE-15. Wiele analiz wskazuje równie˝, ˝e w segmen-
cie nieruchomoÊci komercyjnych rynek znajdowa∏ si´ w 2004 r. blisko najni˝szego punktu cyklu ko-
niunkturalnego w odniesieniu do stawek czynszu. Inwestorzy zagraniczni kierowali si´ równie˝ po-
trzebà zró˝nicowania portfeli inwestycyjnych oraz dobrymi perspektywami ekonomicznymi Polski.
Interesujà si´ zarówno rynkiem nieruchomoÊci biurowych, jak i handlowych oraz magazynowych.
Ich aktywnoÊç jest jednak zdeterminowana dost´pnoÊcià produktów inwestycyjnych, w zwiàzku
z czym najwi´kszym zainteresowaniem cieszy si´ budownictwo biurowe. Informacje przekazywane
przez agencje obrotu nieruchomoÊciami wskazujà, ˝e w 2004 r. mo˝na równie˝ by∏o zaobserwo-
waç wzrost zainteresowania obcokrajowców nieruchomoÊciami mieszkaniowymi.

Rynek mieszkaniowy24

Obserwowany od po∏owy 2003 r. wzrost cen nieruchomoÊci mieszkaniowych w Polsce by∏ po-
przedzony okresem ich spadku. Pod koniec 2002 r. ceny mieszkaƒ by∏y o 25–30% ni˝sze ni˝ w koƒcu
lat 90.25 Skala póêniejszego wzrostu cen nie wskazuje na kszta∏towanie si´ tzw. bàbla cenowego.

Na wzrost cen nieruchomoÊci mieszkaniowych w 2004 r. mia∏y wp∏yw zarówno czynniki na-
tury popytowej, jak i poda˝owej. 

Wzrost popytu wiàza∏ si´ z nast´pujàcymi czynnikami:

– zapowiedzià podniesienia stawki VAT na materia∏y budowlane od 1 maja 2004 r., 

– relatywnie niskim poziomem kosztu zaciàgni´cia kredytu na cele mieszkaniowe,

– obawami nabywców przed wzrostem cen po wejÊciu Polski do UE,

– poprawà nastrojów konsumentów,

– wzmo˝onym zainteresowaniem rynkiem mieszkaniowym ze strony obcokrajowców po wej-
Êciu Polski do UE. 

Wzrostowi popytu towarzyszy∏o zwi´kszenie dost´pnoÊci kredytów mieszkaniowych dzi´ki
coraz bardziej konkurencyjnym ofertom banków (zob. ramka 5). DoÊwiadczenia krajów UE-15
wskazujà, ˝e dost´pnoÊç kredytów mieszkaniowych b´dzie mia∏a decydujàce znaczenie dla wzro-
stu popytu na mieszkania w przysz∏oÊci. 

Obserwowany wzrost cen by∏ równie˝ konsekwencjà ograniczeƒ wyst´pujàcych po stronie
poda˝owej. Od 1999 r. mala∏a liczba pozwoleƒ na budow´ mieszkaƒ, co skutkowa∏o zmniejsze-
niem liczby budowanych mieszkaƒ (zob. wykres 41). Podwojenie liczby wydanych pozwoleƒ
w 2004 r. w porównaniu ze stanem na 2003 r. mog∏o sugerowaç zmniejszenie wagi tego czynni-
ka i ograniczenie jego wp∏ywu na wzrost cen mieszkaƒ w przysz∏oÊci. W 2004 r. ceny ofertowe
mieszkaƒ wzros∏y w zale˝noÊci od lokalizacji o 5–15%26. Faktyczny wzrost cen by∏ jeszcze wy˝szy.

2

24 Analiz´ rynku mieszkaniowego przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dla Warszawy. Tendencje ceno-
we na rynku mieszkaniowym w pozosta∏ych najwi´kszych miastach w Polsce sà zbli˝one do wyst´pujàcych w Warszawie,
jednak ograniczenie si´ do analizy warszawskiego rynku mieszkaniowego mo˝e utrudniaç rozszerzanie uzyskanych wnio-
sków na ca∏à Polsk´. 
25 Zob. „Raport o stabilnoÊci systemu finansowego czerwiec 2001–grudzieƒ 2002”, NBP, Warszawa 2003.
26 Prezentowane dane dotyczà warszawskiego rynku nieruchomoÊci (zob. równie˝ przypis 24). Najwi´kszy wzrost cen do-
tyczy∏ mieszkaƒ najbardziej popularnych, czyli 2- i 3-pokojowych o powierzchniach 40–60 m2, po∏o˝onych poza centrum
miasta. Takie mieszkania zdro˝a∏y o oko∏o 20%. JednoczeÊnie ceny mieszkaƒ 4- i 5-pokojowych, zw∏aszcza w budownic-
twie wielkop∏ytowym, wzros∏y o oko∏o 8%. 
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By∏o to spowodowane wycofaniem si´ przez deweloperów z prowadzenia polityki dodatkowych
obni˝ek i promocji cenowych wykorzystywanych w latach 2002 i 2003. Wzrost cen mieszkaƒ
na rynku pierwotnym wp∏ynà∏ na wzrost cen na rynku wtórnym.

Oceniajàc mo˝liwoÊç i si∏´ oddzia∏ywania czynnika poda˝owego na ceny nieruchomoÊci na-
le˝y pami´taç, ˝e mo˝liwoÊç podj´cia nowych inwestycji jest ograniczona równie˝ dost´pnoÊcià
dzia∏ek budowlanych o odpowiedniej lokalizacji. W koƒcu 2004 r. jedynie oko∏o 30% powierzchni
kraju mia∏o wa˝ne plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których mo˝na wyda-
waç pozwolenia na budow´. Jeszcze trudniej jest w Warszawie, najwi´kszym i najszybciej rozwija-
jàcym si´ rynku, gdzie jedynie 14% obszaru ma aktualne plany zagospodarowania przestrzennego. 

Analitycy rynku mieszkaniowego oczekujà w 2005 r. wzrostu cen mieszkaƒ o 5–6%. Nieznaczne
ograniczenie popytu na mieszkania mo˝e wynikaç ze wzrostu oprocentowania kredytów mieszkanio-
wych, spowodowanego wp∏ywem zmian regulacyjnych dotyczàcych wymogu kapita∏owego w zakresie
kredytów hipotecznych (zob. Ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem rynku nieruchomoÊci). 

Czynnikiem, który mo˝e istotnie wp∏ynàç na wzrost popytu na mieszkania, jest zamierzone pod-
wy˝szenie stawki VAT na sprzeda˝ mieszkaƒ (z 7% do 22% od poczàtku 2008 r.). Mo˝na wi´c ocze-
kiwaç kontynuacji wzrostu cen mieszkaƒ do 2007 r., a w latach 2008–2009 ewentualnego spadku za-
interesowania nabywaniem mieszkaƒ, co mo˝e doprowadziç do stabilizacji, a nawet obni˝ki ich cen.

Rynek powierzchni biurowych27

Od 1999 r. na rynku wynajmu powierzchni biurowych mo˝na zaobserwowaç tendencj´ spad-
kowà stawek czynszu28, co sprawia, ˝e od kilku lat jest to rynek najemcy. Pomimo widocznego
w 2004 r. wzrostu popytu na powierzchnie biurowe stawki czynszu nadal malejà ze wzgl´du na du-
˝à poda˝ powierzchni. Dodatkowo, efektywne stawki czynszu sà znacznie ni˝sze od nominalnych
z powodu zwi´kszenia ulg dla najemców (g∏ównie w postaci okresów wolnych od p∏atnoÊci czyn-
szu, wykupu istniejàcych zobowiàzaƒ finansowych, wykoƒczenia powierzchni). Obserwowany
od d∏u˝szego czasu spadek stawek czynszu jest rezultatem zwi´kszajàcej si´ poda˝y nowo wybu-
dowanych powierzchni biurowych przy niedostatecznym popycie na ich wynajem. Wed∏ug anality-
ków rynku powierzchni biurowej Polska znajduje si´ w najni˝szym punkcie cyklu koniunkturalnego
dla stawek czynszu29. 

2

27 Opisane w niniejszym punkcie tendencje dotyczà warszawskiego rynku powierzchni biurowych, gdzie znajduje si´ oko-
∏o 70% nowo wybudowanej powierzchni biurowej w Polsce.
28 „Rynek powierzchni biurowych 2005”, Knight Frank (www.knightfrank.com.pl).
29 „European Market Indicators 2004”, Knight Frank (www.knightfrank.com.pl).

Wykres 41
Pozwolenia na budow´ mieszkaƒ i domów jednorodzinnych wydane w Warszawie

èród∏o: GUS, Reas Konsulting.
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Spadajàce ceny wynajmu nieruchomoÊci komercyjnych negatywnie wp∏ywajà na stopy kapi-
talizacji inwestycji30. W rezultacie mogà ograniczyç mo˝liwoÊci sp∏aty kredytów zaciàgni´tych
na ich budow´, a tym samym przyczyniç si´ do obni˝enia si´ jakoÊci kredytów w bankach. W War-
szawie od 1999 r. mo˝na zaobserwowaç spadkowà tendencj´ stóp kapitalizacji nieruchomoÊci biu-
rowych. W 2004 r. stopa kapitalizacji w Warszawie w najlepszych budynkach biurowych wynosi∏a
oko∏o 8% (w 1999 r. oko∏o 12%). 

Analitycy rynku nieruchomoÊci biurowych oczekujà, ˝e w ciàgu najbli˝szych 6–12 miesi´cy
stawki czynszu za nowoczesne powierzchnie ustabilizujà si´ na obecnym poziomie. Wp∏ynie na to
zmniejszenie si´ iloÊci wolnej powierzchni w nowoczesnych biurowcach w Warszawie. Istnienie
od kilku lat tzw. rynku najemcy sprawi∏o, ˝e cz´Êç inwestorów wstrzyma∏a realizacj´ nowych pro-
jektów. Na zmniejszenie si´ dost´pnej powierzchni biurowej w stolicy silnie wp∏ywajà równie˝ trud-
noÊci z pozyskaniem Êrodków na finansowanie inwestycji. Banki niech´tne bowiem udzielajà kredy-
tów na budow´ obiektów, w przypadku których wysokoÊç stopy kapitalizacji inwestycji i termin
jej osiàgni´cia sà niepewne31. Na zmniejszajàcà si´ poda˝ dost´pnej powierzchni biurowej wp∏ywa
równie˝, podobnie jak w przypadku budownictwa mieszkaniowego, brak aktualnych planów zago-
spodarowania przestrzennego, co wyd∏u˝a i utrudnia proces uzyskania zezwolenia na budow´. 

W zwiàzku ze zmniejszaniem poda˝y dost´pnej powierzchni biurowej w przysz∏oÊci nale˝y
oczekiwaç ograniczenia dodatkowych zach´t finansowych oferowanych najemcom, co powinno
wp∏ynàç na wzrost efektywnych stawek czynszów. Âredni wskaênik powierzchni niewynaj´tej w naj-
bli˝szym roku powinien si´ nieznacznie zmniejszyç. Mo˝e to wynikaç z faktu, ˝e obecnie wielu de-
weloperów korzysta z mo˝liwoÊci podpisania umów najmu (typu „pre-lease”) jeszcze przed rozpo-
cz´ciem planowanej inwestycji oraz oczekiwanego wzrostu popytu na powierzchni´ biurowà. DoÊç
wysoki odsetek powierzchni niewynaj´tej na polskim rynku w sektorze powierzchni biurowych wy-
nika z cyklicznoÊci popytu na tym rynku oraz z d∏ugiego procesu budowlanego. 

Inwestorzy oczekujà poprawy na rynku najmu w tym sektorze pomimo znacznego odsetka
niewynaj´tej powierzchni biurowej. Du˝e nadzieje wià˝à z popytem ze strony sektora publicznego,
cz´Êciowo zwiàzanym z cz∏onkostwem Polski w Unii Europejskiej (popyt zg∏aszany przez ambasady).
Do zmniejszenia powierzchni niewynaj´tej mo˝e równie˝ przyczyniç si´ spodziewana lokalizacja
w Polsce centrów Êwiadczenia us∏ug mi´dzynarodowych firm (np. ksi´gowoÊç i obs∏uga informatycz-
na grup kapita∏owych, call-centers, niektóre us∏ugi bran˝y finansowej). WÊród przysz∏ych najemców
znajdowaç mogà si´ równie˝ organizacje bran˝owe, firmy z bran˝y medycznej i finansowej.

Obserwowany rozwój sytuacji na rynku nieruchomoÊci, zarówno mieszkaniowych, jak i ko-
mercyjnych, pozwala wysnuç wniosek, ˝e obecnie nie wyst´pujà zagro˝enia dla stabilnoÊci systemu
finansowego. Zagro˝enia takie mog∏yby si´ pojawiç w d∏ugim okresie na rynku nieruchomoÊci
mieszkaniowych, jeÊli utrzyma∏yby si´ problemy po stronie poda˝owej (przede wszystkim zwiàzane
z brakiem aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego). Utrzymujàcy si´ popyt oraz ro-
snàce ceny nieruchomoÊci wskazujà jednak na popraw´ zdolnoÊci kredytowej deweloperów oraz in-
nych firm dzia∏ajàcych w bran˝y nieruchomoÊci. Ponadto spodziewana poprawa na rynku nierucho-
moÊci biurowych zmniejsza prawdopodobieƒstwo pogorszenia si´ jakoÊci kredytów na budow´
nieruchomoÊci biurowych.

2.5. Mo˝liwe zagro˝enia zwiàzane z rozwojem sytuacji na rynkach finansowych

W 2004 r. rynek instrumentów d∏u˝nych i rynek walutowy by∏y ze sobà bardzo silnie powià-
zane i wytworzy∏o si´ mi´dzy nimi dodatnie sprz´˝enie zwrotne. Struktura cen aktywów finanso-
wych w koƒcu 2004 r. sugerowa∏a, ˝e oczekiwania inwestujàcych na polskim rynku finansowym by-

2

30 Termin techniczny odzwierciedlajàcy w teorii wyceny nieruchomoÊci odwrotnoÊç wspó∏czynnika kapitalizacji. Oznacza
on relacj´ rocznego dochodu z nieruchomoÊci do ceny, za jakà zosta∏a kupiona ta nieruchomoÊç. Poziom stopy kapitali-
zacji wykazuje zró˝nicowanie dla poszczególnych rodzajów nieruchomoÊci, ich lokalizacji w danym mieÊcie (np. dla skle-
pu po∏o˝onego na g∏ównej ulicy handlowej i na peryferiach miasta) oraz rodzaju najemcy. Ró˝nice te wynikajà z ró˝nego
poziomu ryzyka inwestowania w nieruchomoÊci. Im wy˝sze ryzyko, tym wy˝szy jest poziom stopy kapitalizacji.
31 Colliers International Poland (www.colliers.com).
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∏y w znacznym stopniu zbie˝ne – wyst´powa∏y silne oczekiwania spadku stóp procentowych, utrzy-
mywa∏ si´ trend aprecjacyjny z∏otego, a niskie poziomy zmiennoÊci implikowanej kursu walutowe-
go wskazywa∏y, ˝e rynek nie oczekuje odwrócenia trendu w najbli˝szym czasie. Oznacza to, ˝e gdy-
by nastàpi∏a gwa∏towna zmiana tendencji obserwowanych do koƒca 2004 r., cz´Êç inwestorów mo-
g∏aby ponieÊç znaczne straty, gdy˝ mo˝liwoÊci szybkiego odwrócenia zajmowanych pozycji by∏yby
ograniczone.

Czy mogà wystàpiç czynniki, które spowodowa∏yby takà zmian´ trendów? Jakie sà zagro˝e-
nia w krótszej i d∏u˝szej perspektywie?

Jednym z najwa˝niejszych czynników ryzyka jest ograniczenie globalnej nadp∏ynnoÊci.
W przypadku wi´kszego od oczekiwanego tempa wzrostu stóp procentowych w USA cz´Êç zarzà-
dzajàcych globalnymi funduszami inwestycyjnymi mo˝e wycofaç si´ z pozycji w aktywach o wy˝-
szym zwrocie, ale i podwy˝szonym ryzyku, co skutkowa∏oby ich przecenà i wzrostem stóp procen-
towych oraz mo˝liwà deprecjacjà kursów walutowych paƒstw, w których fundusze te wczeÊniej
inwestowa∏y.

Istotnymi czynnikami ryzyka sà: mo˝liwoÊç za∏amania si´ procesu racjonalizacji wydatków sek-
tora publicznego i brak towarzyszàcych temu reform strukturalnych. DoÊwiadczenia z 2003 r. wska-
zujà, jak wielkie znaczenie ma sposób prowadzenia polityki fiskalnej. Pod koniec 2004 r. uczestnicy
rynków finansowych zak∏adali realizacj´ za∏o˝eƒ Programu Konwergencji32. Realizacja mniej optymi-
stycznego scenariusza mog∏aby prowadziç do du˝ych zmian tendencji rynkowych, tj. deprecjacji kur-
su walutowego oraz wzrostu stóp procentowych. Dlatego te˝ istotnym wydarzeniem mogàcym
wp∏ynàç na zachowania rynków i poziom ryzyka b´dà wybory parlamentarne na jesieni 2005 r. 

W wyniku utrzymujàcego si´ przez ponad rok wzrostu cen akcji znacznie wzros∏a wycena ryn-
kowa spó∏ek gie∏dowych w Polsce (zob. wykres 42), mierzona relacjà ceny akcji i przypadajàcego
na nie zysku dla spó∏ek notowanych na GPW. Jest ona wy˝sza w porównaniu z bie˝àcymi (i dla
znacznego okresu równie˝ historycznymi) wartoÊciami tego wskaênika dla spó∏ek notowanych

2

Wykres 42
Porównanie Êrednich wskaêników gie∏dowych cena/zysk dla gie∏dy warszawskiej
i wybranych gie∏d zagranicznych

Uwagi: wskaêniki dla gie∏d obliczone na podstawie wskaêników dla spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad wybranych indeksów gie∏dowych; PX50
– indeks gie∏dy praskiej; DJIA – indeks spó∏ek notowanych na gie∏dzie nowojorskiej i Nasdaq; EUROSTOXX – indeks 50 europejskich spó∏ek
wg reprezentacji sektorowej; FTSE – indeks 100 najwi´kszych pod wzgl´dem kapitalizacji spó∏ek gie∏dy londyƒskiej; 
HANGSENG – indeks spó∏ek z rynku Hongkongu.

èród∏o: NBP, Reuters.
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32 „Program konwergencji. Aktualizacja 2004”, Ministerstwo Finansów, Warszawa, listopad 2004 r.
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na innych gie∏dach. Mo˝e to byç sygna∏em nieadekwatnoÊci cen wobec danych fundamentalnych
publikowanych przez spó∏ki. Jednak tezy tej nie potwierdza wyraênie analiza relacji wyceny gie∏do-
wej do wartoÊci ksi´gowej spó∏ek notowanych na gie∏dach Êwiatowych (zob. wykres 43). 

Ewentualna korekta notowaƒ na GPW dotkn´∏aby bezpoÊrednio nie tylko inwestorów indy-
widualnych, ale równie˝ podmioty majàce w swoich portfelach znaczny udzia∏ akcji, czyli np. fun-
dusze emerytalne lub inwestycyjne. Ryzyko strat inwestorów instytucjonalnych zmniejszajà stoso-
wane przez nich rozbudowane, d∏ugoterminowe strategie portfelowe, dzi´ki czemu sà odporniejsi
na okresowe, gwa∏towne zmiany notowaƒ. 

Bioràc dodatkowo pod uwag´ relacj´ kapitalizacji spó∏ek notowanych na GPW do PKB, mo˝-
na wnioskowaç, ˝e ryzyko istotnego negatywnego wp∏ywu zmian notowaƒ na stabilnoÊç systemu
finansowego jest wcià˝ bardzo ma∏e.

2

Wykres 43
Porównanie Êrednich wskaêników gie∏dowych cena/wartoÊç ksi´gowa dla gie∏dy 
warszawskiej i wybranych gie∏d zagranicznych

Uwagi: wskaêniki dla gie∏d obliczone na podstawie wskaêników dla spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad wybranych indeksów gie∏dowych; PX50 –
indeks gie∏dy praskiej; EUROSTOXX – indeks 50 europejskich spó∏ek wg reprezentacji sektorowej; FTSE – indeks 100 najwi´kszych pod wzgl´-
dem kapitalizacji spó∏ek gie∏dy londyƒskiej; BUX – indeks gie∏dy budapeszteƒskiej; HANGSENG – indeks spó∏ek z rynku Hongkongu.

èród∏o: Reuters.
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3

3
StabilnoÊç sektora bankowego 

PrzyÊpieszenie wzrostu gospodarczego w 2004 r. i poprawiajàca si´ sytuacja finansowa pod-
miotów z sektora realnego stworzy∏y korzystne warunki dzia∏ania dla sektora bankowego. Banki
kontynuowa∏y procesy restrukturyzacji i ograniczania wzrostu kosztów dzia∏alnoÊci oraz podnosi∏y
jakoÊç zarzàdzania ryzykiem. Dzia∏ania banków, wsparte zmianami otoczenia prawnego i regulacyj-
nego, zaowocowa∏y uzyskaniem wysokich wyników finansowych przez sektor bankowy – najlep-
szych od poczàtku transformacji. Poprawa w innych dziedzinach, m.in. wzrost przeci´tnej adekwat-
noÊci kapita∏owej oraz jakoÊci portfeli kredytowych, sprawi∏a, ˝e stabilnoÊç finansowa sektora ban-
kowego nie by∏a zachwiana. Perspektywy na 2005 r. równie˝ sà korzystne.

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

– g∏ówne rodzaje ryzyka, tj. ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe (ryzyko kursu walutowe-
go, stopy procentowej i cen aktywów finansowych),

– p∏ynnoÊç sektora,

– wyniki finansowe,

– kapita∏y w∏asne i zdolnoÊç banków do absorbowania strat.

3.1. Ryzyko kredytowe

W strukturze aktywów sektora bankowego najwa˝niejszà pozycjà sà kredyty33 oraz papiery
wartoÊciowe, wÊród których przewa˝ajà papiery skarbowe. Ze wzgl´du na niskie ryzyko kredytowe
wià˝àce si´ z papierami skarbowymi dalsza analiza obejmuje ryzyko zwiàzane z kredytami.

3.1.1. JakoÊç portfela kredytowego

G∏ównym êród∏em ryzyka kredytowego w polskim sektorze bankowym pozostajà kredyty dla
sektora niefinansowego (zob. tabela 4). W strukturze wartoÊciowej portfela kredytowego nieznacznie
przewa˝ajà kredyty dla przedsi´biorstw. Utrzymuje si´ przy tym, obserwowana od kilku lat, tendencja
do wzrostu znaczenia kredytów dla gospodarstw domowych, przede wszystkim dla osób prywatnych. 

Innà znaczàcà pozycjà w bilansach banków sà nale˝noÊci od instytucji finansowych, g∏ównie
banków. Ryzyko zwiàzane z kredytowaniem instytucji finansowych jest jednak niskie, co nale˝y wià-
zaç z lepszà dost´pnoÊcià informacji o kontrahentach, jak równie˝ obowiàzkiem spe∏niania norm
ostro˝noÊciowych ustanowionych przez instytucje nadzorcze. Krótkie zazwyczaj terminy lokat po-
zwalajà trafniej przewidzieç przysz∏à sytuacj´ finansowà kontrahenta. 

Nale˝y podkreÊliç znaczny przyrost w 2004 r. nale˝noÊci walutowych od banków nierezyden-
tów. Wynika∏o to ze zwi´kszonego zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem pa-
pierów skarbowych oraz gie∏dà papierów wartoÊciowych, jak równie˝ z szybkiego tempa wzrostu
eksportu. Nap∏yw kapita∏u, wy˝szy od deficytu na rachunku obrotów bie˝àcych, odk∏ada∏ si´ w ban-
kach, m.in. w postaci Êrodków na lokatach w innych bankach i rachunkach nostro za granicà.

33 Przez poj´cie „kredyty” nale˝y rozumieç ∏àcznà wartoÊç kredytów, skupionych wierzytelnoÊci, zrealizowanych gwaran-
cji i por´czeƒ oraz pozosta∏ych nale˝noÊci. W niniejszym raporcie poj´cie „kredyty” u˝ywane jest zamiennie z poj´ciem
„nale˝noÊci”.
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Kredyty udzielone instytucjom rzàdowym i samorzàdowym stanowià niewielkà cz´Êç akty-
wów sektora bankowego. Ryzyko kredytowe towarzyszàce tym kredytom jest stosunkowo niskie.

W 2004 r. poprawi∏a si´ jakoÊç nale˝noÊci bankowych. Na koniec roku wspó∏czynnik kredy-
tów zagro˝onych34 (definiowany jako udzia∏ kredytów zagro˝onych w ca∏oÊci kredytów dla dane-
go sektora) wynosi∏ 10% ∏àcznie dla wszystkich sektorów. Dla sektora finansowego oraz rzàdowe-
go i samorzàdowego wskaênik by∏ znacznie ni˝szy i wyniós∏ odpowiednio 1,2% i 1,6%, podczas
gdy w sektorze niefinansowym – 14,7%. Ze wzgl´du na koncentracj´ ryzyka kredytowego w sekto-
rze niefinansowym i potencjalnie najwy˝sze straty banków zwiàzanych z niewyp∏acalnoÊcià kredy-
tobiorców z tego sektora analiza skupi si´ na jakoÊci kredytów udzielonych przedsi´biorstwom i go-
spodarstwom domowym. 

3

Tabela 4
Udzia∏ kredytów udzielonych poszczególnym sektorom w aktywach sektora bankowego
(w % aktywów)

2002 2003 2004

Sektor finansowy 16,7 15,7 19,9

– w tym nierezydenci1 8,1 7,9 12,3

Sektor niefinansowy 43,2 44,4 42,0

Sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych 3,1 4,0 3,9

1 Szacunki. 

èród∏o: NBP.

Tabela 5
Struktura procentowa kredytów zagro˝onych brutto (ca∏oÊç kredytów zagro˝onych = 100%)

2002 2003 2004

Sektor finansowy 5,3 4,6 3,7

Sektor niefinansowy 94,2 94,5 95,4

Sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych 0,6 0,9 0,9

èród∏o: NBP.

Tabela 6
Wspó∏czynniki kredytów zagro˝onych w poszczególnych sektorach (w %)

2002 2003 20041

Ogó∏em 15,6 15,7 10,0

Sektor finansowy 3,2 3,0 1,2

Sektor niefinansowy 21,1 21,2 14,7

Sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych 1,8 2,4 1,6

1 Od stycznia 2004 r. obowiàzuje nowa regulacja dotyczàca klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw celowych (szacunki wp∏ywu zmian re-
gulacyjnych na poziom wskaênika w 2004 r. przedstawione sà w dalszej cz´Êci materia∏u).

èród∏o: NBP.

34 Kredyty zagro˝one obejmujà kredyty o opóênieniu w sp∏acie kapita∏u lub odsetek d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce oraz kredy-
ty udzielone kredytobiorcom, których sytuacja ekonomiczno-finansowa budzi uzasadnione obawy co do terminowej ob-
s∏ugi (nawet jeÊli sà prawid∏owo obs∏ugiwane). Detaliczne kredyty zagro˝one (stracone) – to ekspozycje, w przypadku któ-
rych opóênienie w sp∏acie przekracza 6 miesi´cy. Szczegó∏owe definicje, bioràce pod uwag´ sytuacj´ d∏u˝nika i elementy
zabezpieczenia, zawiera 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).
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JakoÊç kredytów dla sektora niefinansowego

W 2004 r. zmniejszy∏a si´ kwota kredytów zagro˝onych, jak równie˝ przeci´tny poziom wspó∏-
czynnika kredytów zagro˝onych i jego zró˝nicowanie w sektorze bankowym (zob. wykresy 44 i 45). 

Popraw´ jakoÊci portfela kredytowego banków spowodowa∏y czynniki zarówno o charakte-
rze ekonomicznym, jak i regulacyjnym. Z jednej strony wysokie tempo wzrostu gospodarczego, po-
prawiajàca si´ sytuacja finansowa przedsi´biorstw we wszystkich sekcjach gospodarki i wi´ksza sta-
bilnoÊç zatrudnienia przyczyni∏y si´ do poprawy obs∏ugi zobowiàzaƒ. Z drugiej strony obowiàzujà-
ca od poczàtku 2004 r. nowa regulacja dotyczàca klasyfikacji kredytów do poszczególnych katego-
rii ryzyka oraz zasad tworzenia rezerw celowych spowodowa∏a przeklasyfikowanie cz´Êci kredytów
zagro˝onych do kategorii o ni˝szym ryzyku oraz do kategorii kredytów normalnych35. Oko∏o 1/3
spadku wskaênika kredytów zagro˝onych mo˝na przypisaç wp∏ywowi czynników regulacyjnych,
przede wszystkim przekwalifikowaniu nale˝noÊci detalicznych z kategorii poni˝ej standardu i wàt-
pliwe do kategorii normalne oraz odpisaniu cz´Êci nale˝noÊci straconych z aktywów. Wp∏yw popra-
wy sytuacji gospodarczej odpowiada∏ za pozosta∏e 2/3 zmiany i wynika∏ zarówno z poprawy obs∏u-
gi wczeÊniej udzielonych kredytów, jak i szybszego tempa wzrostu kredytów, zw∏aszcza na cele
mieszkaniowe.

Poziom wspó∏czynnika kredytów zagro˝onych systematycznie spada∏ w kolejnych kwarta-
∏ach roku, potwierdzajàc, oprócz poprawy sytuacji gospodarczej, tak˝e stopniowe wprowadza-
nie w ˝ycie zasad klasyfikacji wynikajàcych z nowej regulacji (zob. wykres 46). Badania ankieto-
we wÊród banków potwierdzajà, ˝e w 2004 r. wi´kszoÊç z nich wprowadzi∏a niezb´dne zmiany
w systemach kwalifikacji kredytów do poszczególnych kategorii jakoÊci i przekwalifikowa∏a cz´Êç
portfela do kategorii o ni˝szym ryzyku. Oznacza to, ˝e zmiany wspó∏czynnika kredytów zagro˝o-
nych w nadchodzàcych kwarta∏ach b´dà g∏ównie wynikiem poprawy sytuacji kredytobiorców,
a nie ∏àcznego wp∏ywu dostosowaƒ regulacyjnych i sytuacji klientów. Jedynie kilka mniejszych
banków przewiduje, ˝e wp∏yw nowej regulacji na prezentacj´ ryzyka kredytowego uwidoczni si´
w trakcie 2005 r. 

3

Wykres 44
Kredyty zagro˝one

èród∏o: NBP.
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35 Zmiany w regulacji zosta∏y omówione w „Raporcie o stabilnoÊci systemu finansowego 2003”, s. 41. Najwa˝niejsze
zmiany polega∏y na dostosowaniu terminów opóênienia w sp∏acie kredytu i odsetek do obowiàzujàcych w paƒstwach UE,
wprowadzeniu uproszczonej klasyfikacji nale˝noÊci detalicznych (kategorie: normalne i stracone) oraz mo˝liwoÊci
uwzgl´dniania zabezpieczeƒ na etapie klasyfikacji (m.in. mo˝liwoÊç zastàpienia oceny sytuacji ekonomicznej d∏u˝nika oce-
nà sytuacji wystawcy zabezpieczenia). 
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JakoÊç portfela kredytowego bardziej poprawi∏a si´ w mniejszych bankach. Wskazuje na to
porównanie poziomu mediany i Êredniej arytmetycznej dla banków komercyjnych. W pewnej mie-
rze wynika∏o to z ró˝nic mi´dzy tempem rozwoju dzia∏alnoÊci du˝ych banków i ma∏ych. Ma∏e ban-
ki zdo∏a∏y udzieliç wi´cej kredytów, podczas gdy portfel kredytowy du˝ych banków – poza kilkoma
wyjàtkami – zmniejszy∏ si´ w 2004 r. 

3

Ramka 2.  Wp∏yw Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci na prezentacj´
jakoÊci portfela

Zasady okreÊlone w regulacji dotyczàcej klasyfikacji kredytów b´dà mia∏y znaczenie je-
dynie dla podmiotów1, które zdecydujà si´ na stosowanie krajowych przepisów rachunkowo-
Êci. W pozosta∏ych bankach przejÊcie na Mi´dzynarodowe Standardy RachunkowoÊci spowo-
duje odejÊcie od dotychczasowych, jednakowych dla wszystkich banków, zasad klasyfikacji
kredytów zawartych w rozporzàdzeniu Ministra Finansów. Banki te b´dà obliczaç tzw. wartoÊç
odzyskiwalnà kredytu, a na ró˝nic´ w stosunku do pozosta∏ego do sp∏aty kapita∏u i odsetek
kredytu b´dà tworzyç odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci. 

Zasady ustalania wartoÊci odzyskiwalnej b´dà ustanawiane indywidualnie w poszcze-
gólnych bankach (grupach bankowych). Wydaje si´, ˝e w przypadku kredytów korporacyjnych
na ocen´ jakoÊci wi´kszy wp∏yw ni˝ obecnie powinna mieç sytuacja finansowa klienta. War-
toÊç odzyskiwalna kredytów detalicznych i mniejszych kredytów dla przedsi´biorstw b´dzie
wyceniana portfelowo, tj. przy zastosowaniu metod statystycznych dla nale˝noÊci charaktery-
zujàcych si´ podobnymi cechami. 

Nowe podejÊcie do klasyfikacji kredytów spowoduje ró˝nice w wykazywanej kwocie kre-
dytów zagro˝onych w stosunku do wyliczeƒ na podstawie rozporzàdzenia MF, a skala ró˝nic
b´dzie zale˝a∏a od tzw. polityki rachunkowoÊci2 obowiàzujàcej w danym banku. Poniewa˝ po-
lityka rachunkowoÊci stosowana w ramach grupy kapita∏owej powinna byç jednolita, a wi´k-
szoÊç banków dzia∏ajàcych w Polsce nale˝y do zagranicznych grup kapita∏owych, mo˝na spo-
dziewaç si´ ró˝nic mi´dzy bankami stosujàcymi krajowe i mi´dzynarodowe przepisy rachun-
kowoÊci, zarówno w zakresie klasyfikacji kredytów, jak i pokrycia kredytów zagro˝onych odpi-
sami. Wydaje si´ przy tym, ˝e wi´cej zmian b´dzie dotyczy∏o przyporzàdkowania kredytów
do wewn´trznych kategorii ryzyka (które sà bardziej rozbudowane ni˝ kategorie nadzorcze)
ni˝ kwot kredytów zagro˝onych publikowanych w sprawozdaniach banków. 

Zgodnie z sugestiami nadzoru bankowego, banki b´dà sk∏adaç NBP sprawozdanie
nt. jakoÊci portfeli kredytowych wed∏ug kategorii wprowadzonych w regulacjach. Powinny
wi´c dostosowaç do nich sposób prezentacji wyników uzyskanych wewn´trznymi metodami.
Dane zbiorcze dla sektora bankowego b´dà wi´c zagregowanymi danymi z banków stosujà-
cych polskie przepisy rachunkowoÊci oraz banków, które zadeklarowa∏y, ˝e przejdà na MSR.

Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e stosunkowo najwi´ksze zmiany b´dà dotyczy∏y odpisów
na utrat´ wartoÊci ze wzgl´du na zastàpienie automatycznego mechanizmu tworzenia rezerw
celowych (ustalony w regulacji odsetek odpisu dla danej kategorii kredytu3) zindywidualizo-
wanà ocenà utraty wartoÊci. Poniewa˝ dotychczasowe kwoty rezerw celowych by∏y równe mi-
nimalnym progom regulacyjnym, mo˝na si´ spodziewaç, ˝e odpisy na utrat´ wartoÊci b´dà
ni˝sze od odpisów na rezerwy. 

1 Krajowe przepisy rachunkowoÊci b´dà stosowane przez banki spó∏dzielcze i BGK. Pozosta∏e banki mogà wybieraç mi´dzy polskimi
przepisami a MSR. Banki notowane na gie∏dzie muszà stosowaç MSR do sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych,
ale mogà równie˝ zdecydowaç si´ na ich stosowanie do sprawozdaƒ jednostkowych. Udzia∏ aktywów banków, które zadeklarowa∏y
przejÊcie na MSR, w aktywach sektora stanowi oko∏o 75%.
2 Polityka rachunkowoÊci jest zbiorem zasad regulujàcych prowadzenie ksiàg rachunkowych, wybranych spoÊród rozwiàzaƒ dozwo-
lonych przez standardy. Obejmuje m.in. szczegó∏owe kwestie wyceny instrumentów finansowych oraz sporzàdzania sprawozdaƒ fi-
nansowych (m.in. bilansu i rachunku wyników).
3 Co najmniej 20% podstawy tworzenia rezerwy w przypadku kredytów poni˝ej standardu, 50% – kredytów wàtpliwych, 100% – kre-
dytów straconych. 
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Struktura kredytów zagro˝onych 

Kredyty zaklasyfikowane jako zagro˝one znacznie przewy˝sza∏y kredyty nieobs∏ugiwane (czy-
li te, których opóênienie w sp∏acie odsetek lub kapita∏u by∏o wi´ksze ni˝ 90 dni). Wi´kszoÊç kredy-
tów nieobs∏ugiwanych (oko∏o 89%) to naros∏e w poprzednich latach, ale wcià˝ wykazywane w bi-
lansie, kredyty z kategorii stracone. 

Od grudnia 2003 r. banki mogà odpisywaç kredyty stracone z aktywów w ci´˝ar rezerw ce-
lowych bez ich jednoczesnego umarzania, o ile kredyt jest w pe∏ni pokryty rezerwami celowymi
(tj. jego wartoÊç netto wynosi zero) i by∏ zakwalifikowany do kategorii stracone przez co najmniej
rok. WczeÊniejsza niepewnoÊç co do zgodnoÊci takich operacji z prawem by∏a jednym z powo-
dów narastania kredytów straconych w bilansach banków. Wiele banków skorzysta∏o z mo˝liwo-
Êci stworzonej pod koniec 2003 r., ale odpisywane kwoty by∏y ciàgle niewielkie (oko∏o 8% kredy-
tów straconych) w porównaniu z naros∏ymi kwotami bilansowymi. W opinii ankietowanych przez
NBP banków nadal istniejà przeszkody podatkowe w przenoszeniu nale˝noÊci straconych do ewi-
dencji pozabilansowej (zob. ramka 3). Niepe∏ne odpisywanie kredytów straconych z aktywów jest

3

Wykres 45
Zró˝nicowanie udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelach banków komercyjnych

èród∏o: NBP

%

Ârednia wa˝onaOdst´p mi´dzykwartylowy Mediana

20042002 2003

III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

miesiàce

Wykres 46
Kredyty zagro˝one i nieobs∏ugiwane jako odsetek kredytów ogó∏em
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jednym z podstawowych powodów tego, ˝e prezentowany na wykresach wspó∏czynnik kredytów
zagro˝onych, choç ni˝szy ni˝ na koniec poprzedniego roku, nadal istotnie odbiega od Êredniej
w UE36, mimo z∏agodzenia zasad klasyfikacji i zbli˝enia ich do regu∏ obowiàzujàcych w paƒ-
stwach Wspólnoty. 

Miniony rok przyniós∏ najwi´ksze zmiany wysokoÊci wskaênika kredytów zaklasyfikowanych
jako poni˝ej standardu i wàtpliwe (zob. wykresy 47 i 48). Do zmiany w pierwszej kategorii przyczy-
ni∏o si´ przeniesienie do kategorii kredytów normalnych kredytów detalicznych, których opóênienie
w sp∏acie nie przekracza 6 miesi´cy (czyli z dotychczasowej kategorii poni˝ej standardu i wàtpliwe),
oraz kredytów dla przedsi´biorstw majàcych odpowiednie zabezpieczenia, zdefiniowane w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Finansów. 

Na obni˝enie wartoÊci nale˝noÊci zagro˝onych wp∏yn´∏o z∏agodzenie kryterium oceny sytu-
acji ekonomiczno-finansowej w odniesieniu do przedsi´biorstw. Do koƒca 2003 r. kredyt od klien-
ta, który poniós∏ strat´ „w istotny sposób” naruszajàcà kapita∏y podstawowe37 firmy, musia∏ byç
klasyfikowany jako kredyt wàtpliwy (niezale˝nie od terminowoÊci dokonywania sp∏at), podczas gdy
od 2004 r. kredyt jest tak klasyfikowany, gdy strata istotnie narusza kapita∏y (aktywa netto) firmy. 3

Ramka 3.   Przyczyny niewielkiego wp∏ywu regulacji pozwalajàcych na odpisywanie
kredytów straconych z aktywów na poziom kredytów straconych

Zmiana przepisów o rachunkowoÊci umo˝liwi∏a bankom od koƒca 2003 r. odpisywanie
kredytów nieÊciàgalnych z aktywów, bez koniecznoÊci ich umarzania. Polega to 
na przeniesieniu kredytu do ewidencji pozabilansowej wraz z utworzonà rezerwà celowà. Wa-
runkiem umo˝liwiajàcym spisanie kredytu z aktywów sà: pozostawanie kredytu przez co naj-
mniej rok w kategorii stracone oraz zerowa wartoÊç netto (wartoÊç nominalna pomniejszona
o rezerw´ celowà). 

Zainteresowanie mo˝liwoÊcià odpisywania nale˝noÊci nie jest du˝e, a wartoÊç kredytów
straconych w sektorze bankowym nie zmniejszy∏a si´ znacznie w 2004 r. Na powÊciàgliwoÊç
banków w tym zakresie wp∏ywajà obowiàzujàce przepisy podatkowe.

Poni˝sza tabela pokazuje kszta∏towanie si´ hipotetycznego wyniku finansowego oraz
kwoty podatku dochodowego banku w przypadku kredytu z kategorii stracone o nominale
200 jednostek (poczàtkowe pokrycie kredytu rezerwà celowà wynosi 50%). 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Przychody 5.000 5.000 5.000

Koszty 3.400 3.500 3.500

– w tym odpisy na rezerwy celowe – 100 100

Wynik finansowy brutto 1.600 1.500 1.500

Podstawa opodatkowania 1.600 1.600 1.500

Podatek dochodowy (19%) 304 304 285

Wynik finansowy netto 1.296 1.196 1.215

Pokrycie kredytu rezerwà celowà na koniec roku 50% 100% 100%

Rezerwa celowa kosztem uzyskania przychodu Nie Nie Tak

èród∏o: NBP.

36 Na koniec 2003 r. Êredni wskaênik kredytów zagro˝onych w paƒstwach UE-15 wyniós∏ 3,1%, a w paƒstwach UE-10
10,7% (przy porównaniach mi´dzynarodowych nale˝y pami´taç, ˝e w Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów do-
tyczàcych klasyfikacji kredytów). èród∏o: „EU Banking Sector Stability”, ECB, November 2004 r., s. 41 i 45.
37 Przepisy precyzowa∏y podstaw´ do odnoszenia strat firmy jako „fundusz za∏o˝ycielski, kapita∏ zak∏adowy lub fundusz
udzia∏owy”. Zob. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ry-
zyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2002 r. nr 31, poz. 288).
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Kredyty zagro˝one majà zabezpieczenia prawne oraz sà pokryte rezerwami celowymi w wy-
sokoÊci przewidzianej w regulacjach. Na kredyty stracone, z których wi´kszoÊç (oko∏o 76%) zosta-
∏a udzielona przed 2003 r., banki stworzy∏y rezerwy pokrywajàce oko∏o 3/4 ich wartoÊci. Pozosta∏a
cz´Êç nale˝noÊci jest ró˝nie zabezpieczona. W przypadku kredytów wàtpliwych i poni˝ej standardu,

3

• Wariant 1 – kredyt stracony pozostaje w ksi´gach banku: ze wzgl´du na brak pe∏ne-
go pokrycia rezerwà celowà nie mo˝na spisaç kredytu. 

• Wariant 2 – spisanie kredytu do ewidencji pozabilansowej: dodatkowe utworzenie re-
zerwy celowej; odpis na rezerw´ celowà nniiee  jjeesstt kosztem uzyskania przychodu.

• Wariant 3 – spisanie kredytu do ewidencji pozabilansowej: dodatkowe utworzenie re-
zerwy celowej; odpis na rezerw´ celowà jjeesstt kosztem uzyskania przychodu.

Przyk∏ad ilustruje problem portfela kredytów straconych w polskim sektorze bankowym.
Kredyty te w oko∏o 75% pokryte sà rezerwami celowymi, a w pozosta∏ych 25% – przyj´tymi
zabezpieczeniami. Gdyby banki chcia∏y odpisaç wszystkie kredyty stracone z aktywów, musia-
∏yby wczeÊniej utworzyç rezerw´ celowà równà kwocie przyj´tych zabezpieczeƒ, by sprowa-
dziç wartoÊç netto kredytów do zera. 

Ka˝de dodatkowe stworzenie rezerw powoduje spadek wyników finansowych. Mo˝li-
woÊç uznania rezerw celowych za koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodu) sprawia jed-
nak, ˝e wynik netto spada mniej ni˝ wtedy, gdy takiej mo˝liwoÊci nie ma. Jednak nie ka˝de
dodatkowe utworzenie rezerw celowych jest uznawane za koszt uzyskania przychodu1. Ponie-
wa˝ odpisywanie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem ulgi podatkowej, odpisanie kredytu z ak-
tywów oznacza∏oby dla banku dodatkowe koszty i mniejsze zyski. Ankietowane przez NBP
banki uznawa∏y to za g∏ównà przyczyn´ braku zainteresowania odpisywaniem nale˝noÊci, nie
wskazywa∏y natomiast ˝adnych formalnych przeszkód do tego typu operacji. Mo˝na wi´c
uznaç, ˝e banki prawdopodobnie nie sà zainteresowane odpisywaniem nale˝noÊci, gdy˝ po-
prawia to jedynie wskaêniki jakoÊci portfela, mo˝e byç jednak niekorzystne ze wzgl´dów po-
datkowych.

1 Za koszt uzyskania przychodu mogà byç uznane odpisy na rezerwy celowe na kredyty stracone i wàtpliwe, je˝eli zosta∏a uprawdopo-
dobniona ich nieÊciàgalnoÊç. Zob. ustawa o podatku od osób prawnych, art. 16 (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.). 

Wykres 47
Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym

èród∏o: NBP.
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których przewa˝nie udzielono niedawno, proporcje mi´dzy rezerwami celowymi a zabezpieczenia-
mi sà odwrotne (zob. wykres 49). Wynika to m.in. ze zmian w polityce kredytowej banków i przy-
k∏adania wi´kszej wagi do jakoÊci przyjmowanych zabezpieczeƒ. 

W przysz∏oÊci relacje mi´dzy pokryciem kredytów zagro˝onych rezerwami i zabezpieczenia-
mi mogà si´ zmieniç, jeÊli banki nie przyÊpieszà procesu odpisywania kredytów straconych z akty-
wów. Wynika to z ograniczenia przez regulacj´ MF okresu, w jakim zabezpieczenie mo˝e byç
uwzgl´dniane przy pomniejszaniu podstawy tworzenia rezerw celowych. Mo˝liwoÊç pomniejszania
ekspozycji kredytowej o wartoÊç zabezpieczenia ulega stopniowemu ograniczeniu po 51 miesià-
cach opóênienia w sp∏acie kredytu zabezpieczonego hipotekà na nieruchomoÊci mieszkalnej lub
po 27 miesiàcach opóênienia w przypadku kredytu majàcego inne zabezpieczenie prawne. Po up∏y-
wie, odpowiednio, 60 i 36 miesi´cy opóênienia w sp∏acie kredytu banki tracà mo˝liwoÊç wykorzy-
stywania zabezpieczenia. Oznacza to, ˝e od marca 2007 r. banki b´dà musia∏y stworzyç dodatko-
we rezerwy celowe na cz´Êç kredytów straconych.

3

Wykres 48
Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w portfelu kredytów zagro˝onych

èród∏o: NBP.

0

10

20

30

40

50

60

70
%

Poni˝ej standardu Wàtpliwe Stracone

2002 2003 2004

Wykres 49
Pokrycie kredytów zagro˝onych zabezpieczeniami prawnymi i rezerwami celowymi
(stan na koniec 2004 r.)
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PrzejÊcie banków na stosowanie Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci w ciàgu
2005 r. spowoduje, ˝e nie b´dà musia∏y spe∏niaç minimalnych wymogów pokrycia kredytów zagro-
˝onych rezerwami celowymi okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Finansów. Oznacza to rów-
nie˝, ˝e nie b´dà zobowiàzane do przestrzegania maksymalnego okresu, w którym mo˝na wyko-
rzystywaç zabezpieczenia prawne do zmniejszenia podstawy tworzenia rezerw.

JakoÊç kredytów wed∏ug kategorii kredytobiorców

W 2004 r. wspó∏czynniki i kwoty kredytów zagro˝onych zmniejszy∏y si´ we wszystkich gru-
pach kredytobiorców. Najlepszà jakoÊcià charakteryzowa∏y si´ kredyty udzielone gospodarstwom
domowym, a zw∏aszcza osobom prywatnym (zob. tabela 7).

Poszczególne rodzaje kredytów dla osób prywatnych znacznie ró˝ni∏y si´ pod wzgl´dem ter-
minowoÊci obs∏ugi (zob. wykres 50). Podobnie jak w poprzednich latach, najlepsza by∏a jakoÊç kre-
dytów udzielonych na cele mieszkaniowe. Du˝o gorsza by∏a natomiast jakoÊç portfela kredytów
udzielonych na cele konsumpcyjne. 

WÊród kredytów dla osób prywatnych zwi´kszy∏ si´ odsetek kredytów mieszkaniowych kosztem
odsetka kredytów konsumpcyjnych, m.in. kredytów ratalnych i w rachunku bie˝àcym, czyli kredytów
o najni˝szej jakoÊci. W 2004 r. na dobrà sp∏acalnoÊç kredytów mieszkaniowych mia∏a wp∏yw ich struk-
tura walutowa, tj. wysoki udzia∏ kredytów indeksowanych do walut obcych i kredytów walutowych
(oko∏o 57% kredytów mieszkaniowych). Ni˝sze oprocentowanie kredytów walutowych ni˝ z∏otowych
oraz malejàcy przez wi´kszoÊç roku ekwiwalent z∏otowy rat kapita∏owych i p∏atnoÊci odsetkowych
(w zwiàzku z aprecjacjà kursu z∏otego) by∏y korzystne z punktu widzenia regularnoÊci obs∏ugi kredytów.

Kredyty powsta∏e z tytu∏u korzystania z kart kredytowych, o których powszechnie sàdzi si´,
˝e niosà du˝e ryzyko, do tej pory by∏y sp∏acane najlepiej z portfela kredytów konsumpcyjnych. Mo˝-
na to wiàzaç ze stosunkowo elitarnym charakterem, jaki do niedawna mia∏y karty kredytowe.
Od pewnego czasu banki ∏agodzà kryteria przyznawania kart kredytowych i przez aktywnà promo-
cj´ kart dà˝à do przekszta∏cenia ich w produkt masowy. Mo˝e to prowadziç do zwi´kszania zad∏u-
˝enia i – ze wzgl´du na innà ni˝ dotychczas charakterystyk´ posiadaczy kart – wzrostu wspó∏czyn-
nika kredytów zagro˝onych w tym segmencie rynku. 

3

Tabela 7
Kredyty zagro˝one jako odsetek portfela kredytowego (w %)

2002 2003 2004

Przedsi´biorstwa 25,7 27,4 19,3

Gospodarstwa domowe 14,4 13,3 9,7

– w tym osoby prywatne 12,1 11,1 7,2

èród∏o: NBP.

Tabela 8
Struktura kredytów dla osób prywatnych1 (w %)

Typ kredytu 2002 2003 2004

W rachunku bie˝àcym 16,8 13,9 12,0

Ratalny 22,5 17,7 14,3

Z tytu∏u kart kredytowych 2,6 2,9 3,5

Na zakup papierów wartoÊciowych 0,5 0,5 0,7

Kredyty mieszkaniowe 32,3 40,7 42,2

Pozosta∏e 25,2 24,3 27,2

1Kredyty dla rezydentów.

èród∏o: NBP.
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Pozytywne zmiany jakoÊci obj´∏y kredyty udzielone podmiotom ze wszystkich sekcji gospo-
darki narodowej z wyjàtkiem edukacji38. JakoÊç w poszczególnych portfelach poprawi∏a si´ jednak
w ró˝nym stopniu i nadal istnia∏y du˝e ró˝nice mi´dzy poszczególnymi sekcjami.

Najlepsza by∏a jakoÊç kredytów dla sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´, gaz i wo-
d´. Kredyty udzielone podmiotom z tej sekcji stanowià znacznà cz´Êç portfela kredytowego (7,9%
tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ) i sk∏adajà si´ w du˝ej mierze z kredytów udzielonych elektrowniom
i elektrociep∏owniom. Ich sp∏ata jest zabezpieczona d∏ugoterminowymi kontraktami z Polskimi Sie-
ciami Elektroenergetycznymi. Kontrakty zapewniajà wytwórcom energii zbyt po okreÊlonej z góry
cenie, która zosta∏a skalkulowana na poziomie umo˝liwiajàcym obs∏ug´ kredytów. W przysz∏oÊci
kontrakty b´dà musia∏y byç rozwiàzane, poniewa˝ w opinii Komisji Europejskiej jest to forma nie-
dozwolonej pomocy publicznej. 

Rozwiàzanie kontraktów d∏ugoterminowych b´dzie prawdopodobnie oznaczaç spadek cen
energii, gdy˝ obecnie cena rynkowa poza kontraktami jest znacznie ni˝sza od cen gwarantowanych
kontraktami. Istniejà zatem obawy, ˝e zbli˝ajàca si´ liberalizacja rynku energii mo˝e negatywnie
wp∏ynàç na mo˝liwoÊci obs∏ugi zad∏u˝enia przez jej wytwórców. Projekt przyj´tej przez rzàd usta-
wy przewiduje jednak, ˝e elektrownie i elektrociep∏ownie otrzymajà rekompensaty w zamian za od-
stàpienie od kontraktów. Rekompensaty majà zostaç pokryte z emisji obligacji przez specjalnie
utworzonà do tego celu spó∏k´. Obs∏uga obligacji ma byç zapewniona dzi´ki wprowadzeniu sta∏e-
go dodatku do rachunków za energi´, który p∏aciliby ostateczni odbiorcy energii (tzw. op∏ata sys-
temowa). Obecna propozycja zmniejsza w pewnym stopniu ryzyko kredytowe zwiàzane z uwolnie-
niem rynku energii. Dla powodzenia projektu niezb´dne jest jednak znalezienie nabywców dla 
obligacji. 

Na ogólnà jakoÊç portfela najwi´kszy wp∏yw wywiera∏y kredyty udzielone podmiotom
z trzech sekcji: przetwórstwo przemys∏owe, handel i naprawy oraz obs∏uga nieruchomoÊci, nauka,
us∏ugi dla przedsi´biorstw; ∏àcznie stanowi∏y one 70% du˝ych zaanga˝owaƒ. JakoÊç kredytów
w najwi´kszym z tych portfeli, tj. kredytów udzielonych przedsi´biorstwom z sekcji przetwórstwa

3

Wykres 50
Wspó∏czynniki kredytów zagro˝onych (ró˝nica w pkt proc. w stosunku do Êredniej jakoÊci
kredytów dla osób prywatnych)1

1Kredyty dla rezydentów.

èród∏o: NBP.
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38 JakoÊç nale˝noÊci w podziale na sekcje gospodarki narodowej przeanalizowano na podstawie tzw. du˝ych zaanga˝o-
waƒ banków, czyli nale˝noÊci przekraczajàcych 500 tys. z∏, stanowiàcych znacznà cz´Êç nale˝noÊci od podmiotów sekto-
ra niefinansowego.
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przemys∏owego (oko∏o 36% tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ), by∏a wewn´trznie zró˝nicowana. Niejed-
nolite by∏y równie˝ kierunki zmian jakoÊci, mimo z∏agodzenia regulacji dotyczàcej klasyfikacji nale˝-
noÊci. Co wa˝ne, znacznie poprawi∏a si´ jakoÊç kredytów dla najwi´kszej podsekcji, tj. produkcji ar-
tyku∏ów spo˝ywczych (oko∏o 1/10 du˝ych zaanga˝owaƒ). Zaanga˝owanie sektora bankowego wo-
bec podmiotów z tej podsekcji wzros∏o w ciàgu roku (zob. tabela 9), co nale˝y oceniç jako pozy-
tywne zjawisko wobec poprawy rentownoÊci oraz znacznego spadku liczby post´powaƒ uk∏ado-
wych i upad∏oÊci w tej ga∏´zi przemys∏u.

3

Tabela 9
JakoÊç du˝ych zaanga˝owaƒ wed∏ug sekcji gospodarki (PKD); dane na koniec 2004 r.
(za 2003 r. w nawiasach); w %

1,9 (1,8) 3,1 (2,0) 32,5 (29,6) 27,6 (23,1)

0,02 (0,02) 0,04 (0,03) 42,2 (45,1) 36,7 (37,6)

0,8 (1,4) 0,5 (1,4) 12,6 (26,5) 2,1 (1,8)

35,6 (34,9) 33,9 (37,9) 18,1 (29,3) 11,3 (12,3)

10,3 (9,8) 9,8 (10,1) 19,1 (28,2) 10,6 (11,8)

2,2 (2,2) 0,8 (0,6) 7,4 (11,5) 1,6 (0,6)

2,4 (2,5) 1,9 (1,8) 16,1 (19,5) 7,5 (9,9)

2,5 (2,0) 4,8 (2,3) 38,6 (30,8) 34,4 (11,5)

7,9 (9,3) 1,0 (0,9) 2,4 (2,6) 0,2 (0,2)

6,3 (6,2) 8,7 (8,9) 27,7 (39,1) 16,7 (20,9)

24,5 (22,1) 31,4 (26,2) 25,7 (32,4) 17,6 (12,5)

1,1 (1,3) 2,5 (2,6) 46,3 (54,4) 19,4 (16,7)

5,6 (6,4) 2,4 (4,5) 8,5 (19,2) 3,3 (4,8)

10,3 (9,6) 4,3 (5,9) 8,4 (16,7) 5,7 (8,0)

15,0 (15,1) 14,6 (13,7) 19,5 (24,8) 12,5 (12,4)

14,6 (12,8) 0,3 (0,4) 0,5 (0,9) 0,1 (0,2)

0,4 (0,4) 0,3 (0,2) 14,9 (14,5) 3,8 (3,7)

0,5 (0,6) 0,9 (1,0) 35,0 (50,3) 21,7 (19,8)

0,9 (1,0) 1,6 (1,4) 37,2 (39,6) 23,3 (23,5)

100,0 100,0 20,0 (27,3) 12,5 (11,5)

166,9 (159,9) – 33,4 (43,6) 20,8 (18,3)

A – Rolnictwo

B – Rybo∏ówstwo

C – Górnictwo

D – Przetwórstwo przemys∏owe

– Produkcja artyku∏ów

spo˝ywczych

– Wytwarzanie koksu i prod.

rafinacji ropy naftowej

– Produkcja wyrobów

chemicznych

– Produkcja wyrobów

z surowców niemetalicznych

pozosta∏ych

E – Wytwarzanie

i zaopatrywanie w energi´,

gaz, wod´

F – Budownictwo

G – Handel i naprawy

H – Hotele i restauracje

I – Transport i ∏àcznoÊç

J – PoÊrednictwo finansowe

K – Obs∏uga nieruchomoÊci,

nauka, us∏ugi dla

przedsi´biorstw

L – Administracja publiczna,

obrona, obowiàzkowe

ubezpieczenia spo∏eczne

M – Edukacja

N – Ochrona zdrowia

Pozosta∏e

Razem (bez sekcji J i L)

Kwota ogó∏em (bez sekcji J i L),

w mld z∏

èród∏o: NBP.
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Najni˝sza by∏a jakoÊç kredytów udzielonych podmiotom z sekcji: hotele i restauracje, rybo-
∏ówstwo oraz ochrona zdrowia. Zaanga˝owanie banków wobec tych sekcji by∏o jednak niewielkie
(∏àcznie poni˝ej 1,6% du˝ych zaanga˝owaƒ), a ponadto w ciàgu roku banki wycofywa∏y si´ z kre-
dytowania tych obszarów gospodarki (spadek o oko∏o 11%).

JakoÊç kredytów wed∏ug walut

W strukturze portfeli kredytowych banków znaczny udzia∏ majà kredyty denominowane
w walutach obcych. Wynika to g∏ównie z du˝ego popytu na kredyty walutowe w przesz∏oÊci, gdy
ró˝nice mi´dzy stopami procentowymi kredytów w z∏otych oraz najpopularniejszych walutach ob-
cych (euro, dolar amerykaƒski, frank szwajcarski) by∏y znaczne. Badania ankietowe banków wska-
zujà, ˝e w 2003 r., a tak˝e w I po∏owie 2004 r., popyt na kredyty walutowe uleg∏ zahamowaniu
m.in. ze wzgl´du na silnà deprecjacj´ z∏otego. Mniejszy popyt na kredyty walutowe oraz sp∏acanie
cz´Êci kredytów przy korzystnym kursie z∏otego w II po∏owie roku przyczyni∏y si´ do zmniejszenia
udzia∏u kredytów walutowych w bilansach banków w stosunku do lat poprzednich (zob. tabela 10).
Na zmian´ struktury du˝y wp∏yw mia∏o kszta∏towanie si´ kursu z∏otego39.

Pomimo znacznej deprecjacji z∏otego na prze∏omie 2003 i 2004 r. jakoÊç kredytów walutowych
w tym okresie poprawi∏a si´ (cz´Êciowo ze wzgl´du na z∏agodzenie regulacji ostro˝noÊciowej dotyczàcej
zasad klasyfikacji kredytów). Póêniejsze odwrócenie trendu deprecjacyjnego sprzyja∏o lepszej obs∏udze
kredytów walutowych, tote˝ nast´powa∏a dalsza poprawa jakoÊci. W ca∏ym roku jakoÊç portfela walu-
towego by∏a wy˝sza ni˝ portfela z∏otowego. Ró˝nica ta nieco powi´kszy∏a si´ w stosunku do 2003 r. 

3

39 Mniejszy stan kredytów walutowych sektora niefinansowego na koniec 2004 r. wynika∏ z przeliczenia wartoÊci zad∏u˝enia
po wy˝szym kursie z∏otego ni˝ na koniec poprzedniego roku. Po wyeliminowaniu efektu aprecjacji z∏otego stan kredytów wa-
lutowych by∏by mniejszy tylko o oko∏o 2–4%, a w strukturze walutowej udzia∏ kredytów walutowych wynosi∏by oko∏o 29–30%.

Tabela 10
Udzia∏ kredytów walutowych i indeksowanych w portfelu kredytowym sektora bankowego
(w %)

2002 2003 2004

Kredyty walutowe i indeksowane, w tym: 32,51 31,8 25,2

Przedsi´biorstwa 17,1 (28,1)2 18,7 (33,4) 13,0 (30,1)

Gospodarstwa domowe 9,7 (23,6) 13,0 (29,8) 12,0 (27,3)

– w tym: osoby prywatne 8,0 (27,5) 11,4 (35,7) 11,0 (33,4)

1 Z tego kredyty indeksowane – ∏àcznie dla przedsi´biorstw, gospodarstw domowych i pozosta∏ych podmiotów – 5,4% (szacunki).
2 W nawiasach przedstawiono udzia∏ kredytów walutowych przedsi´biorstw, gospodarstw domowych, osób prywatnych w ca∏oÊci kredy-
tów danej grupy kredytobiorców.

èród∏o: NBP.

Tabela 11
Udzia∏ kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em – podzia∏ walutowy

2002 2003 2004

Kredyty z∏otowe, w tym: 22,3 22,1 15,5

– przedsi´biorstwa 26,8 27,6 19,1

– gospodarstwa domowe 16,3 15,4 11,5

– w tym osoby prywatne 14,4 13,6 9,1

Kredyty walutowe, w tym: 17,5 19,2 12,2

– przedsi´biorstwa 23,0 27,1 19,7

– gospodarstwa domowe 8,0 8,3 4,3

– w tym osoby prywatne 5,8 6,4 2,8

Uwagi: dane w tabeli dotyczà rezydentów. Dane za 2002 r. sà nieporównywalne z danymi za póêniejsze lata ze wzgl´du na zmian´ sposo-
bu wykazywania kredytów indeksowanych.

èród∏o: NBP.
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Wydaje si´, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci ryzyko kredytowe zwiàzane z wahaniami kursu z∏ote-
go mo˝na oceniç jako umiarkowane. Pierwszy kwarta∏ 2004 r. wykaza∏, ˝e kilkunastomiesi´czna de-
precjacja z∏otego nie mog∏a zagroziç znacznym pogorszeniem obs∏ugi kredytów walutowych40. Sil-
na aprecjacja z∏otego w II po∏owie roku oraz jej kontynuacja na poczàtku 2005 r. przynios∏y dotych-
czas zad∏u˝onym klientom pewne oszcz´dnoÊci na obs∏udze kredytów, co mo˝e zrekompensowaç
ewentualne pogorszenie warunków sp∏aty kredytów w przypadku os∏abienia si´ waluty krajowej.

Niekorzystne skutki mo˝e natomiast przynieÊç o˝ywianie si´ popytu na kredyty walutowe i za-
ciàganie kredytów przy silnym kursie z∏otego. Do poczàtku II kwarta∏u 2005 r. nie wszystkie banki
dostrzega∏y wzrost popytu. SpoÊród czynników sk∏aniajàcych do optymizmu w ocenie wp∏ywu
ewentualnej deprecjacji z∏otego na ryzyko kredytowe banków nale˝y wymieniç: wi´kszà ni˝ w prze-
sz∏oÊci ÊwiadomoÊç klientów istnienia ryzyka zwiàzanego z zad∏u˝aniem si´ w walutach obcych
(znacznej zmiennoÊci kursu z∏otego do walut obcych), wzrost wykorzystania terminowych instru-
mentów walutowych przez przedsi´biorstwa oraz ostro˝noÊç banków przy udzielaniu kredytów
walutowych. 

Wydaje si´ wi´c, ˝e na jakoÊç portfeli kredytowych banków bardziej wp∏ynie tempo wzrostu
gospodarczego i kszta∏towanie si´ dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz stopy
bezrobocia ni˝ okresowe wahania kursu walutowego. Dopiero niekorzystne po∏àczenie wahaƒ kur-
su i niskiego tempa wzrostu gospodarczego lub dochodów do dyspozycji mog∏oby mieç wi´kszy
wp∏yw na jakoÊç kredytów.

Ryzyko kredytowe zwiàzane z finansowaniem rynku nieruchomoÊci

Analiza doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowych wskazuje, ˝e zagro˝eniem dla stabilnoÊci sektora
bankowego mo˝e byç silny spadek cen nieruchomoÊci w sytuacji nadmiernego zaanga˝owania ban-
ków w udzielanie kredytów na zakup nieruchomoÊci. Mimo ˝e pojawienie si´ takiego zagro˝enia
na rynku nieruchomoÊci w Polsce obecnie jest ma∏o prawdopodobne, nale˝y Êledziç zarówno sytu-
acj´ na rynku nieruchomoÊci (zob. rozdzia∏ 2.4), jak te˝ zaanga˝owanie banków w kredytowanie
tego segmentu rynku. 

Banki sà g∏ównym êród∏em finansowania inwestycji na rynku nieruchomoÊci zarówno w przy-
padku gospodarstw domowych, jak i deweloperów. WysokoÊç kredytów bankowych na zakup nie-
ruchomoÊci roÊnie szybciej ni˝ innych rodzajów kredytów, przez co systematycznie zwi´ksza si´
udzia∏ tych kredytów w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego ogó∏em (zob. tabela 12).

3

40 Niemniej jednak deprecjacja z∏otego, która mia∏aby trwa∏y charakter, mog∏aby negatywnie wp∏ywaç na zdolnoÊç do ob-
s∏ugi zad∏u˝enia i w konsekwencji na jakoÊç portfeli kredytowych.

Tabela 12
Charakterystyka procesów zachodzàcych na rynku kredytów na zakup nieruchomoÊci

2002 2003 2004

WartoÊç kredytów na zakup nieruchomoÊci (w mln z∏) 30.000 43.377 51.630

Udzia∏ kredytów na zakup nieruchomoÊci w nale˝noÊciach 

od sektora niefinansowego (w %) 14,8 20,0 22,9

Nominalne tempo wzrostu kredytów na zakup 

nieruchomoÊci (r/r)1, (w %), w tym: 41,9 44,6 19,0

– kredyty z∏otowe 17,7 31,4 27,7

– kredyty walutowe 84,7 59,3 11,0

– kredyty walutowe2 przy sta∏ym kursie 65,9 36,4 24,7

1 Zmiany stanów bilansowych kredytów na zakup nieruchomoÊci wiàza∏y si´ z kursem z∏otego w badanym okresie. RównowartoÊç z∏otowa
kredytów udzielonych w walutach obcych by∏a stosunkowo niska przy aprecjacji z∏otego w stosunku do euro i franka szwajcarskiego
w 2004 r. i stosunkowo wysoka przy deprecjacji w latach 2002–2003.
2 Przy za∏o˝eniu, ˝e wszystkie kredyty walutowe sà udzielane w euro.

èród∏o: NBP.
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W 2004 r. oko∏o 72% kredytów udzielonych na zakup nieruchomoÊci stanowi∏y kredyty dla go-
spodarstw domowych. JednoczeÊnie wi´kszoÊç z nich (oko∏o 85%) by∏y to kredyty mieszkaniowe. Po-
równanie zaanga˝owania banków w kredytowanie rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomoÊci ko-
mercyjnych wskazuje, ˝e potencjalnie wi´kszy wp∏yw na sytuacj´ banków ma kszta∏towanie si´ cen
na rynku budownictwa mieszkaniowego. Z punktu widzenia jakoÊci portfela kredytowego banków
wi´ksze zaanga˝owanie w kredytowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych ni˝ komercyjnych jest ko-
rzystne, poniewa˝ nieruchomoÊci mieszkaniowe sà mniej podatne na kryzysy na rynku nieruchomo-
Êci. Ich ceny charakteryzujà si´ mniejszymi wahaniami ni˝ w przypadku nieruchomoÊci niemieszka-
niowych. Ceny nieruchomoÊci niemieszkaniowych sà znacznie silniej zwiàzane z cyklem koniunktu-
ralnym i mogà podlegaç znacznym fluktuacjom. Z tego wzgl´du zabezpieczenie kredytu w postaci
hipoteki na nieruchomoÊci niemieszkaniowej jest obarczone wi´kszym ryzykiem zmiany wartoÊci.

Wi´kszoÊç udzielonych przez banki kredytów na zakup nieruchomoÊci ma zabezpieczenie w for-
mie hipoteki. Obecnie jakoÊç kredytów na zakup nieruchomoÊci, zw∏aszcza kredytów mieszkaniowych,
jest znacznie lepsza ni˝ Êrednia jakoÊç kredytów dla sektora niefinansowego (zob. wykres 50). Specyfi-
ka kredytów na nieruchomoÊci nie pozwala jednak jednoznacznie stwierdziç, ˝e wià˝à si´ one z niskim
ryzykiem. D∏ugi okres zapadalnoÊci kredytów na zakup nieruchomoÊci (15–25 lat) oraz stosunkowo
krótki okres oferowania tych kredytów przez banki w Polsce (oko∏o 8–10 lat) powodujà, ˝e cykl pogar-
szania si´ jakoÊci kredytów nie jest w pe∏ni znany. Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko zwià-
zane z zabezpieczeniem sp∏aty kredytu w formie hipoteki jest d∏ugi okres oczekiwania na odzyskanie
nale˝noÊci zabezpieczonych hipotekà, g∏ównie zwiàzany z powolnym funkcjonowaniem sàdów. Stoso-
waniu przez banki zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomoÊciach mieszkaniowych towarzyszy
równie˝ ryzyko wynikajàce z utrudnieƒ w realizacji tego zabezpieczenia (zob. ramka 4). 

W Polsce istotny wp∏yw na ryzyko zwiàzane z udzielaniem kredytów na zakup nieruchomoÊci ma
sytuacja na rynkach walutowych. Wynika to z du˝ego udzia∏u kredytów walutowych i indeksowanych
do walut obcych. W 2004 r., w przeciwieƒstwie do poprzednich lat, zmniejszy∏ si´ udzia∏ kredytów
na zakup nieruchomoÊci udzielonych w walutach obcych w kredytach na zakup nieruchomoÊci ogó∏em
(spadek z 53% w 2003 r. do 48,5% w 2004 r.), jednak wynika∏o to g∏ównie z aprecjacji z∏otego41.

3

41 Po wyeliminowaniu efektu aprecjacji z∏otego udzia∏ kredytów walutowych wynosi∏by 56% przy za∏o˝eniu, ˝e wszystkie
kredyty walutowe sà udzielane w euro. 

Wykres 51
Ârednie oprocentowanie z∏otowych kredytów mieszkaniowych i tempo zmian kredytów 
z∏otowych na zakup nieruchomoÊci dla gospodarstw domowych (r/r)

Uwaga: skokowe zmiany dynamiki z∏otowych kredytów mieszkaniowych w po∏owie 2003 i 2004 r. wynikajà ze zmiany klasyfikacji kredytów
indeksowanych do walut obcych od czerwca 2003 r.

èród∏o: NBP.
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Wysoka dynamika kredytów na zakup nieruchomoÊci w ostatnich latach w wyniku znaczne-
go wzrostu popytu jest skutkiem niskiej inflacji, niskich stóp procentowych oraz wysokiej konkuren-
cji cenowej mi´dzy bankami w tym segmencie rynku (zob. wykres 51). Najwi´ksze przyrosty kredy-
tów z∏otowych na zakup nieruchomoÊci dla gospodarstw domowych odnotowano w okresach
znacznego spadku oprocentowania kredytów lub jego stabilizacji na niskim poziomie. Wzrost po-
pytu wiàza∏ si´ równie˝ z silnà konkurencjà pozacenowà (zob. ramka 5). ¸agodzenie warunków
przyznawania kredytów na finansowanie budownictwa mieszkaniowego mo˝e w przysz∏oÊci zwi´k-
szyç straty banków z tej dzia∏alnoÊci. 

W przysz∏oÊci nale˝y spodziewaç si´ dalszego wzrostu wartoÊci kredytów na zakup nierucho-
moÊci. Badania ankietowe banków przeprowadzone przez NBP42 wskazujà bowiem na znaczny
wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w 2005 r. Wed∏ug analityków
bankowych popyt na kredyty mieszkaniowe roÊnie przede wszystkim ze wzgl´du na prognozowa-
nà sytuacj´ na rynku mieszkaniowym (rozumianà g∏ównie jako kszta∏towanie si´ cen mieszkaƒ
i oczekiwane tendencje ich zmian). Przyczynia si´ do tego równie˝ poprawa sytuacji finansowej go-
spodarstw domowych. 

Wysokie tempo wzrostu wartoÊci kredytów mieszkaniowych oraz niepewnoÊç co do przysz∏ej
jakoÊci portfela sprawiajà, ˝e nadzór bankowy wprowadzi∏ zasady ostro˝nej wyceny zabezpiecze-
nia na nieruchomoÊci oraz dopuszczalnà relacj´ kredytu do wartoÊci kredytowanej nieruchomoÊci
(tzw. wskaênik Loan-to-Value, LTV)43. 

3

42 „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych”, NBP, I kwarta∏ 2005 r.
43 Uchwa∏a nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad
wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycz-
nych i warunków, których spe∏nienie umo˝liwia uzyskanie zgody na ich stosowanie, sposobu i szczegó∏owych zasad obli-
czania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku, zakresu i sposobu uwzgl´dniania dzia∏ania banków w holdingach w oblicza-
niu wymogów kapita∏owych i wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci oraz okreÊlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowa-
nych ∏àcznie z funduszami w∏asnymi w rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyzna-
czania (Dz.U. NBP z 2004 r. Nr 15, poz. 25).

RRaammkkaa  44..      RRyyzzyykkoo  zzwwiiààzzaannee  zz kkrreeddyyttaammii  hhiippootteecczznnyymmii  ––  pprrzzeesszzkkooddyy  pprraawwnnee  ii iinnnnee
uuttrruuddnniieenniiaa  rreeaalliizzaaccjjii  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ww ffoorrmmiiee  hhiippootteekkii

Rosnàce znaczenie kredytów na zakup nieruchomoÊci sprawia, ˝e nale˝y sprawdziç, czy
istniejà dodatkowe bariery, które mog∏yby uniemo˝liwiç bankom realizacj´ zabezpieczeƒ. Ba-
riery zwiàzane z tà formà zabezpieczenia mogà mieç ró˝ny charakter. Sà to g∏ównie bariery
o charakterze prawnym:

• Istotnà barierà o charakterze technicznym i prawnym przy wykorzystaniu hipoteki ja-
ko zabezpieczenia wierzytelnoÊci jest obowiàzujàca w polskim prawie zasada fakulta-
tywnego dokonywania w ksi´dze wieczystej wpisów ukazujàcych aktualny stan praw-
ny nieruchomoÊci. Brak takiego obowiàzku daje pe∏nà swobod´ w rozporzàdzaniu
swojà w∏asnoÊcià przez d∏u˝nika, a po stronie kredytodawcy – niepewnoÊç i obaw´
o aktualny stan prawny nieruchomoÊci, na której ma byç zabezpieczona jego wierzy-
telnoÊç. Fakultatywny charakter wpisu do ksi´gi wieczystej niesie ryzyko zbycia nieru-
chomoÊci przez nieuczciwego kredytobiorc´ w czasie pomi´dzy zawarciem umowy
kredytowej a dokonaniem i uprawomocnieniem si´ wpisu o ustanowieniu zabezpie-
czenia hipotecznego w ksi´dze wieczystej. 

• Równie˝ ostatnie zmiany kodeksu post´powania cywilnego dotyczàce warunków pro-
wadzenia post´powania egzekucyjnego z nieruchomoÊci nale˝y postrzegaç jako ba-
rier´ w funkcjonowaniu zabezpieczeƒ hipotecznych wierzytelnoÊci1. W wyniku tych
zmian prowadzenie egzekucji z nieruchomoÊci zamieszkanej przez d∏u˝nika jest uza-

1 Art. 1 pkt 194 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks post´powania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 172, poz. 1804).
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3

le˝nione od zapewnienia mu mieszkania zast´pczego. Obowiàzek ten obcià˝a gmin´,
wierzyciela oraz w dalszej kolejnoÊci d∏u˝nika – w∏aÊciciela nieruchomoÊci. Regulacja
ta jest najkorzystniejsza dla samego d∏u˝nika, który z braku sankcji przymuszajàcej go
do okreÊlonego dzia∏ania nie b´dzie zainteresowany znalezieniem pomieszczenia za-
st´pczego. Na∏o˝enie na gminy obowiàzku zapewnienia lokalu zast´pczego, wobec
ogólnego braku mieszkaƒ socjalnych, wydaje si´ ma∏o skuteczne. W rezultacie obo-
wiàzek zapewnienia lokalu zast´pczego cià˝y na wierzycielu zainteresowanym odzy-
skaniem swoich wierzytelnoÊci. Powy˝sze rozwiàzanie, przerzucajàc odpowiedzial-
noÊç za skutecznoÊç egzekucji na wierzyciela, zmniejsza skutecznoÊç i efektywnoÊç za-
bezpieczenia hipotecznego na nieruchomoÊci o charakterze mieszkalnym.

• Przy odzyskiwaniu wierzytelnoÊci w drodze post´powania egzekucyjnego nadal obo-
wiàzuje zasada pierwszeƒstwa zaspokajania wierzytelnoÊci podatkowych Skarbu Paƒ-
stwa. Z wy∏àczenia od tej zasady korzystajà jedynie zabezpieczone hipotecznie wierzy-
telnoÊci pochodzàce z kredytu bankowego2. W prawach tych nie sà zrównane inne
wierzytelnoÊci bankowe, m.in. po˝yczki bankowe.

• Wiele barier powstaje na tle ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze3. Na mocy
ustawy z chwilà og∏oszenia upad∏oÊci d∏u˝nika obowiàzuje zakaz obcià˝ania jego ma-
jàtku ograniczonymi prawami rzeczowymi i dokonywania wpisów w ksi´gach wieczy-
stych, ustanawianych na sk∏adnikach majàtku upad∏ego w celu zabezpieczenia wie-
rzytelnoÊci. Odst´pstwem od tej zasady jest przepis art. 81 ust. 3 ustawy upad∏oÊcio-
wej. Dopuszcza on dokonanie wpisu hipoteki, jeÊli wniosek o dokonanie takiego wpi-
su zosta∏ z∏o˝ony w sàdzie w ciàgu szeÊciu miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci. JednoczeÊnie ustawodawca, tak formu∏ujàc przepis, pozbawi∏
ochrony wszystkie te wnioski o wpis hipoteki, które by∏y z∏o˝one du˝o wczeÊniej
przed og∏oszeniem upad∏oÊci d∏u˝nika, a wi´c w momencie gdy wierzyciel nie móg∏
wiedzieç, ˝e sytuacja d∏u˝nika jest niedobra. Problem z interpretacjà tego zapisu mo˝-
na ∏àczyç równie˝ z innà barierà dotyczàcà okresu oczekiwania na rozpatrzenie przez
sàd wniosku o dokonanie wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej. Gdyby rzeczywisty okres
oczekiwania by∏ krótszy4, przepis ograniczajàcy wpis nowych obcià˝eƒ majàtku d∏u˝-
nika z chwilà jego upad∏oÊci nie stanowi∏by przeszkody w skutecznym hipotecznym
zabezpieczaniu wierzytelnoÊci.

• Kolejnà barierà wynikajàcà z prawa upad∏oÊciowego jest dochodzenie przychodów
z nieruchomoÊci, na których ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. Przychody
z nieruchomoÊci, zgodnie z ustawà o ksi´gach wieczystych i hipotece5, nale˝à si´ wie-
rzycielowi z chwilà zaj´cia nieruchomoÊci w procesie odzyskiwania takich wierzytelno-
Êci. Jednak w post´powaniu upad∏oÊciowym przychody te wlicza si´ do ogólnej war-
toÊci majàtku upad∏ego6. Powy˝sze rozwiàzanie nie jest korzystne dla wierzycieli, któ-
rzy zaspokajani sà wy∏àcznie z sum uzyskanych ze sprzeda˝y nieruchomoÊci stanowià-
cych przedmiot zabezpieczenia. Istnienie tej przeszkody jest wynikiem braku spójno-
Êci pomi´dzy rozwiàzaniami dwóch ww. ustaw. Utrzymywanie tej rozbie˝noÊci powo-
duje, ˝e bank udzielajàcy kredytu na inwestycj´ i zabezpieczajàcy swojà wierzytelnoÊç
hipotekà w post´powaniu upad∏oÊciowym swojego d∏u˝nika zostanie pozbawiony
prawa do dochodzenia przychodów z najmu lub z dzier˝awy takiego obiektu. W przy-
padku, gdy kredyt dotyczy finansowania obiektu komercyjnego, dochody z omawia-
nych tytu∏ów sà znaczne. 

2 Art. 36 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 8, poz. 60).
3 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z póên. zm.).
4 W Êwietle danych Ministerstwa SprawiedliwoÊci Êredni czas trwania post´powania wieczystoksi´gowego w Polsce w 2004 r. wynosi∏
1,6 miesiàca. Jednak w du˝ych oÊrodkach na wpis czeka si´ nawet kilka miesi´cy. W 2002 r. czas oczekiwania na wpis w Warszawie
wynosi∏ 6,8 miesiàca. èród∏o: A. Gregorewicz: Reforma systemu ksiàg wieczystych w Polsce a kredytowanie hipoteczne, „Prawo
bankowe" nr 6/2003.
5 Art. 88 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 – tekst jednolity z póên. zm.).
6 Art. 336 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z póên. zm.).
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Zgodnie z obowiàzujàcà do koƒca 2004 r. uchwa∏à Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie
rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej44, 50-procentowà wagà ryzyka obj´te by∏y nale˝noÊci zabez-
pieczone hipotekà ustanowionà na nieruchomoÊci mieszkaniowej. W znowelizowanej uchwale
wprowadzono formalne ograniczenia w stosowaniu preferencyjnej 50-procentowej wagi ryzyka.
Banki b´dà mog∏y stosowaç wag´ ryzyka 50% tylko do cz´Êci kredytu równej 50% wartoÊci rynko-
wej lub 60% wartoÊci bankowo-hipotecznej nieruchomoÊci. Wobec cz´Êci kredytu powy˝ej tych

3

RRaammkkaa  55..      OOffeerrttyy  bbaannkkóóww  ww zzaakkrreessiiee  kkrreeddyyttóóww  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  ––  mmeettooddyy  aakkttyywwnneeggoo
zzddoobbyywwaanniiaa  kklliieennttóóww

Konkurencja mi´dzy bankami na rynku kredytów mieszkaniowych zmusza je do du-
˝ej elastycznoÊci w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów. 

Kredyty mieszkaniowe sà dost´pne dla coraz szerszego grona klientów m.in. w wy-
niku obni˝ania przez banki wymagaƒ dotyczàcych minimalnych dochodów potencjalnych
kredytobiorców oraz oferowania mo˝liwoÊci finansowania kredytem mieszkaniowym
do 100% wartoÊci inwestycji. Banki ró˝nicujà progi dochodowe (zarówno samych kredy-
tobiorców, jak i por´czycieli) w zale˝noÊci od regionu kraju i wielkoÊci aglomeracji. Banki
oferujàce kredyt mieszkaniowy wynoszàcy do 100% wartoÊci inwestycji wymagajà ubez-
pieczenia brakujàcego wk∏adu w∏asnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest cz´Êç kredytu
stanowiàca ró˝nic´ pomi´dzy ustalonym przez bank minimalnym wk∏adem finansowym
a wk∏adem faktycznie wniesionym przez kredytobiorc´. 

Dà˝enie do obj´cia kredytami mieszkaniowymi wi´kszej liczby klientów przejawia
si´ równie˝ wyd∏u˝aniem okresu sp∏aty kredytu, co obni˝a miesi´czne raty kredytowe.
Cz´Êç banków oferuje kredyty 30-letnie i d∏u˝sze. Banki oferujà równie˝ karencj´ w sp∏a-
cie kredytu, a jeden z banków proponuje tzw. rat´ balonowà. Polega ona na sp∏acaniu
przez klienta ni˝szej raty, ni˝ wynika∏oby to z planu sp∏at, czyli np. tylko 80% kapita∏u
w równych ratach miesi´cznych. Pozosta∏e 20% kapita∏u klient sp∏aca jednorazowo w for-
mie tzw. raty balonowej, którà póêniej mo˝na roz∏o˝yç na 5 lat. 

Klienci mogà refinansowaç wczeÊniej poniesione wydatki na cele mieszkaniowe.
Otrzymane w ten sposób Êrodki kredytobiorca mo˝e wykorzystaç na przyk∏ad na umeblo-
wanie mieszkania. 

Banki oferujà równie˝ mo˝liwoÊç doliczenia do kwoty kredytu wszystkich op∏at
zwiàzanych z jego zaciàgni´ciem (np. koszty ustanowienia hipoteki, wyceny nieruchomo-
Êci, op∏aty za weksel) wraz z przeprowadzeniem samej transakcji (np. op∏aty notarialne
za dokonanie zmiany w∏aÊciciela nieruchomoÊci w ksi´dze wieczystej czy te˝ prowizj´ po-
Êrednika w obrocie nieruchomoÊciami). Niektóre banki, dà˝àc do obni˝ania ponoszonych
przez klientów kosztów zwiàzanych z zaciàgni´ciem kredytu mieszkaniowego i uatrakcyj-
nienia oferty, rezygnujà z pobierania op∏at za rozpatrzenie wniosku kredytowego, wyce-
n´ nieruchomoÊci, podwy˝szenie kwoty kredytu, wczeÊniejszà sp∏at´ kredytu bàdê jego
przewalutowanie. 

Cz´Êç banków proponuje potencjalnym klientom bezp∏atne ubezpieczenie na ˝ycie
i zdrowie g∏ównego kredytobiorcy. Oznacza ono, ˝e w razie nieszcz´Êliwego wypadku, po-
wodujàcego trwa∏à niezdolnoÊç do pracy, kredyt jest sp∏acany przez ubezpieczyciela. Nie-
które banki oferujà te˝ ubezpieczenie nieruchomoÊci od ognia i innych zdarzeƒ losowych. 

Ponadto banki próbujà przejmowaç klientów innych banków, znacznie obni˝ajàc
prowizj´ lub w ogóle nie pobierajàc prowizji z tytu∏u udzielenia kredytu przeznaczonego
na refinansowanie zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu mieszkaniowego zaciàgni´tego w innym
banku.

44 Uchwa∏a nr 5/2001 KNB.
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progów b´dzie stosowana waga ryzyka 100%. Zostanie ona utrzymana równie˝ w stosunku do kre-
dytów zabezpieczonych na nieruchomoÊciach niemieszkaniowych, które charakteryzujà si´ wy˝-
szym poziomem ryzyka. Ponadto, chcàc korzystaç z preferencyjnej wagi ryzyka, banki uniwersalne
b´dà musia∏y mieç wycen´ nieruchomoÊci sporzàdzonà przez rzeczoznawc´.

Analogiczne rozwiàzania funkcjonujà równie˝ w innych krajach Unii Europejskiej. Majà one
na celu zniech´canie banków do udzielania kredytów hipotecznych, dla których relacja wartoÊci kre-
dytu do wartoÊci nieruchomoÊci stanowiàcej zabezpieczenie hipoteczne przewy˝sza okreÊlony po-
ziom. Banki, dla których barierà jest wysokoÊç wymogów kapita∏owych, korzystajà z preferencyj-
nych wag ryzyka. Oznacza to, ˝e udzielajà kredytów na bardziej restrykcyjnych warunkach, tj. wy-
magajà od kredytobiorcy wy˝szego wk∏adu w∏asnego, co zmniejsza ich ryzyko. 

Innà inicjatywà zmierzajàcà do ograniczenia ryzyka kredytowania nieruchomoÊci jest próba
stworzenia przez Êrodowisko bankowe – Zwiàzek Banków Polskich – ogólnopolskiej bazy danych
o cenach transakcyjnych nieruchomoÊci. Baza ta – pod nazwà Analiza i Monitorowanie Rynku Ob-
rotu NieruchomoÊciami (AMRON) – zawiera szeroki zestaw danych zarówno o cenach, jak i cechach
jakoÊciowych nieruchomoÊci. 

Prace nad wersjà podstawowà bazy AMRON zakoƒczy∏y si´ w po∏owie 2004 r. Obecnie baza jest
zasilana danymi o rynku nieruchomoÊci przez kilka banków. Wi´kszoÊç banków nadal jednak korzysta
z w∏asnych, z natury rzeczy fragmentarycznych baz danych. Mo˝na przypuszczaç, ˝e powolny rozwój
systemu AMRON wynika z ostro˝noÊci banków w dzieleniu si´ danymi z konkurentami, którzy dopiero
od niedawna dzia∏ajà na rynku, oraz z koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych kosztów zwiàzanych
z korzystaniem z zasobów bazy. Nale˝y jednak podkreÊliç, ̋ e zasilanie bazy AMRON danymi przez wi´k-
szoÊç banków dzia∏ajàcych w Polsce zmniejszy∏oby ryzyko finansowania rynku nieruchomoÊci dzi´ki
upowszechnieniu wiarygodnych informacji o tendencjach cenowych na rynku nieruchomoÊci. 

Ryzyko kredytowe zwiàzane z kredytowaniem operacji na rynku kapita∏owym

Kredyty na zakup akcji45 stanowi∏y znikomà cz´Êç portfela kredytowego banków (zob. tabe-
la 8). Ich kwota nie wykazuje tendencji do systematycznego wzrostu, ale waha si´ wraz z sytuacjà
na rynku kapita∏owym. Szczególnie du˝e zainteresowanie kredytem na zakup akcji wyst´powa∏o
w okresach emisji pierwotnych na gie∏dzie papierów wartoÊciowych.

JakoÊç kredytów na zakup akcji znacznie odbiega∏a od przeci´tnego poziomu wskaênika kre-
dytów zagro˝onych. Na koniec 2004 r. co czwarty udzielony kredyt na zakup akcji banki zaklasyfi-
kowa∏y jako zagro˝ony. Niskà jakoÊç omawianych kredytów mogà wyjaÊniaç warunki, na jakich sà
udzielane. Szczególnie widaç to w przypadku kredytów zwiàzanych z emisjà pierwotnà, charakte-
ryzujàcych si´ wy˝szym poziomem ryzyka ze wzgl´du na stosowanà dêwigni´ finansowà (zob. ram-
ka 6). Wydaje si´ ponadto, ˝e banki nie zawsze w∏aÊciwie wyceniajà wysokie ryzyko inwestycyjne
towarzyszàce papierom udzia∏owym, odpowiednio podwy˝szajàc mar˝e. Kredyty na zakup akcji
na rynku pierwotnym i wtórnym sà oprocentowane Êrednio o 1–2 pkt proc. wy˝ej ni˝ kredyty miesz-
kaniowe i oko∏o 2 pkt proc. ni˝ej ni˝ kredyty samochodowe.

Mimo nie najlepszej jakoÊci portfela kredytów na zakup akcji potencjalne straty na tym port-
felu nie powinny byç w najbli˝szych latach wysokie ze wzgl´du na jego tradycyjnie niskà wartoÊç.
Znaczenie kredytów zagro˝onych na zakup akcji w porównaniu z ca∏oÊcià kredytów zagro˝onych
jest marginalne (poni˝ej 0,1% na koniec 2004 r.).

3

45 Analizowanà w tym punkcie kategori´ w sprawozdawczoÊci bankowej okreÊla si´ jako „kredyty na zakup papierów war-
toÊciowych”. W praktyce wi´kszoÊci tych kredytów udziela si´ na zakup akcji.

Tabela 13
Wspó∏czynnik kredytów zagro˝onych – kredyty na zakup akcji

2002 2003 2004

Wspó∏czynnik kredytów zagro˝onych (%) 68,6 47,8 23,8

èród∏o: NBP.
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3.1.2. Perspektywy kszta∏towania si´ jakoÊci kredytów

Jako punkt odniesienia w przeprowadzonej analizie przyj´ty zosta∏ scenariusz makroekonomicz-
ny zawarty w centralnej projekcji PKB i inflacji opracowanej przez ekonomistów NBP i opublikowanej
w „Raporcie o inflacji” z maja 2005 r.46 Projekcja PKB wskazuje, ˝e obserwowane w 2004 r. o˝ywie-
nie gospodarcze b´dzie mia∏o trwa∏y charakter (w horyzoncie analizowanym w projekcji), pomimo
przejÊciowego spowolnienia tempa wzrostu PKB spowodowanego wygaÊni´ciem „szoku przedakce-
syjnego”. Wzrost dochodów do dyspozycji, wynikajàcy m.in. z poprawy sytuacji na rynku pracy i na-
p∏ywu transferów zagranicznych (w tym w ramach dop∏at bezpoÊrednich do produkcji rolnej) spowo-
duje wzrost spo˝ycia indywidualnego. JednoczeÊnie korzystne kszta∏towanie si´ perspektyw zbytu b´-
dzie sk∏ania∏o przedsi´biorstwa do dalszego zwi´kszania nak∏adów inwestycyjnych w celu zwi´kszenia
potencja∏u produkcyjnego. Kurs z∏otego b´dzie oscylowa∏ wokó∏ d∏ugookresowego trendu. 

Pomimo pozytywnych perspektyw sytuacji gospodarczej na najbli˝sze lata, w celu przeanali-
zowania podatnoÊci sektora finansowego na zmiany uwarunkowaƒ makroekonomicznych jako al-
ternatywny przyj´to scenariusz ekonomiczny zak∏adajàcy brak kontynuacji reform fiskalnych i struk-
turalnych, przesuni´cie w czasie spe∏nienia kryteriów zbie˝noÊci z Maastricht, wzrost stóp procen-
towych oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego. Dodatkowym czynnikiem obni˝ajàcym tempo
wzrostu gospodarczego w tym scenariuszu mo˝e byç trwa∏e utrzymywanie si´ cen ropy naftowej
na wysokim poziomie.

Sektor przedsi´biorstw

Kontynuacja obserwowanego o˝ywienia gospodarczego, przek∏adajàcego si´ na dobre wyni-
ki finansowe przedsi´biorstw i korzystne perspektywy zbytu, w po∏àczeniu z wysokim poziomem

3

RRaammkkaa  66..      ZZaassaaddyy  kkrreeddyyttoowwaanniiaa  zzaakkuuppuu  aakkccjjii

Banki stosujà ró˝ne zasady kredytowania obrotu akcjami w zale˝noÊci od tego, czy
kredyt b´dzie przeznaczony na obj´cie akcji w emisji pierwotnej, czy na rynku wtórnym.
Banki oferujàce kredyt na akcje na rynku pierwotnym dopuszczajà dêwigni´ finansowà
wynoszàcà oko∏o 10–15-krotnoÊci wk∏adu w∏asnego (nawet do 20-krotnoÊci), spodziewa-
jàc si´ cz´sto redukcji zleceƒ na poziomie przekraczajàcym 90% i automatycznego zwro-
tu przyznanych w umowie Êrodków. Zrealizowana dêwignia jest wówczas znacznie ni˝-
sza. Na rynku wtórnym dêwignia nie przekracza wartoÊci 2.

Zabezpieczeniem kredytu na akcje zarówno w obrocie pierwotnym, jak i wtórnym
sà Êrodki na rachunku inwestycyjnym (Êrodki pieni´˝ne lub papiery wartoÊciowe) o war-
toÊci wa˝onej ryzykiem Êrednio nie ni˝szej ni˝ 120–150% wykorzystanego kredytu. Mimo
stosowania wag w przypadku zabezpieczenia w postaci papierów wartoÊciowych, istot-
nym czynnikiem ryzyka mo˝e jednak byç zmiennoÊç cen aktywów zabezpieczajàcych oraz
ich wysoka korelacja z notowaniami kredytowanych papierów. 

Udzielanie kredytu za poÊrednictwem biur i domów maklerskich zwi´ksza bezpie-
czeƒstwo egzekwowania przez bank praw wynikajàcych z umowy kredytowej. Sà to insty-
tucje rynku kapita∏owego wyspecjalizowane w obrocie papierami wartoÊciowymi i w okre-
Êlonych sytuacjach majà prawo wykorzystywaç do transakcji na gie∏dzie kredytowane i za-
bezpieczajàce akcje bez zgody kredytobiorcy. Biura i domy maklerskie mogà sprzedaç ta-
kà cz´Êç kredytowanych akcji, która przywróci relacj´ wartoÊci zabezpieczenia do warto-
Êci wykorzystanego kredytu do poziomu wymaganego w umowie kredytowej.

46 W maju 2005 r. GUS opublikowa∏ wst´pne dane wskazujàce na niskà dynamik´ inwestycji w I kwartale 2005 r. Anali-
za przedstawiona w niniejszym Raporcie opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e jest zbyt wczeÊnie, aby na podstawie publikacji wst´p-
nych danych za jeden kwarta∏ zrewidowaç prognozy zawarte w scenariuszu bazowym, odnoszàce si´ do ca∏ego roku.
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wykorzystania mocy produkcyjnych, b´dzie sk∏ania∏a przedsi´biorstwa do zwi´kszania nak∏adów in-
westycyjnych. Na przyspieszenie inwestycji w 2005 r. wskazujà wyniki badania koniunktury przed-
si´biorstw przeprowadzane przez NBP. Indeks nowych inwestycji, b´dàcy ró˝nicà mi´dzy odsetkiem
przedsi´biorstw deklarujàcych rozpocz´cie nowych inwestycji a odsetkiem przedsi´biorstw nieza-
mierzajàcych inwestowaç, wzrós∏ w I kwartale 2005 r. do poziomu najwy˝szego w historii badania,
czyli od III kwarta∏u 1998 r. (zob. wykres 52). W 2005 r. nowe inwestycje zamierza rozpoczàç 50,6%
badanych przedsi´biorstw, z czego 85% w I po∏owie 2005 r.47

W 2005 r. przedsi´biorstwa b´dà finansowaç zarówno inwestycje, jak i bie˝àcà dzia∏al-
noÊç g∏ównie ze zgromadzonych Êrodków w∏asnych. Przes∏ankà do tego jest nie tylko wysoki
poziom depozytów przedsi´biorstw, ale równie˝ poziom – liczonego na podstawie badaƒ an-
kietowych przedsi´biorstw – indeksu zad∏u˝enia kredytowego. Wskaênik ten wzrós∏ w 2004 r.,
jednak jego wartoÊç jest nadal ujemna (zob. wykres 53). Ujemna wartoÊç indeksu zad∏u˝enia
oznacza, ˝e wi´cej przedsi´biorstw zamierza∏o zmniejszaç ni˝ zwi´kszaç zad∏u˝enie w bankach.
JednoczeÊnie istnieje tendencja do wzrostu odsetka przedsi´biorstw zamierzajàcych zwi´kszyç
zad∏u˝enie. Przedsi´biorstwa, które zamierzajà zwi´kszyç inwestycje, cz´Êciej ni˝ pozosta∏e
przewidujà powi´kszenie swojego zad∏u˝enia: w I kwartale 2005 r. 36,1% przedsi´biorstw pla-
nujàcych inwestycje zamierza zwi´kszyç swoje zad∏u˝enie kredytowe znaczàco, a 11,1% nie-
znacznie48. Wzrost odsetka firm zamierzajàcych zwi´kszyç zad∏u˝enie wskazuje, ˝e w 2005 r.
powinna rosnàç wartoÊç kredytów dla przedsi´biorstw. Nie nale˝y jednak oczekiwaç, ˝e wzrost
ten b´dzie szybki, gdy˝ podstawowym êród∏em finansowania pozostanà Êrodki w∏asne. Wzrost
zad∏u˝enia w bankach przyspieszy dopiero wtedy, gdy zmniejszà si´ zasoby Êrodków p∏ynnych
w sektorze przedsi´biorstw.

Na mo˝liwoÊç odwrócenia si´ tendencji do spadku wartoÊci kredytów dla przedsi´biorstw
wskazujà równie˝ wyniki badaƒ ankietowych banków. Wzrost popytu na kredyty dla przedsi´-
biorstw widoczny by∏ w ca∏ym 2004 r., szczególnie w sektorze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Banki prognozowa∏y, ˝e popyt na kredyty utrzyma si´ w I kwartale 2005 r. Spodziewa∏y si´ wzrostu

3

47 Por.: „Wst´pna informacja o kondycji sektora przedsi´biorstw ze szczególnym uwzgl´dnieniem stanu koniunktury
w I kwartale 2005 r.”, NBP, Warszawa, luty 2005 r., s. 36. 
48 Por.: Ibidem, s. 41.

Wykres 52
Indeks nowych inwestycji – przewidywania przedsi´biorstw

Uwaga: indeks nowych inwestycji = odsetek przedsi´biorstw deklarujàcych rozpocz´cie inwestycji w danym kwartale minus odsetek przed-
si´biorstw nieplanujàcych inwestycji w danym kwartale.

èród∏o: NBP.
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szczególnie w segmencie kredytów d∏ugoterminowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (zob.
wykres 54). Nowym czynnikiem determinujàcym wzrost popytu, sygnalizowanym przez niektóre
banki, by∏o zapotrzebowanie na wspó∏finansowanie inwestycji obj´tych dotacjami z funduszy Unii
Europejskiej (zob. rozdzia∏ 7).

W 2004 r. banki stopniowo odchodzi∏y od zaostrzania polityki kredytowej wobec sektora
przedsi´biorstw. W II po∏owie 2004 r. nie zmienia∏y warunków i kryteriów udzielania kredytów
w sektorze du˝ych przedsi´biorstw i nieznacznie ∏agodzi∏y je w sektorze ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (zob. rozdzia∏ 7). Banki prognozowa∏y, ˝e nie zmieni si´ tendencja w zakresie polityki kre-
dytowej, zapoczàtkowana w II po∏owie roku (zob. wykres 55).

3

Wykres 53
Indeks zad∏u˝enia kredytowego i jego sk∏adniki

Uwaga: indeks zad∏u˝enia kredytowego = odsetek przedsi´biorstw zamierzajàcych zwi´kszyç zad∏u˝enie kredytowe w najbli˝szym kwarta-
le minus odsetek przedsi´biorstw zamierzajàcych zmniejszyç zad∏u˝enie kredytowe w najbli˝szym kwartale.

èród∏o: NBP.
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Wykres 54
Popyt przedsi´biorstw na kredyt w I kwartale 2005 r. – przewidywania banków

Uwaga: procent netto jest ró˝nicà mi´dzy wa˝onym aktywami odsetkiem banków przewidujàcych wzrost popytu a odsetkiem banków prze-
widujàcych jego spadek.

èród∏o: „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych (I kwarta∏ 2005 r.)”, www.nbp.pl.

-20

0

20

40

60

80

100

Procent netto

%

Kredyty krótkoterminowe

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

Kredyty d∏ugoterminowe Kredyty krótkoterminowe Kredyty d∏ugoterminowe

Wzrost popytu



StabilnoÊç sektora bankowego

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2004 63

Tendencja do ∏agodzenia polityki kredytowej i odczuwany przez banki wysoki popyt na kre-
dyty ze strony przedsi´biorstw wraz z poprawà ich sytuacji finansowej powinny sprawiç, ˝e nowe
kredyty dla przedsi´biorstw w 2005 r. powinny rosnàç. Ujemny poziom indeksu zad∏u˝enia kredy-
towego49 wskazuje jednak, ˝e nadal znaczna cz´Êç przedsi´biorstw b´dzie wykorzystywaç popra-
w´ sytuacji finansowej do sp∏acania zad∏u˝enia kredytowego.

3

Wykres 55
Polityka kredytowa banków wobec sektora przedsi´biorstw – przewidywania na I kwarta∏ 2005 r.

Uwaga: procent netto jest ró˝nicà mi´dzy wa˝onym aktywami odsetkiem banków zamierzajàcych z∏agodziç polityk´ kredytowà a
odsetkiem banków zamierzajàcych jà zaostrzyç.

èród∏o: „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych (I kwarta∏ 2005 r.)”, www.nbp.pl.
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49 Patrz definicja pod wykresem 53.

Wykres 56
Obs∏uga kredytów i mo˝liwoÊci wystàpienia problemów przy sp∏acie w najbli˝szym 
kwartale (odsetek ankietowanych przedsi´biorstw)

Uwaga: odsetki w grupie przedsi´biorstw b´dàcych kredytobiorcami; obs∏ugujàcy terminowo to kredytobiorcy niemajàcy i nieprzewidujàcy
w ciàgu kwarta∏u problemów z obs∏ugà oraz ci, którzy nie majà problemów, ale mogà one pojawiç si´ w ciàgu kwarta∏u.

èród∏o: NBP.
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Wyniki wspomnianych badaƒ ankietowych przedsi´biorstw i banków sugerujà, ˝e w sektorze
przedsi´biorstw zarysowujà si´ dwa zjawiska. Cz´Êç przedsi´biorstw, korzystajàc z poprawy p∏ynno-
Êci, regulowa∏a zobowiàzania wobec banków. Inne zaciàga∏y nowe kredyty w zwiàzku z rozpocz´-
ciem inwestycji. W 2005 r. oba zjawiska powinny si´ utrwalaç, co sprawi, ˝e poprawi si´ jakoÊç kre-
dytów w sektorze przedsi´biorstw, mierzona udzia∏em kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em. 

Powy˝szà tez´ potwierdzajà równie˝ opinie przedsi´biorstw na temat ryzyka wystàpienia pro-
blemów z obs∏ugà kredytów (zob. wykres 56). Odsetek przedsi´biorstw terminowo obs∏ugujàcych
zad∏u˝enie wobec banków osiàgnà∏ najwy˝szy poziom w historii badania, czyli od 1998 r. RoÊnie
równie˝ odsetek przedsi´biorstw, które nie przewidujà problemów z obs∏ugà zad∏u˝enia50. Sukce-
sywnie maleje ponadto odsetek przedsi´biorstw majàcych problemy z obs∏ugà kredytów.

Poprawa jakoÊci kredytów mo˝e nie dotyczyç wszystkich przedsi´biorstw. Wskazuje na to ró˝-
na ocena zdolnoÊci do regulowania zobowiàzaƒ w przysz∏oÊci przez przedsi´biorstwa z poszczegól-
nych sekcji gospodarki (zob. tabela 14). Najlepiej przysz∏à sytuacj´ finansowà oceniajà przedsi´bior-
stwa z sekcji poÊrednictwo finansowe oraz pozosta∏e (sekcje J i O). W tych sekcjach nastàpi∏a te˝
znaczna poprawa w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Du˝à popraw´ zaobserwowa-
no równie˝ w budownictwie, chocia˝ nadal wi´cej przedsi´biorstw spodziewa si´ pogorszenia ni˝ po-
prawy sytuacji finansowej. Nieznacznego pogorszenia zdolnoÊci do bie˝àcego regulowania zobowià-
zaƒ w porównaniu z sytuacjà sprzed roku spodziewajà si´ równie˝ przedsi´biorstwa z sekcji przetwór-
stwa przemys∏owego. Jest to istotne, bowiem zaanga˝owanie banków w tej sekcji jest najwy˝sze. Sy-
tuacja finansowa tych przedsi´biorstw najbardziej poprawi∏a si´ jednak w okresie bezpoÊrednio po-
przedzajàcym wstàpienie Polski do UE, gdy˝ wystàpi∏ wtedy znaczny wzrost popytu na ich produkty.
Nieznaczne pogorszenie ich bardzo dobrej sytuacji finansowej nie jest wi´c powa˝nym zagro˝eniem. 

W hipotetycznym scenariuszu spowolnienia wzrostu gospodarczego mo˝na spodziewaç si´
ograniczenia inwestycji przez przedsi´biorstwa z powodu pogorszenia si´ perspektyw sprzeda˝y.
Konsekwencjà ograniczenia inwestycji by∏by spadek popytu na kredyt ze strony przedsi´biorstw. Jed-
noczeÊnie spowolnienie tempa wzrostu dochodów do dyspozycji oraz spadek optymizmu konsu-
mentów (zob. s. 67) mog∏yby negatywnie wp∏ynàç na utrzymanie tempa wzrostu konsumpcji. Mia-
∏oby to ujemny wp∏yw na rentownoÊç firm, a w konsekwencji na jakoÊç udzielonych im kredytów.

3

Tabela 14
ZdolnoÊç do regulowania zobowiàzaƒ finansowych – przewidywania przedsi´biorstw

Saldo Saldo Zmiana (r/r) Zmiana (r/r)

styczeƒ 2005 luty 2005 styczeƒ 2005 luty 2005

D – Przetwórstwo przemys∏owe 2,8 3,2 -2,1 -5,6

F – Budownictwo -6,9 -4,4 22,2 16,7

G – Handel detaliczny (bez napraw) -15,4 -11,8 11,1 8,8

H – Hotele i restauracje -15,1 5,0 -12,1 53,3

I – Transport i ∏àcznoÊç 11,0 11,9 4,7 7,7

J – PoÊrednictwo finansowe 25,9 32,0 24,1 44,2

K – Obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi 

dla przedsi´biorstw -2,3 -1,2 10,8 8,3

M – Edukacja 4,7 6,8 31,0 28,8

N – Ochrona zdrowia -2,0 -3,9 33,6 20,5

O – Pozosta∏e 30,9 34,7 35,2 44,8

Uwagi: sekcje D i G: prognoza zdolnoÊci do bie˝àcego regulowania zobowiàzaƒ finansowych; sekcja F: prognoza sytuacji finansowej przed-
si´biorstw; pozosta∏e sekcje: przewidywana sytuacja finansowa. Saldo = odsetek przedsi´biorstw oczekujàcych poprawy sytuacji finansowej
lub zdolnoÊci do bie˝àcego regulowania zobowiàzaƒ – odsetek przedsi´biorstw spodziewajàcych si´ pogorszenia sytuacji finansowej lub
zdolnoÊci do bie˝àcego regulowania zobowiàzaƒ.

èród∏o: GUS.

50 Ankietowane przedsi´biorstwa oceniajà mo˝liwoÊç wystàpienia problemów z obs∏ugà swoich zobowiàzaƒ w kwartale
nast´pujàcym po kwartale przeprowadzenia badania.
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Sektor gospodarstw domowych

Zgodnie z projekcjà PKB, w 2005 r. mo˝na oczekiwaç wzrostu dochodów do dyspozycji, wy-
nikajàcego m.in. z poprawy sytuacji na rynku pracy i nap∏ywu transferów zagranicznych (w tym
w ramach dop∏at bezpoÊrednich do produkcji rolnej). Wzrost dochodów przyczyni si´ do wzrostu
spo˝ycia indywidualnego. JednoczeÊnie mo˝na spodziewaç si´ dalszej (zapoczàtkowanej w 2004 r.)
poprawy optymizmu konsumentów, zwiàzanej równie˝ z wejÊciem Polski do UE (zob. wykres 57).
W styczniu 2005 r. zarówno Barometr Gospodarstw Domowych obliczany przez Instytut Rozwoju
Gospodarczego (IRG), jak i Wskaênik Optymizmu Konsumentów firmy Ipsos osiàgn´∏y najwy˝sze
wartoÊci od IV kwarta∏u 1998 r.

Z badaƒ IRG wynika, ˝e poprawa nastrojów gospodarstw domowych by∏a wynikiem lepszej
oceny oczekiwanej sytuacji na rynku pracy oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski. Do wzrostu
Barometru Gospodarstw Domowych zdecydowanie mniej przyczyni∏y si´ lepsza ocena przysz∏ej sy-
tuacji gospodarstw domowych oraz nieznaczny wzrost przysz∏ej sk∏onnoÊci do oszcz´dzania.
W najbli˝szym roku gospodarstwa domowe spodziewajà si´ g∏ównie poprawy sytuacji makroeko-
nomicznej kraju, a tylko w niewielkim stopniu polepszenia w∏asnej sytuacji finansowej.

Powy˝sze wnioski sà równie˝ potwierdzane przez badania Ipsos. Wskaênik Optymizmu Kon-
sumentów wzrós∏ g∏ównie w wyniku lepszej oceny przez konsumentów bie˝àcej i przysz∏ej sytuacji
gospodarczej kraju. W mniejszym stopniu do jego wzrostu przyczyni∏a si´ poprawa sytuacji mate-
rialnej gospodarstw domowych i jej perspektyw w najbli˝szym roku. Ostatni sk∏adnik wskaênika –
sk∏onnoÊç do zakupów dóbr trwa∏ego u˝ytku – nie zmieni∏ si´ znacznie w ciàgu roku, jednak
w II po∏owie 2004 r. by∏ przeci´tnie wy˝szy ni˝ w I po∏owie.

Znaczna poprawa nastrojów konsumentów powinna wp∏ynàç na wzrost sk∏onnoÊci do kon-
sumpcji w 2005 r. Z kolei p∏ace realne b´dà rosnàç umiarkowanie ze wzgl´du na nadal wysokie bez-
robocie. Oznacza to, ˝e wzrost konsumpcji w du˝ej mierze b´dzie finansowany kredytem. Zwi´k-
szajàca si´ pewnoÊç zatrudnienia b´dzie z kolei sk∏ania∏a do zakupu dóbr finansowanych kredytem
d∏ugoterminowym, g∏ównie nieruchomoÊci. Mo˝na zatem oczekiwaç utrzymania si´ lub nawet
przyspieszenia wzrostu zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych. Wzrost kredy-
tów konsumpcyjnych b´dà stymulowa∏y mi´dzy innymi zakupy z wykorzystaniem kart kredytowych,

3
Wykres 57
Sytuacja gospodarstw domowych w ciàgu najbli˝szego roku

èród∏o: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Ipsos.
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gdy˝ taka forma p∏atnoÊci staje si´ coraz popularniejsza. Kredyty dla osób prywatnych zwiàzane
z funkcjonowaniem kart kredytowych, dotàd stanowiàce jedynie 6,1% kredytów konsumpcyjnych
dla osób prywatnych, wzros∏y w styczniu 2005 r. w porównaniu z poprzednim rokiem o 45,5%.

Wnioski te znajdujà potwierdzenie w wynikach ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
W najbli˝szym czasie banki nie spodziewajà si´ zmian dotychczasowej tendencji do wzrostu kredy-
tów dla gospodarstw domowych. W I kwartale 2005 r. ˝aden z banków nie przewidywa∏ spadku
popytu na kredyty dla gospodarstw domowych. Nieznacznie wy˝szy odsetek banków (wa˝ony ak-
tywami) spodziewa∏ si´ wzrostu kredytów konsumpcyjnych ni˝ mieszkaniowych (zob. wykres 58).

Banki nie przewidujà zmian w prowadzonej polityce kredytowej (zob. wykres 59).

3

Wykres 58
Popyt gospodarstw domowych na kredyt w I kwartale 2005 r. – przewidywania banków

Uwaga: procent netto jest ró˝nicà mi´dzy wa˝onym aktywami odsetkiem banków przewidujàcych wzrost popytu a odsetkiem banków spo-
dziewajàcych si´ jego spadku.

èród∏o: „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych (I kwarta∏ 2005 r.)”, www.nbp.pl.
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Wykres 59
Polityka kredytowa banków wobec sektora gospodarstw domowych – przewidywania
na I kwarta∏ 2005 r.

Uwaga: procent netto jest ró˝nicà mi´dzy wa˝onym aktywami odsetkiem banków zamierzajàcych z∏agodziç polityk´ kredytowà a odsetkiem
banków spodziewajàcych si´ jej zaostrzenia.

èród∏o: „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych (I kwarta∏ 2005 r.)”, www.nbp.pl.
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Utrzymanie si´ dotychczasowych tendencji w zakresie popytu na kredyt i polityki kredytowej
oznacza dalszy wzrost akcji kredytowej w sektorze gospodarstw domowych (zob. rozdzia∏ 7). Jed-
noczeÊnie istniejà co najmniej dwie przes∏anki przysz∏ej poprawy jakoÊci kredytów w sektorze go-
spodarstw domowych. Pierwsza ma charakter statystyczny i wynika z tego, ˝e utrzymujàcy si´ szyb-
ki wzrost kredytów powoduje obni˝enie udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu ogó∏em, gdy˝
poczàtkowo wszystkie nowe kredyty sà klasyfikowane jako normalne. JakoÊç kredytów b´dzie si´
jednak poprawiaç równie˝ w zwiàzku ze stopniowym polepszeniem sytuacji finansowej gospo-
darstw domowych. W szczególnoÊci dotyczyç to b´dzie rolników, którzy pierwsi stali si´ bezpoÊred-
nimi beneficjentami przystàpienia Polski do Unii Europejskiej i od grudnia 2004 r. otrzymujà dop∏a-
ty bezpoÊrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Polepszy si´ równie˝ sytuacja finansowa przed-
si´biorców indywidualnych. Sprzyja temu fakt, ˝e coraz wi´cej z nich korzysta z 19-procentowej li-
niowej formy opodatkowania dochodów.

Ze wzgl´du na fakt, ˝e wartoÊç kredytów dla osób prywatnych stanowi 75,5% wartoÊci kre-
dytów udzielonych gospodarstwom domowym, jakoÊç kredytów ogó∏em w sektorze gospodarstw
domowych zale˝y od sytuacji finansowej osób prywatnych, która z kolei b´dzie uwarunkowana sy-
tuacjà na rynku pracy i wzrostem realnych dochodów do dyspozycji.

W hipotetycznym scenariuszu spowolnienia wzrostu gospodarczego mo˝na za∏o˝yç ograni-
czenie tempa wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Spadek tempa wzrostu
gospodarczego i zahamowanie wzrostu liczby zatrudnionych wp∏yn´∏yby na zmniejszenie optymi-
zmu konsumentów. Skala spadku optymizmu mog∏aby byç znaczna, poniewa˝ badania koniunktu-
ry w 2004 r. wskazywa∏y, ˝e obserwowany wzrost optymizmu konsumentów w wi´kszym stopniu
opiera∏ si´ na dobrej ocenie perspektyw makroekonomicznych ni˝ na przewidywaniach w∏asnej sy-
tuacji materialnej w przysz∏oÊci. Spadek optymizmu konsumentów móg∏by spowodowaç spadek
popytu na kredyt i ograniczenie konsumpcji. JednoczeÊnie relatywne pogorszenie si´ sytuacji finan-
sowej gospodarstw domowych mog∏oby skutkowaç zahamowaniem spadku udzia∏u kredytów za-
gro˝onych, a w przypadku pog∏´bienia si´ negatywnych tendencji makroekonomicznych nawet je-
go wzrostem. Skala tego zjawiska w du˝ej mierze zale˝a∏aby równie˝ od jakoÊci obecnych proce-
dur udzielania kredytów przez banki, szczególnie kredytów hipotecznych. 

3.2. Ryzyko walutowe

Instrumenty walutowe sà znacznà cz´Êcià aktywów i pasywów banków (zob. tabele 15 i 16).
Udzia∏ aktywów walutowych w aktywach ogó∏em nieznacznie spad∏ w 2004 r., co spowodowa∏y:
umocnienie z∏otego oraz zmniejszenie wartoÊci nale˝noÊci walutowych od sektora niefinansowego.
Skal´ spadku os∏abi∏ silny przyrost nale˝noÊci walutowych od sektora finansowego, przede wszyst-
kim w zakresie operacji z nierezydentami. Wzrost ten nale˝y wiàzaç z nadwy˝kà nap∏ywu kapita∏u
zagranicznego do Polski ponad poziom deficytu na rachunku obrotów bie˝àcych. Inwestorzy zagra-
niczni nabywali z∏ote w polskich bankach w celu kupna aktywów, co powodowa∏o nap∏yw walut
obcych do banków, nast´pnie lokowanych w zagranicznych instytucjach finansowych. Proces ten
nie spowodowa∏ jednak wzrostu ekspozycji banków na ryzyko walutowe, poniewa˝ wzrost otwar-
tej pozycji bilansowej banki kompensowa∏y transakcjami pozabilansowymi. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
znaczna cz´Êç zakupów walut przez inwestorów mog∏a odbywaç si´ poprzez transakcje FX swap,
które sà najbardziej p∏ynnym instrumentem na polskim rynku walutowym51. Transakcje te nie ge-
nerujà ryzyka walutowego dla ˝adnej ze stron kontraktu.

3

51 Wed∏ug wyników badania, przeprowadzonego w kwietniu 2004 r. przez NBP w ramach wspó∏pracy z Bankiem Rozra-
chunków Mi´dzynarodowych, obroty na rynku swapów walutowych stanowià oko∏o 64% ca∏oÊci obrotów na krajowym
rynku walutowym. Zob. „Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagie∏do-
wych instrumentów pochodnych”, http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/polska.pdf.
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W strukturze walutowej aktywów i pasywów walutowych banków dominowa∏y instrumenty
denominowane w euro i dolarach USA (zob. wykresy 61 i 62). Mi´dzy marcem a grudniem 2004 r.
wzrós∏ udzia∏ dolara w aktywach walutowych (z 32% w marcu do 38% w grudniu). Wzrost ten spo-
wodowa∏o zwi´kszenie si´ dolarowych nale˝noÊci od banków zagranicznych spoza strefy euro, co
mo˝e Êwiadczyç o wzroÊcie zainteresowania rynkiem polskich papierów wartoÊciowych ze strony
inwestorów amerykaƒskich oraz londyƒskich po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej.

3

Tabela 15
Aktywa i pasywa walutowe banków – wartoÊç (w mld z∏)

2003 2004

Razem w tym nierezydenci Razem w tym nierezydenci

Aktywa walutowe 125,5 37,9 128,3 57,5

– sektor niefinansowy 72,7 1,9 59,6 1,5

– sektor finansowy 38,4 28,6 56,9 49,3

Pasywa walutowe 88,9 31,1 85,7 30,9

– sektor niefinansowy 51,7 2,6 49,0 2,4

– sektor finansowy 31,3 24,7 29,8 23,9

èród∏o: NBP.

Tabela 16
Aktywa i pasywa walutowe banków – udzia∏ w aktywach1 i pasywach (w %)

2003 2004

Razem w tym nierezydenci Razem w tym nierezydenci

Aktywa walutowe 23,9 7,2 22,3 10,0

– sektor niefinansowy 13,9 0,4 10,4 0,3

– sektor finansowy 7,3 5,5 9,9 8,6

Pasywa walutowe 18,2 6,4 14,9 5,4

– sektor niefinansowy 10,6 0,5 8,5 0,4

– sektor finansowy 6,4 5,1 5,2 4,2

1 Udzia∏ w aktywach podawany jako udzia∏ w aktywach przed uwzgl´dnieniem rezerw celowych i odpisów z tytu∏u utraty wartoÊci.

èród∏o: NBP.

Wykres 60
Sk∏adowe pozycji walutowej banków komercyjnych

èród∏o: NBP.
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3

Wykres 61
Struktura walutowa aktywów systemu bankowego wed∏ug stanu na koniec 2004 r.

Uwaga: dane obejmujà zarówno aktywa walutowe, jak i indeksowane do walut obcych.

èród∏o: NBP.

EUR
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38,0%
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Wykres 62
Struktura walutowa pasywów systemu bankowego wed∏ug stanu na koniec 2004 r.

Uwaga: dane obejmujà zarówno pasywa walutowe, jak i indeksowane do walut obcych.

èród∏o: NBP.
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Wykres 63
Rozk∏ad otwartych pozycji walutowych banków komercyjnych w euro wyra˝onych 
jako procent funduszy regulacyjnych

èród∏o: NBP.

%

Odst´p mi´dzykwartylowy Mediana
miesiàce

2004

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

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



70

StabilnoÊç sektora bankowego

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

Pomimo znacznej skali operacji walutowych banki komercyjne w 2004 r., podobnie jak w po-
przednich latach, ogranicza∏y swojà ekspozycj´ na bezpoÊrednie ryzyko walutowe poprzez utrzymy-
wanie otwartych pozycji walutowych na niewielkim poziomie. Wi´kszoÊç banków utrzymywa∏a d∏u-
gie otwarte pozycje w euro, jednak z regu∏y by∏y one niskie i nie przekracza∏y 1% funduszy w∏asnych
banków. 

WartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka walutowego utrzymywa∏a si´ na niskim poziomie – suma
dziesi´ciodniowych wartoÊci zagro˝onych nie przekracza∏a 0,2% funduszy w∏asnych banków (zob.
wykres 65). Zró˝nicowanie banków pod wzgl´dem podejmowanego ryzyka walutowego by∏o rów-
nie˝ niewielkie (zob. wykres 66). BezpoÊrednie ryzyko walutowe nie stanowi∏o wi´c znacznego za-
gro˝enia dla stabilnoÊci sektora bankowego.

3

Wykres 64
Rozk∏ad otwartych pozycji walutowych banków komercyjnych w dolarze USA wyra˝onych
jako procent funduszy regulacyjnych

èród∏o: NBP.
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Wykres 65
WartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka kursu walutowego (suma dla sektora bankowego)

èród∏o: NBP.
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WartoÊç zagro˝ona nie oddaje ca∏oÊci ryzyka, na które nara˝one sà banki w nast´pstwie
zmian kursowych, poniewa˝ zmiany kursu walutowego wp∏ywajà równie˝ na jakoÊç kredytów wa-
lutowych w portfelu banków. Deprecjacja z∏otego, która doprowadzi∏a polskà walut´ do historycz-
nie niskiego poziomu wobec euro w I kwartale 2004 r., nie wywar∏a jednak istotnego wp∏ywu na ja-
koÊç kredytów walutowych (zob. rozdzia∏ 3.1.1).

3.3. Ryzyko stopy procentowej

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe wcià˝ sà istotnà pozycjà w bilansach banków. W portfelach ban-
ków dominujà obligacje skarbowe o sta∏ym oprocentowaniu (wykres 67). Oznacza to, ˝e banki na-

3

Wykres 66
Rozk∏ad wartoÊci zagro˝onej z tytu∏u ryzyka kursu walutowego wyra˝onej jako procent 
funduszy w∏asnych banków komercyjnych

èród∏o: NBP.
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Wykres 67
WielkoÊç wybranych pozycji portfela z∏otowych papierów d∏u˝nych w polskim sektorze
bankowym na tle jego relacji do aktywów sektora bankowego

èród∏o: NBP.
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ra˝one sà na znaczne ryzyko poniesienia strat kapita∏owych w wyniku wzrostu rynkowych stóp pro-
centowych. Ze wzgl´du na wielkoÊç portfela obligacji posiadanego przez banki ca∏kowite zabezpie-
czenie rynkowego ryzyka stopy procentowej mo˝e byç utrudnione. Trudne jest równie˝ regulowa-
nie podejmowanego ryzyka poprzez zmian´ struktury terminów zapadalnoÊci posiadanych papie-
rów. W rezultacie ekspozycja banków na ryzyko stopy procentowej charakteryzuje si´ znacznà iner-
cjà (zob. wykresy 69 i 29). 

Banki krajowe podejmujà znacznie ni˝sze ryzyko stopy procentowej ni˝ krajowe niebankowe in-
stytucje finansowe. Sà równie˝ ostro˝niejsze ni˝ banki zagraniczne (zob. wykres 29). Skala inwestycji po-
szczególnych banków w z∏otowe papiery d∏u˝ne jest ró˝na. Porównanie Êredniej wa˝onej dla sektora
oraz mediany rozk∏adu wskazuje, ˝e wi´ksze banki cechujà si´ zarówno wy˝szym udzia∏em z∏otowych
papierów wartoÊciowych w aktywach, jak i d∏u˝szym Êrednim terminem zapadalnoÊci tych papierów.

W pierwszej po∏owie roku banki próbowa∏y zmniejszaç swojà ekspozycj´ na ryzyko stopy pro-
centowej w oczekiwaniu na dalsze przesuwanie si´ w gór´ krzywej dochodowoÊci. Kiedy jednak
trend wzrostu stóp rynkowych zosta∏ prze∏amany, banki stara∏y si´ wykorzystaç nowy trend, zwi´k-
szajàc duration posiadanego portfela obligacji skarbowych. 3
Wykres 68
Relacja wartoÊci z∏otowych papierów d∏u˝nych do aktywów banków komercyjnych

èród∏o: NBP.
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Wykres 69
Âredni termin zapadalnoÊci d∏u˝nych papierów wartoÊciowych posiadanych przez banki
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Porównanie rozk∏adów wyniku operacji d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi w sektorze ban-
kowym (zob. wykres 70) oraz wyniku operacji instrumentami wra˝liwymi na stop´ procentowà
(zob. wykres 71) wskazuje, ˝e wi´kszoÊç banków ma ograniczone mo˝liwoÊci zapobiegni´cia stra-
tom kapita∏owym na portfelu obligacji w przypadku wzrostu stóp procentowych. JednoczeÊnie
cz´Êç pozycji jest zabezpieczana transakcjami pochodnymi. W ostatnich dwóch latach wynik ope-
racji pochodnymi instrumentami finansowymi na stop´ procentowà nie rekompensowa∏ strat
z operacji d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi, co sugeruje, ˝e w normalnych warunkach rynko-
wych banki mogà mieç trudnoÊci z ca∏kowitym zabezpieczeniem ryzyka wynikajàcego z posiadane-
go portfela papierów skarbowych. Mo˝e to staç si´ êród∏em zagro˝eƒ o charakterze systemowym
w przypadku gwa∏townego wzrostu stóp procentowych.

3

Wykres 70
Relacja wyniku operacji d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi do aktywów

Uwaga: na wykresie przedstawione sà wyniki wypracowane w danym kwartale (dane nieannualizowane).

èród∏o: NBP.
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Wykres 71
Relacja sumy wyników operacji instrumentami wra˝liwymi na stop´ procentowà do aktywów

Uwaga: wykres przedstawia rozproszenie relacji sumy pozycji przedstawionych na wykresie 72 do aktywów.

èród∏o: NBP.
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Analiza struktury wyniku finansowego wskazuje, ˝e banki korzystajà z instrumentów pochod-
nych nie tylko w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, ale równie˝ stosujàc te instrumen-
ty zwi´kszajà swojà ekspozycj´ na to ryzyko w transakcjach o charakterze spekulacyjnym. Mimo
wzrostu cen papierów d∏u˝nych w IV kwartale banki zanotowa∏y strat´ na operacjach instrumenta-
mi zwiàzanymi ze stopà procentowà. Przyczyni∏ si´ do tego g∏´boko ujemny wynik operacji instru-
mentami pochodnymi na stop´ procentowà (zob. wykres 72). Mo˝e byç to przes∏ankà przyj´cia hi-
potezy, ˝e w I po∏owie roku banki krajowe nie tylko odsprzedawa∏y nierezydentom obligacje, ale
równie˝ zmniejsza∏y swojà ekspozycj´ na ryzyko stopy procentowej, zawierajàc transakcje instru-
mentami pochodnymi. Skala operacji instrumentami pochodnymi mog∏a byç na tyle du˝a, ˝e
wzrost cen papierów d∏u˝nych nie zrekompensowa∏ strat z tytu∏u operacji pozabilansowych. Nale-
˝y podkreÊliç, ˝e sytuacja, która wystàpi∏a w tym zakresie w 2004 r., by∏a wyjàtkowa. Bardzo du˝y
popyt inwestorów zagranicznych na polskie papiery skarbowe wskazywa∏, ˝e mogli oni jednocze-
Ênie zajmowaç pozycje w takich instrumentach pochodnych, których wartoÊç zmienia∏a si´ w wy-
niku zmian stóp procentowych analogicznie do zmian cen obligacji skarbowych. Te szczególne oko-
licznoÊci umo˝liwi∏y bankom krajowym domkni´cie (a nawet odwrócenie) pozycji w z∏otowej sto-
pie procentowej.

3.4. Ryzyko cen akcji

Sytuacja na gie∏dzie mo˝e oddzia∏ywaç na wyniki banków dwoma kana∏ami: bezpoÊrednio
poprzez zmian´ wartoÊci portfela akcji posiadanych przez banki oraz poÊrednio, poprzez wyniki
z dzia∏alnoÊci domów i biur maklerskich.

Papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u stanowi∏y na koniec 2004 r. – podobnie jak we
wczeÊniejszych latach – niewielkà cz´Êç aktywów sektora bankowego. WartoÊç papierów wartoÊcio-

3

Wykres 72
Wybrane pozycje rachunku wyników banków zwiàzane z instrumentami wra˝liwymi 
na stop´ procentowà

Uwaga: odpisy netto na aktualizacj´ wartoÊci aktywów finansowych odnoszà si´ nie tylko do d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Na wykre-
sie przedstawione sà wyniki wypracowane w danym kwartale (dane nieannualizowane).

èród∏o: NBP.
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wych z prawem do kapita∏u oraz ich udzia∏ w aktywach banków zmala∏y na koniec badanego okre-
su w porównaniu z koƒcem 2003 r. Spadek nastàpi∏ mimo tendencji wzrostowej na gie∏dzie i o˝y-
wienia obrotów pod koniec roku. Ârednie zwroty z inwestycji w akcje zmala∏y jednak w porówna-
niu z 2003 r., choç w dalszym ciàgu przewy˝sza∏y znacznie rentownoÊç obligacji skarbowych. Du-
˝a by∏a te˝ zmiennoÊç notowaƒ, pociàgajàca za sobà wysokà wymaganà premi´ za ryzyko. Nic nie
wskazuje na to, aby opisane relacje zmieni∏y si´ w najbli˝szych latach (czynnikiem sprzyjajàcym
zmianom mo˝e byç w d∏u˝szym okresie wzrost liczby notowanych spó∏ek, natomiast poczàtkowo
mogà temu nie sprzyjaç nowe emisje zwi´kszajàce zmiennoÊç cen).

3

Wykres 73
Liczba banków komercyjnych dotkni´tych 2,5-procentowym spadkiem zysku netto
(lub wzrostem straty) przy za∏o˝onym scenariuszu spadku wartoÊci portfela akcji

Uwaga: przyj´to, ˝e spadek wartoÊci papierów wartoÊciowych z prawem do kapita∏u zmniejsza zysk netto lub powi´ksza strat´ dok∏adnie
o wielkoÊç obni˝ki wartoÊci. 

èród∏o: NBP.
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Wykres 74
Odsetek aktywów banków komercyjnych odpowiadajàcy bankom dotkni´tym 
2,5-procentowym spadkiem zysku (lub wzrostem straty) przy za∏o˝onym scenariuszu 
spadku wartoÊci portfela akcji

Uwaga: przyj´to, ˝e spadek wartoÊci papierów wartoÊciowych z prawem do kapita∏u zmniejsza zysk netto lub powi´ksza strat´ dok∏adnie
o wielkoÊç obni˝ki wartoÊci.

èród∏o: NBP.
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Skutkiem ma∏ego zaanga˝owania banków na rynku akcji jest niewielkie ryzyko wahaƒ wyni-
ku finansowego w sektorze bankowym na skutek zmian cen akcji. Symulacje wskazujà, ˝e 10-pro-
centowe obni˝enie wartoÊci akcji mog∏oby spowodowaç zmniejszenie si´ zysku o wi´cej ni˝ 2,5%
w bankach, których udzia∏ w aktywach systemu bankowego nie przekracza 20% (zob. wykres 73).
Spadek wartoÊci portfela o 60% móg∏by prowadziç do ponad 2,5-procentowego spadku zysku net-
to lub wystàpienia straty w bankach o udziale w aktywach sektora bankowego przekraczajàcym
60%. Prawdopodobieƒstwo tak du˝ych spadków cen na rynku gie∏dowym jest jednak ma∏e. Wra˝-
liwoÊç wyniku banków na wahania cen akcji spad∏a w stosunku do lat ubieg∏ych. 

W 2004 r. Êrednie obroty na GPW by∏y wi´ksze ni˝ w 2003 r., zw∏aszcza pod koniec roku, co
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia dochodów z prowizji osiàganych przez domy i biura maklerskie.

Wy˝szà aktywnoÊç biur maklerskich mo˝na zauwa˝yç w okresach zwi´kszenia liczby debiu-
tów gie∏dowych. Ze wzgl´du na wzrost liczby nowych spó∏ek, których akcje wesz∏y do obrotu pu-
blicznego w 2004 r., mo˝na spodziewaç si´ dalszego wzrostu obrotów w 2005 r. Zarówno wzrost
obrotów (bezpoÊrednio wp∏ywajàcy na wzrost przychodów z prowizji), jak i mo˝liwoÊç osiàgni´cia
dodatkowych przychodów z organizowania emisji akcji pozwalajà biurom maklerskim na zwi´ksze-
nie przychodów w 2005 r. 

3

Wykres 75
Miesi´czne obroty domów maklerskich na rynku akcji GPW

èród∏o: GPW.
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Tabela 17
Relacja papierów udzia∏owych i aktywów oraz ca∏ego portfela papierów wartoÊciowych (w %)

2002 2003 2004

Relacja papierów udzia∏owych i aktywów 0,36 0,36 0,20

Relacja papierów udzia∏owych i sumy 

papierów wartoÊciowych 1,64 1,56 0,95

èród∏o: NBP.
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3.5. Ryzyko p∏ynnoÊci

Âredniookresowà miarà ryzyka p∏ynnoÊci jest relacja kredytów do depozytów sektora niefi-
nansowego. Przeci´tny poziom tego wskaênika w 2004 r. by∏ wy˝szy ni˝ w poprzednim roku i wy-
nosi∏ 75,6%52 (w 2003 r. 74,7%). Ukszta∏towa∏ si´ wi´c znacznie poni˝ej poziomu 100%, po któ-
rego przekroczeniu niezb´dne mo˝e byç refinansowanie poza krajowym rynkiem (zob. wykres 76).
Przekroczenie przez wskaênik poziomu 100% oznacza∏oby koniecznoÊç pozyskania Êrodków finan-
sowych na rynku krótkoterminowych depozytów mi´dzybankowych albo emisj´ obligacji d∏ugoter-
minowych. Mog∏oby to zwi´kszyç koszt finansowania oraz uzale˝niç p∏ynnoÊç i koszt refinansowa-
nia od sytuacji na mi´dzynarodowym rynku finansowym. 

W dziesi´ciu najwi´kszych (pod wzgl´dem sumy bilansowej) bankach wskaênik kredytów
do depozytów w grudniu 2004 r. wynosi∏ od 40% do 89% (Êrednio oko∏o 64%). W przypadku nie-
których niewielkich banków b´dàcych w∏asnoÊcià inwestorów zagranicznych kwota kredytów prze-
kracza∏a kwot´ depozytów nawet kilkakrotnie. By∏o to jednak wynikiem polityki zak∏adajàcej finan-
sowanie aktywów Êrodkami pochodzàcymi g∏ównie z depozytów terminowych oraz kredytów po-
zyskanych od banków dzia∏ajàcych w Polsce.

3

RRaammkkaa  77..      BBaannkkoowwee  bbiiuurraa  ii ddoommyy  mmaakklleerrsskkiiee  aa wwyynniikkii  ffiinnaannssoowwee  bbaannkkóóww

Polskie prawo dopuszcza mo˝liwoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej przez banki.
W tym celu banki mogà stworzyç biuro maklerskie bàdê powo∏aç bankowy dom maklerski. 

• Biura maklerskie sà jednostkami wydzielonymi organizacyjnie i finansowo z banku.
Oznacza to, ˝e majà status podobny do oddzia∏u, jednak w pewnych kwestiach sà
zobowiàzane do zachowania odr´bnoÊci. Dotyczy to np. funduszy w∏asnych, siedzi-
by, prowadzenia ksiàg rachunkowych. Wyniki finansowe biur maklerskich wliczane sà
do wyników banków na bie˝àco w ciàgu roku obrachunkowego. 

• Domy maklerskie z definicji majà status spó∏ek akcyjnych i sà odr´bnymi podmiotami
gospodarczymi. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego, jako podmiotu zale˝-
nego, jest konsolidowane metodà pe∏nà. Wynik finansowy domu maklerskiego jest
zaliczany do skonsolidowanego wyniku finansowego banku proporcjonalnie do po-
siadanego przez bank udzia∏u w kapitale w∏asnym.

W ostatnich latach w tym segmencie rynku poÊrednictwa finansowego dosz∏o do po-
wa˝nych zmian instytucjonalnych. Zauwa˝alna jest tendencja do przekszta∏cania bankowych
biur maklerskich w domy maklerskie, które odgrywajà coraz wi´kszà rol´ na rynku kapita∏o-
wym. Obecnie zgod´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej ma 6 biur i 29 domów makler-
skich, w tym 12 bankowych1. W I pó∏roczu 2004 r. przychody z dzia∏alnoÊci podstawowej biur
maklerskich wynios∏y 101 mln z∏, a domów maklerskich oko∏o 507 mln z∏. W I po∏owie 2003 r.
wartoÊci te wynosi∏y, odpowiednio, 53 mln z∏ i 332 mln z∏. 

Bez wzgl´du na form´ organizacyjnà podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi maklerskie jego
wynik finansowy podobnie wp∏ywa na skonsolidowany wynik finansowy banku. W sprawo-
zdaniu jednostkowym banku wykazywany jest jedynie wynik biur maklerskich. 

52 Ârednia wartoÊç wskaênika w 2004 r. po wyeliminowaniu obserwacji z paêdziernika, kiedy nastàpi∏ gwa∏towny wzrost
wskaênika, g∏ównie z powodu wzrostu wartoÊci kredytów dla osób prywatnych na zakup akcji (+13,5 mld z∏). By∏o to zja-
wisko jednorazowe zwiàzane z prywatyzacjà PKO BP i nie mia∏o strukturalnego zwiàzku ze zmianà p∏ynnoÊci w sektorze
bankowym.

1 Banki majàce domy maklerskie to: Bank Pekao SA, ING Bank Âlàski SA, Bank Millennium SA, PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BZ WBK
SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, BOÂ SA, BISE SA, Deutsche Bank Polska SA, BG˚ SA, HSBC Bank Polska SA.
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Ze wzgl´du na zró˝nicowanie okresów pozostawania poszczególnych sk∏adników pasywów w bi-
lansie analiza struktury pasywów pozwala oceniç poziom bezpieczeƒstwa êróde∏ finansowania dzia∏al-
noÊci banków. W 2004 r. struktura finansowania aktywów sektora bankowego nieznacznie si´ zmieni∏a:

– zmniejszy∏ si´ udzia∏ najbardziej stabilnego êród∏a53, tj. depozytów sektora niefinansowe-
go (o 2,9 pkt proc.)

3

Wykres 76
Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego na tle nominalnych wartoÊci 
kredytów i depozytów

èród∏o: NBP.
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53 O stabilnoÊci depozytów gospodarstw domowych Êwiadczy wysoki udzia∏ osadu, czyli cz´Êci depozytów bie˝àcych sta-
le pozostajàcej w banku mimo okresowych wahaƒ stanu kont. Ârednia wartoÊç wspó∏czynnika osadu we wk∏adach dla de-
pozytów bie˝àcych gospodarstw domowych wynosi∏a w 2004 r. oko∏o 96%. W przypadku depozytów bie˝àcych sektora
przedsi´biorstw Êrednia wartoÊç osadu we wk∏adach w 2004 r. wynosi∏a oko∏o 91%.

Wykres 77
Udzia∏ poszczególnych typów zobowiàzaƒ wobec sektora instytucji finansowych w sumie
bilansowej sektora bankowego

èród∏o: NBP.
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– udzia∏ depozytów i lokat instytucji finansowych pozosta∏ na poziomie z koƒca poprzednie-
go roku (zob. wykres 77), 

– zwi´kszy∏ si´ udzia∏ Êrodków w∏asnych, w tym wyniku finansowego oraz zobowiàzaƒ z ty-
tu∏u zawartych transakcji repo.

Struktura zobowiàzaƒ wobec instytucji finansowych nie zmieni∏a si´ istotnie. Udzia∏ zobowià-
zaƒ walutowych wobec nierezydentów w zobowiàzaniach wobec sektora finansowego ogó∏em
zmienia∏ si´ g∏ównie pod wp∏ywem wahaƒ wielkoÊci depozytów terminowych oraz kredytów i po-
˝yczek otrzymanych od zagranicznych instytucji finansowych. 

Szczególny wp∏yw na struktur´ zobowiàzaƒ wywar∏a prywatyzacja banku PKO BP. Na prze∏omie
wrzeÊnia i paêdziernika znacznie wzros∏y lokaty z∏otowe rezydentów, inwestorzy indywidualni wp∏aca-
li bowiem na rachunki w domach maklerskich Êrodki w∏asne oraz pochodzàce z kredytów bankowych.
Z kolei domy maklerskie lokowa∏y pozyskane w ten sposób Êrodki g∏ównie na rachunkach bie˝àcych
(wzrost o oko∏o 10 mld z∏) oraz na rachunkach terminowych (wzrost o oko∏o 3 mld z∏) w bankach.

Luka p∏ynnoÊci

Krótkookresowà miarà ryzyka p∏ynnoÊci jest wielkoÊç luki p∏ynnoÊci, która pokazuje ró˝nic´
mi´dzy wielkoÊcià pasywów a wielkoÊcià aktywów zakwalifikowanych do takich samych przedzia-
∏ów wymagalnoÊci.

Od poczàtku roku do wrzeÊnia 2004 r. jednomiesi´czna luka p∏ynnoÊci oscylowa∏a wokó∏ 110
mld z∏, tj. oko∏o 21%54 aktywów (zob. wykres 78). Z∏o˝y∏a si´ na nià g∏ównie ró˝nica mi´dzy zo-
bowiàzaniami a nale˝noÊciami z∏otowymi; sk∏adnik walutowy stanowi∏ jedynie jej niewielkà cz´Êç.

W drugim i trzecim kwartale roku spada∏a wartoÊç luki jednomiesi´cznej. Spowodowa∏ to
g∏ównie nieco szybszy wzrost nale˝noÊci krótkoterminowych od sektora finansowego ani˝eli zobo-

3

54 Relacja jednomiesi´cznej luki p∏ynnoÊci w odniesieniu do aktywów w innych krajach Europy Ârodkowej w 2004 r. kszta∏-
towa∏a si´ nast´pujàco: Estonia-30%, Czechy-30,4%, ¸otwa-31,4%, S∏owacja-31,2%, S∏owenia-12,6%, W´gry-25,6%.
W poprzednich latach w Polsce relacja ta wynosi∏a 17,8% (w 2002 r.) i 23,2% (w 2003 r.)

Wykres 78
Jednomiesi´czna luka p∏ynnoÊci na tle posiadanych papierów wartoÊciowych, mo˝liwej
do uzyskania wartoÊci kredytu lombardowego oraz aktywów p∏ynnych

èród∏o: NBP.
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wiàzaƒ krótkoterminowych. Po stronie zobowiàzaƒ, które wliczane sà do luki, najszybciej rosnàcym
sk∏adnikiem by∏y zobowiàzania bie˝àce wobec sektora niefinansowego. Niska zyskownoÊç lokat ter-
minowych sprawi∏a, ˝e klienci banków ch´tniej deponowali swoje Êrodki na bardziej p∏ynnych ra-
chunkach bie˝àcych. Mimo ˝e w drugim pó∏roczu 2004 r. banki w odpowiedzi na zmiany stóp pro-
centowych NBP podnios∏y oprocentowanie depozytów, tendencja ta si´ nie zmieni∏a. W czwartym
kwartale wartoÊç luki znacznie wzros∏a. Powodem tego by∏ wspomniany du˝y przyrost depozytów
domów maklerskich. 

W razie problemów z p∏ynnoÊcià pojedyncze banki majà do dyspozycji kilka sposobów pozy-
skania Êrodków na rynku finansowym: sprzeda˝ papierów wartoÊciowych, zaciàgni´cie zobowiàzaƒ
na rynku mi´dzybankowym lub – sporadycznie – w banku centralnym.

Papiery wartoÊciowe pozwalajà uzyskaç p∏ynne Êrodki poprzez ich sprzeda˝, mogà te˝ s∏u˝yç
jako zabezpieczenie kredytu lombardowego, kredytu technicznego oraz jako podstawa operacji re-
po. Wa˝ne sà zatem analiza wartoÊci tych instrumentów posiadanych przez banki oraz p∏ynnoÊç
rynku, na którym mo˝na je sprzedaç. 

Miarà p∏ynnoÊci rynku obligacji jest poziom ró˝nic pomi´dzy ofertami kupna i sprzeda˝y
(spreadów). Przeci´tny poziom spreadów obligacji dwu- oraz pi´cioletnich by∏ wy˝szy ni˝ w 2003 r.
(zob. wykres 80), co mo˝e byç skutkiem niewielkiego wzrostu zmiennoÊci d∏ugoterminowych stóp
procentowych. Oznacza∏o to, ˝e w 2004 r. banki chcàce pozyskaç p∏ynne Êrodki poprzez sprzeda˝
obligacji skarbowych musia∏y si´ liczyç z wi´kszymi kosztami tych operacji.

3

RRaammkkaa  88..      WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  kkrreeddyyttuu  tteecchhnniicczznneeggoo

Banki coraz cz´Êciej korzysta∏y z mo˝liwoÊci zaciàgania kredytu technicznego. Rozsze-
rzenie w paêdzierniku 2003 r. zakresu instrumentów mogàcych byç zabezpieczeniem kredytu
o obligacje skarbowe oraz wprowadzenie elektronicznej obs∏ugi transakcji i zabezpieczeƒ
znacznie u∏atwi∏y dost´p do tego instrumentu (zob. wykres 79).

W 2004 r. wzros∏y: Êrednia dzienna liczba zleceƒ sk∏adanych przez banki (z 15 do 29)
oraz Êrednia dzienna wartoÊç wykorzystanego kredytu (o oko∏o 1 mld z∏), do poziomu 5.565
mln z∏. Pomimo du˝ego zró˝nicowania wartoÊci dziennego wykorzystania kredytu techniczne-
go w bankach mo˝na uznaç, ˝e instrument ten ma coraz wi´ksze znaczenie w zarzàdzaniu
p∏ynnoÊcià. 

Wykres 79
Wykorzystanie kredytu technicznego

èród∏o: NBP.
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Aktywa p∏ynne

W analizie instrumentów finansowych mogàcych s∏u˝yç bankom do zapewnienia p∏ynnoÊci
p∏atniczej monitoruje si´ poziom aktywów p∏ynnych55 (zob. wykres 81). Ich udzia∏ w aktywach ogó-

3

Wykres 80
Ró˝nice pomi´dzy ofertami kupna i sprzeda˝y obligacji skarbowych

èród∏o: NBP.
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55 Definicja aktywów p∏ynnych – zob. uwaga pod wykresem 81.

Wykres 81
Aktywa p∏ynne na tle aktywów ogó∏em i Êrodków po˝yczonych

Uwagi: aktywa p∏ynne: Êrodki na rachunkach nostro w NBP oraz innych bankach, lokaty jednodniowe, lokaty mi´dzybankowe do 1 miesià-
ca (wy∏àczajàc NBP), dopuszczone do publicznego obrotu papiery Skarbu Paƒstwa i NBP (bez papierów wartoÊciowych utrzymywanych
do terminu wymagalnoÊci oraz wyodr´bnionych na BFG);
Êrodki po˝yczone: zobowiàzania wobec banku centralnego, sektora finansowego, niefinansowego, bud˝etowego, zobowiàzania z tytu∏u
sprzedanych papierów wartoÊciowych z przyrzeczeniem odkupu, zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych, inne pa-
sywa (z wy∏àczeniem rezerw, kapita∏u i wyniku finansowego).

èród∏o: NBP.
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∏em nieznacznie wzrós∏ w 2004 r., do 23%. O braku powa˝nego zagro˝enia dla p∏ynnoÊci sektora
bankowego Êwiadczy∏ fakt, ˝e poziom aktywów p∏ynnych nadal znacznie przewy˝sza∏ wartoÊç naj-
mniej stabilnego êród∏a finansowania banków – zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego.

Odzwierciedlenie sytuacji p∏ynnoÊciowej sektora bankowego na rynku pieni´˝nym

Dla pojedynczych banków istotnà sprawà jest mo˝liwoÊç zaspokajania krótkoterminowego
zapotrzebowania na p∏ynnoÊç na rynku mi´dzybankowym oraz, w sytuacjach awaryjnych, w ban-
ku centralnym. Banki nie mia∏y problemów z pozyskaniem Êrodków na rynku mi´dzybankowym.
WysokoÊç stopy procentowej WIBOR O/N oscylowa∏a bowiem wokó∏ poziomu stopy referencyjnej
banku centralnego (zob. wykres 82). Krótkoterminowa stopa WIBOR tylko kilkakrotnie w ciàgu ro-
ku osiàga∏a wyraênie wysoki poziom. Nie by∏o to jednak symptomem systemowych problemów
banków z p∏ynnoÊcià, ale wynika∏o ze zdarzeƒ jednorazowych.

Maksymalny poziom kredytu lombardowego na koniec 2004 r., który móg∏by byç zaciàgni´-
ty pod zastaw papierów wartoÊciowych posiadanych przez banki, stanowi∏ 62% luki (zob. wykres
78). Proporcja ta zmieni∏a si´ tylko nieznacznie w porównaniu z koƒcem poprzedniego roku. 

Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego w sektorze bankowym od kilku lat maleje
i w 2004 r. wynios∏a 5,6 mld z∏. W sumie, w ca∏ym 2004 r. NBP 32 razy udzieli∏ kredytu lombardo-
wego. W 2003 r. udzieli∏ kredytu lombardowego 52 razy, o ∏àcznej wartoÊci 11,6 mld z∏, a w 2002 r.
210 razy, o wartoÊci 42,2 mld z∏.

Prawne rozwiàzania majàce zwiàzek z ryzykiem p∏ynnoÊci

W listopadzie 2004 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadzi∏a mechanizm gwarancji rozra-
chunku. Zmiana ta mia∏a na celu zwi´kszenie bezpieczeƒstwa i terminowoÊci zakoƒczenia dzien-
nych rozliczeƒ w systemie Elektronicznej Izby Rozliczeniowej (zob. rozdzia∏ 5). 

Kwestie zwiàzane z zarzàdzaniem ryzykiem p∏ynnoÊci sà uregulowane w rekomendacji
KNB. Nie ma przepisu zobowiàzujàcego banki do wyznaczania iloÊciowej normy p∏ynnoÊci.

3 Wykres 82
WysokoÊç stopy WIBOR O/N na tle podstawowych stóp procentowych NBP

èród∏o: NBP.
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Obecnie w NBP trwajà prace nad regulacjà ostro˝noÊciowà dotyczàcà ustalenia wià˝àcych ban-
ki norm p∏ynnoÊci. Przewiduje si´, ˝e wejdzie ona w ˝ycie na poczàtku 2006 r. Projekt regulacji
zawiera norm´ iloÊciowà p∏ynnoÊci, która b´dzie zobowiàzywa∏a banki do obliczania luki p∏yn-
noÊci dla zdefiniowanych przedzia∏ów wymagalnoÊci oraz utrzymywania wskaênika p∏ynnoÊci
na poziomie co najmniej równym 1 dla operacji o terminach wymagalnoÊci do 1 miesiàca.
Wskaênik p∏ynnoÊci b´dzie liczony jako relacja sumy skumulowanych aktywów i otrzymanych
zobowiàzaƒ pozabilansowych do sumy skumulowanych pasywów i udzielonych zobowiàzaƒ
pozabilansowych.

3.6. Wyniki finansowe

W 2004 r. poprawi∏y si´ wyniki finansowe i wskaêniki efektywnoÊci sektora bankowego. Wy-
nik brutto sektora bankowego w 2004 r. wyniós∏ 8,1 mld z∏, a wynik netto 7,3 mld z∏. Oznacza to,
˝e wynik brutto by∏ wy˝szy o oko∏o 79% ni˝ w 2003 r., a wynik netto o oko∏o 211%. By∏y to jed-
noczeÊnie najlepsze wyniki finansowe od poczàtku procesu transformacji. 

Do wzrostu wyników finansowych banków w 2004 r. przyczyni∏a si´ g∏ównie poprawa sytu-
acji gospodarczej. Wp∏yn´∏a ona na polepszenie sytuacji finansowej kredytobiorców i podniesienie
jakoÊci udzielonych im kredytów (zob. rozdzia∏ 3.1.1), powodujàc zmniejszenie salda odpisów
na rezerwy celowe na nale˝noÊci zagro˝one. Wzrost wartoÊci kredytów (g∏ównie kredytów na za-
kup nieruchomoÊci) i wy˝sze ni˝ rok wczeÊniej stopy procentowe przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia naj-
wa˝niejszego sk∏adnika wyników dzia∏alnoÊci banków, tj. wyników odsetkowych. Na wyniki finan-
sowe sektora bankowego korzystnie wp∏yn´∏y równie˝: zmniejszenie obcià˝eƒ podatkowych (tj. ob-
ni˝enie z dniem 1 stycznia 2004 r. stawki podatku dochodowego od osób prawnych o 8 pkt proc.,
do 19%), wprowadzenie nowej regulacji dotyczàcej klasyfikacji kredytów oraz kontynuacja dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych w bankach. Du˝e znaczenie mia∏ tak˝e dodatni wynik podmiotów podporzàd-
kowanych banków.

EfektywnoÊç banków

Analiza miar pozycyjnych rozk∏adu ROA wskazuje, ˝e w 2004 r. zahamowany zosta∏ obser-
wowany we wczeÊniejszych latach trend spadkowy Êredniej i mediany wartoÊci wspó∏czynnika ROA.
WartoÊç Êrednia wspó∏czynnika ukszta∏towa∏a si´ na poziomie oko∏o 1,4%, a mediany – oko∏o
0,8%. Poprawie Êrednich wartoÊci dla sektora towarzyszy∏o zwi´kszenie si´ wartoÊci pierwszego
i trzeciego kwartyla. Wzrost rozpi´toÊci pomi´dzy kwartylami rozk∏adu wskazywa∏ na to, ˝e wi´k-
szy wp∏yw na wyniki poszczególnych banków – odwrotnie ni˝ w 2003 r. – mia∏y czynniki wewn´trz-
ne, charakterystyczne dla poszczególnych podmiotów. 

3

Tabela 18
Wybrane wspó∏czynniki operacyjne (w %)

2002 2003 2004

Wynik odsetkowy/aktywa (tzw. mar˝a odsetkowa netto) 3,39 3,13 3,24

Wynik pozaodsetkowy/aktywa 2,73 2,52 2,52

Koszty operacyjne/aktywa 3,96 3,85 3,74

Odpisy netto na rezerwy/aktywa 1,43 0,85 0,45

Zysk brutto/aktywa 0,82 0,95 1,57

Podatek/aktywa 0,32 0,39 0,32

Zysk netto/aktywa (ROA) 0,50 0,50 1,42

Zysk netto/kapita∏ (ROE) 5,53 5,89 17,41

èród∏o: NBP.
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Zró˝nicowanie wyników finansowych poszczególnych banków w 2004 r. ilustrujà wykresy
rozk∏adu liczby banków komercyjnych i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA i ROE (zob. wy-
kresy 84–87). Analiza rozk∏adu liczby banków i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA wskazu-
je, ˝e w 2004 r. istotnie zmniejszy∏y si´: liczba banków w dwóch grupach o najni˝szych stopach do-
chodu i ich udzia∏ w aktywach sektora. JednoczeÊnie znacznie wzros∏y udzia∏y i liczba banków na-
le˝àcych do dwóch grup o najwy˝szych stopach zysku. W koƒcu 2004 r. 7,1% aktywów wszystkich
banków komercyjnych przypada∏o na 10 banków o ujemnym wspó∏czynniku ROA, a 17,1% akty-
wów – na 19 banków o dodatnim wspó∏czynniku ROA, ale ni˝szym ni˝ 1%. Natomiast 28 banków,
posiadajàcych 75,8% aktywów, mia∏o wyniki dobre i bardzo dobre, o czym Êwiadczy∏ poziom
wspó∏czynnika ROA powy˝ej 1%. 

Ma∏e banki osiàgn´∏y wy˝szy zwrot z aktywów ni˝ wi´kszoÊç du˝ych banków. Do grupy ban-
ków o najwy˝szej stopie zysku z aktywów mo˝na by∏o zaliczyç banki wysoce wyspecjalizowane, tj.
samochodowe i detaliczne. Banki samochodowe oferujà swoje produkty za poÊrednictwem deale-
rów samochodowych, co znacznie ogranicza koszty utrzymania oddzia∏ów oraz jest wygodne dla
klientów. Podobnie niektóre banki detaliczne ograniczajà w∏asnà sieç oddzia∏ów, wykorzystujàc
do Êwiadczenia us∏ug np. stanowiska w supermarketach. Istotnym czynnikiem, który wp∏ynà∏
na wyniki banków samochodowych, by∏ równie˝ wzrost sprzeda˝y nowych samochodów
przed wejÊciem Polski do UE. W I kwartale 2004 r. akcja kredytowa banków samochodowych by∏a
wy˝sza o oko∏o 50% w porównaniu z I kwarta∏em 2003 r. W II po∏owie 2004 r. sprzeda˝ nowych
samochodów, a wi´c i akcja kredytowa banków samochodowych zmala∏y, jednak wyniki osiàgni´-
te na poczàtku roku pozwoli∏y na wypracowanie przez nie wysokich zysków.

Wysokie zyski osiàgn´∏y równie˝ banki majàce znaczny udzia∏ w segmencie kredytów na za-
kup nieruchomoÊci, dzi´ki znacznemu przyrostowi tych kredytów (zob. Ryzyko zwiàzane z rynkiem
nieruchomoÊci). Âwiadczy o tym rosnàcy udzia∏ przychodów z odsetek od kredytów na zakup nie-
ruchomoÊci w przychodach odsetkowych od sektora niefinansowego (zob. tabela 19).

3

Wykres 83
Zró˝nicowanie wyników finansowych banków wed∏ug wspó∏czynnika ROA 

èród∏o: NBP.
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Tabela 19
Przychody z odsetek od kredytów na zakup nieruchomoÊci dla sektora niefinansowego

2002 2003 2004

Udzia∏ przychodów z odsetek od kredytów na zakup nieruchomoÊci 

w przychodach odsetkowych od sektora niefinansowego (w %) 8,3 11,7 14,1

Przychody z odsetek od kredytów na zakup nieruchomoÊci (w mln z∏) 1.646,7 1.865,1 2.393,3

èród∏o: NBP.
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Dobre wyniki du˝ych banków, które nie mia∏y znacznych udzia∏ów w rynku kredytów mieszka-
niowych, by∏y z kolei rezultatem zmian regulacyjnych, poprawy sytuacji finansowej kredytobiorców
i dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych banków, a nie zwi´kszania skali dzia∏alnoÊci (o czym Êwiadczy∏o zmniej-
szenie ich akcji kredytowej). Na popraw´ wyników wielu banków Êredniej wielkoÊci wi´kszy wp∏yw mia-
∏o natomiast zwi´kszanie skali prowadzonej dzia∏alnoÊci, odzwierciedlone we wzroÊcie wartoÊci bilan-
sowej kredytów. Strategia wi´kszoÊci Êrednich i ma∏ych banków polega∏a na zwi´kszaniu udzia∏u w ryn-
ku poprzez otwieranie nowych placówek oraz intensywnà reklam´ w celu pozyskania nowych klientów. 

Rozk∏ad wspó∏czynnika ROE wskazuje równie˝ na wyst´powanie znacznych ró˝nic
pod wzgl´dem zdolnoÊci banków do wypracowania zysku. Podobnie jak w przypadku zmian roz-
k∏adu wspó∏czynnika ROA, w 2004 r. nastàpi∏y korzystne zmiany w rozk∏adzie wspó∏czynnika ROE:
wzros∏a liczba banków o wy˝szych stopach zwrotu z kapita∏u oraz wi´kszy by∏ udzia∏ ich aktywów
w sumie aktywów sektora. W koƒcu 2004 r. w 8 bankach o niewielkim udziale w aktywach ban-
ków komercyjnych ogó∏em wystàpi∏ ujemny wspó∏czynnik ROE. W 15 bankach komercyjnych majà-
cych 16,5% aktywów wspó∏czynnik ROE mieÊci∏ si´ w przedziale 0–10%. ROE powy˝ej 15% przy-
pada∏o na 20 banków majàcych 61,2% aktywów ca∏ego sektora. 3
Wykres 84
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

èród∏o: NBP.
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Wykres 85
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 (bez banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji). 
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Analiza rozk∏adu aktywów oraz liczby banków wed∏ug wspó∏czynników ROE pozwala
na stwierdzenie, ˝e du˝e banki majà przewa˝nie wy˝sze ROE. Wynika to z faktu, ˝e w relacji
do prowadzonej dzia∏alnoÊci ich kapita∏y sà ni˝sze, co oznacza, ˝e banki te stosujà wi´kszà
dêwigni´ finansowà. Dzi´ki temu mogà uzyskiwaç wy˝szy wspó∏czynnik ROE ni˝ przeci´tny
w sektorze. 

èród∏a wyniku dzia∏alnoÊci bankowej

Wynik odsetkowy

Wyniki odsetkowe nadal sà podstawowà sk∏adowà wyniku dzia∏alnoÊci bankowej sektora
bankowego (zob. tabela 20).

3

Wykres 86
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROE

èród∏o: NBP.
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Wykres 87
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 (bez banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji). 

èród∏o: NBP.
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Na wysoki poziom zysków sektora bankowego istotny wp∏yw mia∏ wynik z tytu∏u odsetek,
który w 2004 r. zwi´kszy∏ si´ o 11%. Przyczyn jego wzrostu nale˝y szukaç g∏ównie we wzroÊcie wy-
ników odsetkowych w operacjach z sektorem niefinansowym i sektorem bud˝etowym. 

Wy˝szy wynik odsetkowy z sektora niefinansowego jest w znacznej mierze skutkiem silniejsze-
go wzrostu przychodów ni˝ kosztów odsetkowych. By∏o to rezultatem jednoczesnych zmian w bi-
lansach banków (wzrost kwot kredytów od gospodarstw domowych, wzrost depozytów przedsi´-
biorstw) oraz niesymetrycznego dostosowania bankowych stóp procentowych do zmian stóp pod-
stawowych NBP i stóp rynkowych. Podwy˝ki stóp procentowych NBP pociàgn´∏y za sobà wzrost opro-
centowania zarówno depozytów, jak i kredytów. Oprocentowanie kredytów (dla podmiotów gospo-
darczych i przedsi´biorców indywidualnych) wzros∏o jednak bardziej ni˝ oprocentowanie depozytów.
Na rynku kredytów mieszkaniowych, gdzie konkurencja pomi´dzy bankami by∏a bardzo du˝a, opro-
centowanie kredytów wzros∏o mniej ni˝ pozosta∏ych kredytów dla gospodarstw domowych.

Pozytywny wp∏yw na wynik odsetkowy mia∏ równie˝ znacznie mniejszy ni˝ w poprzednim ro-
ku ujemny wynik odsetkowy operacji z sektorem finansowym. By∏ to g∏ównie rezultat zwi´kszania
zaanga˝owania banków w operacje z bankami nierezydentami.

Dodatkowymi czynnikami, które pozytywnie wp∏yn´∏y na wynik odsetkowy, by∏y: wzrost przy-
chodów odsetkowych w rezultacie wykorzystania Êrodków uzyskanych dzi´ki obni˝eniu stopy rezer-
wy obowiàzkowej od paêdziernika 2003 r. (oko∏o 0,6% przychodów odsetkowych56) oraz – rów-
nie˝ w niewielkim stopniu – oprocentowanie Êrodków utrzymywanych z tytu∏u rezerwy obowiàzko-
wej od 1 maja 2004 r. (0,3% przychodów odsetkowych).

Oczekiwany dalszy wzrost kwoty nale˝noÊci oraz spadek rynkowych stóp procentowych, a w Êlad
za nimi stóp procentowych w bankach pozwalajà spodziewaç si´ w 2005 r. wzrostu przychodów od-
setkowych oraz spadku kosztów odsetkowych. Banki muszà si´ jednak liczyç z mo˝liwoÊcià utrzymania
si´ zapoczàtkowanej jesienià 2002 r. zmiany preferencji gospodarstw domowych co do form oszcz´-
dzania. Rosnàca konkurencja o oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych mo˝e ograniczyç spadek kosz-
tów odsetkowych. Ostateczny wp∏yw przedstawionych procesów na wynik finansowy jest jednak trud-
no oszacowaç i w du˝ym stopniu b´dzie on zale˝a∏ od wp∏ywu wzrostu gospodarczego na efektywne
zwi´kszenie akcji kredytowej oraz intensywnoÊci konkurencji o oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych
pomi´dzy bankami oraz pomi´dzy bankami a niebankowymi instytucjami finansowymi.

Wynik pozaodsetkowy

W 2004 r. ustabilizowa∏a si´ relacja wyniku pozaodsetkowego do aktywów sektora banko-
wego, co wobec wzrostu wartoÊci wyniku dzia∏alnoÊci bankowej spowodowa∏o spadek znaczenia
wyniku pozaodsetkowego jako êród∏a wyniku dzia∏alnoÊci bankowej (zob. tabela 20).

JednoczeÊnie w 2004 r. mo˝na by∏o zaobserwowaç istotny nominalny przyrost wi´kszoÊci
sk∏adowych wyniku pozaodsetkowego. Wynik z tytu∏u prowizji wzrós∏ o 10%, na co mog∏y wp∏y-
nàç: wzrost liczby rachunków prowadzonych przez banki dla podmiotów z sektora niefinansowe-
go (z 43,5 mln w grudniu 2003 r. do 44,2 mln we wrzeÊniu 2004 r.) oraz podnoszenie przez cz´Êç
banków pobieranych prowizji i op∏at. Pozytywny wp∏yw na wynik z tytu∏u prowizji mia∏y równie˝:
wzrost akcji kredytowej (a w konsekwencji wzrost wyniku z tytu∏u prowizji od kredytów i po˝yczek)
oraz wzrost dochodów z us∏ug rozliczeniowych z zagranicà. 

3

Tabela 20
Struktura wyników dzia∏alnoÊci bankowej (w %)

2001 2002 2003 2004

Wynik odsetkowy 52,5 54,3 55,4 56,3

Wynik pozaodsetkowy 47,5 45,7 44,6 43,7

èród∏o: NBP.

56 Szacunek zosta∏ dokonany przy za∏o˝eniu, ˝e Êrodki uzyskane dzi´ki obni˝eniu stopy rezerwy obowiàzkowej zosta∏y za-
inwestowane przez banki w papiery skarbowe.
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Korzystny wp∏yw na wyniki mia∏ równie˝ wynik operacji finansowych, który wzrós∏ o 26%,
g∏ównie na skutek wzrostu wyniku operacji papierami wartoÊciowymi przedstawiajàcymi prawo
do kapita∏u oraz papierami d∏u˝nymi. Dodatni wp∏yw na wynik operacji finansowych wywar∏y g∏ów-
nie dochody z papierów d∏u˝nych emitowanych przez Skarb Paƒstwa, tj. bonów skarbowych i ob-
ligacji (denominowanych w z∏otych i walutach obcych). 

Mniejszy ni˝ w poprzednich latach wp∏yw na wynik dzia∏alnoÊci bankowej mia∏y: wynik z pozy-
cji wymiany oraz przychody z akcji, udzia∏ów i podobnych instrumentów finansowych. Do zmniejsze-
nia si´ wyniku z pozycji wymiany przyczyni∏y si´ koszty zwiàzane z przeliczeniem na z∏ote walutowych
pozycji bilansowych banków przy umacniajàcym si´ kursie z∏otego. Na skutek aprecjacji z∏otego po-
wsta∏y niezrealizowane ujemne ró˝nice kursowe, które zaliczono do kosztów w rachunku wyników. 

W nadchodzàcych latach mo˝na spodziewaç si´ odwrócenia tendencji do wzrostu udzia∏u
wyników odsetkowych w wyniku dzia∏alnoÊci bankowej. Przyczynià si´ do tego g∏ównie: oczekiwa-
ny spadek stóp procentowych, b´dàcy konsekwencjà nominalnej konwergencji do Êrednich pozio-
mów stóp w UE, i wzrost konkurencji w sektorze bankowym. Perspektywa obni˝ania si´ mar˝y od-
setkowej netto b´dzie stymulowa∏a banki do poszukiwania nowych êróde∏ przychodów, które
skompensujà spadek wyniku odsetkowego (w relacji do aktywów). Mo˝na oczekiwaç, ˝e w celu ich
pozyskania i dywersyfikacji oferty produktowej banki b´dà zwi´kszaç aktywnoÊç powierniczà
oraz dystrybucj´ produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych we wspó∏pracy z wyspecjalizowa-
nymi w tym zakresie instytucjami. Obecnie w wi´kszoÊci grup bankowych znajdujà si´ towarzystwa
funduszy inwestycyjnych i towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki nawiàzujà z takimi podmiotami
wspó∏prac´ w celu dywersyfikacji êróde∏ swoich dochodów oraz ich zwi´kszenia. 

Koszty obcià˝ajàce wynik dzia∏alnoÊci bankowej 

Koszty dzia∏ania banków

Koszty dzia∏ania banków w 2004 r. wzros∏y w niewielkim stopniu (oko∏o 3%). Obni˝y∏ si´ na-
tomiast wspó∏czynnik kosztów operacyjnych (koszty dzia∏ania do aktywów), obrazujàcy tzw. efek-
tywnoÊç operacyjnà banków (zob. tabela 18). Spadek tej relacji od kilku lat jest skutkiem
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ograniczania kosztów operacyjnych przez banki, m.in. restrukturyzacji zatrudnienia i racjonalizacji
wydatków57. W 2004 r. dodatkowym czynnikiem sprzyjajàcym ograniczeniu wspó∏czynnika by∏
znaczny wzrost aktywów. 

Koszty dzia∏ania banków komercyjnych w Polsce sà jednak nadal relatywnie wysokie. Âwiad-
czy o tym wspó∏czynnik kosztów operacyjnych, który jest ponad dwukrotnie wy˝szy ni˝ Êrednio
w krajach UE-1558. Wy˝sze koszty operacyjne sà jednak charakterystyczne dla krajów o relatywnie
niskim dochodzie per capita.

W 2004 r. spad∏a relacja kosztów operacyjnych do wyniku dzia∏alnoÊci bankowej59 (zob. wy-
kres 89). Poprawa nastàpi∏a g∏ównie dzi´ki osiàgni´ciu wysokiego wyniku dzia∏alnoÊci bankowej.
W nadchodzàcych latach rosnàca konkurencja w sektorze bankowym b´dzie powodowa∏a obni˝a-
nie si´ wyniku z dzia∏alnoÊci (w relacji do aktywów), a zatem banki b´dà musia∏y liczyç si´ z koniecz-
noÊcià dalszego obni˝ania kosztów. Trzeba jednak pami´taç, ˝e cechy strukturalne polskiej gospo-
darki (tj. mniejsze przedsi´biorstwa ni˝ w UE, potrzebujàce mniejszych kwotowo kredytów) b´dà
powodowa∏y, i˝ obs∏uga klientów detalicznych oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw b´dzie ge-
nerowa∏a wy˝sze koszty w Polsce ni˝ w innych krajach UE-15. 

Odpisy na rezerwy celowe

W 2004 r., podobnie jak rok wczeÊniej, zmniejszy∏o si´ obcià˝enie wyniku dzia∏alnoÊci ban-
kowej kosztami odpisów netto na rezerwy celowe na nale˝noÊci zagro˝one (saldem tworzonych
odpisów i rozwiàzywanych rezerw). Saldo odpisów netto na rezerwy celowe na nale˝noÊci zagro-
˝one by∏o o 40,8% ni˝sze ni˝ w 2003 r. Popraw´ t´ nale˝y przede wszystkim przypisaç mniejszej
ni˝ w 2003 r. kwocie odpisów na rezerwy celowe na nale˝noÊci zagro˝one (spadek o 27%). Wbrew
oczekiwaniom zwiàzanym z wprowadzeniem nowej regulacji dotyczàcej klasyfikacji kredytów i za-
sad tworzenia rezerw celowych na nale˝noÊci zagro˝one oraz mimo lepszej sytuacji gospodarczej
kwota przychodów z rozwiàzania rezerw celowych by∏a ni˝sza ni˝ w 2003 r.

3

57 W grudniu 2004 r. w sektorze bankowym zatrudnionych by∏o oko∏o 150 tys. osób. W porównaniu z grudniem 2003 r.
zatrudnienie spad∏o o oko∏o 2%.
58 W koƒcu 2003 r. relacja kosztów operacyjnych do Êredniego stanu aktywów wynosi∏a w krajach UE-15 1,44%, a w kra-
jach UE-10 oko∏o 2,84% (êród∏o: „EU Banking Sector Stability”, ECB, November 2004, s. 40 i 44). Tymczasem w grudniu
2003 i 2004 r. relacja ta dla polskiego sektora bankowego wynosi∏a, odpowiednio, 3,85% i 3,74%.
59 Wskaênik koszty/wynik z dzia∏alnoÊci bankowej obliczono jako relacj´ kosztów dzia∏ania banku i amortyzacji do wyni-
ku z dzia∏alnoÊci bankowej (wynik odsetkowy, wynik z tytu∏u prowizji, wynik operacji finansowych oraz wynik z pozycji wy-
miany).
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Znaczny spadek odpisów na kredyty zagro˝one wskazuje na stosowanie nowej regulacji
g∏ównie wobec kredytów, których jakoÊç pogorszy∏a si´ w minionym roku. Kredyty, które wczeÊniej
zaklasyfikowano do kredytów zagro˝onych, by∏y natomiast stopniowo weryfikowane i klasyfikowa-
ne wg nowych zasad. Zmieniajàc klasyfikacj´ kredytów znajdujàcych si´ w portfelu przed 1 stycz-
nia 2004 r., banki nie rozwiàzywa∏y na du˝à skal´ utworzonych wczeÊniej rezerw. Przypuszczalnie
przyj´∏y strategi´ stopniowego rozwiàzywania rezerw bàdê od∏o˝y∏y ich rozwiàzanie na przysz∏oÊç.
Na t´ strategi´ mog∏o wp∏ynàç przygotowywanie si´ banków do wprowadzenia mi´dzynarodo-
wych standardów rachunkowoÊci od 2005 r. i zwiàzana z tym niepewnoÊç co do przysz∏ej wysoko-
Êci odpisów na trwa∏à utrat´ wartoÊci kredytów. 

Analiza rozk∏adu liczby banków pod wzgl´dem wielkoÊci odpisów netto na rezerwy celowe
potwierdza znaczne zmniejszenie obcià˝eƒ tworzeniem rezerw na nale˝noÊci zagro˝one (zob. wy-
kresy 91 i 92). Znacznie spad∏a liczba banków o najwy˝szych relacjach odpisów netto do aktywów,
spad∏ równie˝ ich udzia∏ w aktywach. Nastàpi∏ przyrost liczby i aktywów banków, w których relacja
odpisów netto do aktywów by∏a w 2004 r. ni˝sza ni˝ 0,5% – co by∏o korzystnym zjawiskiem. 

3
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Pozosta∏e czynniki wp∏ywajàce na wynik finansowy 

Dodatni wp∏yw na wyniki finansowe banków w 2004 r. mia∏y równie˝ wyniki ich spó∏ek pod-
porzàdkowanych, wycenianych metodà praw w∏asnoÊci. ¸àczny zysk sektora bankowego wynikajà-
cy z posiadania przez banki udzia∏ów w tych spó∏kach wynosi∏ 877,8 mln z∏, podczas gdy w 2003 r.
banki ponios∏y z tego tytu∏u strat´. 

W 2005 r. sytuacja gospodarcza b´dzie mia∏a wi´kszy wp∏yw na zyski banków ni˝ w 2004 r.,
w którym wystàpi∏ efekt jednorazowego przeszacowania portfela kredytowego po wprowadzeniu
w ˝ycie nowej regulacji dotyczàcej klasyfikacji kredytów. W d∏u˝szym okresie do poprawy wyników
sektora potrzebny b´dzie dalszy wzrost sumy bilansowej oraz liczby obs∏ugiwanych transakcji ban-
kowych (np. kart p∏atniczych, przelewów). Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e b´dzie to nast´powaç wraz ze
wzrostem PKB. W zwiàzku z wejÊciem Polski do UE banki wià˝à równie˝ znaczne nadzieje z udzie-
laniem kredytów podmiotom, których inwestycje sà wspó∏finansowane przez Uni´ Europejskà. 

W latach 2005–2007 banki muszà si´ liczyç z ponoszeniem du˝ych wydatków na wprowa-
dzenie w ˝ycie zasad Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK). Wdro˝enie NUK (która zostanie w∏àczona
do prawa europejskiego w postaci nowej dyrektywy regulujàcej wymogi kapita∏owe dla banków –
tzw. CAD 3) b´dzie si´ wiàza∏o z przebudowà istniejàcych systemów informatycznych. Banki b´dà
musia∏y ponieÊç koszty tworzenia bàdê zakupu dost´pu do odpowiednich baz danych w zwiàzku
ze stosowaniem modeli kredytowych.

3.7. Pozycja kapita∏owa banków i zdolnoÊç absorbowania strat

W 2004 r. zwi´kszy∏y si´ fundusze w∏asne sektora bankowego, m.in. w wyniku powi´kszenia
kapita∏u o cz´Êç zysków wypracowanych w poprzednim roku oraz – w przypadku kilku banków –
w wyniku przeprowadzenia emisji akcji. Podobnie jak w latach ubieg∏ych struktura funduszy w∏a-
snych sektora bankowego by∏a korzystna i bezpieczna z punktu widzenia absorbowania ewentual-
nych strat: w strukturze funduszy w∏asnych banków dominowa∏y fundusze podstawowe. W zwiàz-
ku z tym przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci, do którego obliczenia wykorzystano fundusze
podstawowe, praktycznie nie odbiega∏ od wspó∏czynnika liczonego za pomocà funduszy regulacyj-
nych (zob. tabela 21). Obie wartoÊci znacznie przewy˝sza∏y minimum regulacyjne i wynosi∏y oko-
∏o 15,5%60.
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Wykres 92
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug odpisów netto na rezerwy celowe do aktywów
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60 Ârednie wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci w systemach bankowych krajów UE-15 ró˝nià si´ w zale˝noÊci od funduszy wzi´-
tych do obliczeƒ – w grudniu 2003 r. wynios∏y 12,4% (fundusze regulacyjne) i 8,8% (Tier 1 capital – fundusze podstawo-
we). W systemach bankowych nowych krajów cz∏onkowskich wspó∏czynniki te sà podobne (odpowiednio 13,6% i 13,4%).
Zob. „EU Banking Sector Stability” ECB, November 2004, s. 43 i 47.
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Oprócz wzrostu funduszy w∏asnych sektora bankowego w 2004 r. do korzystnych zmian wy-
sokoÊci wspó∏czynnika przyczyni∏y si´ równie˝ zmiany wymogów kapita∏owych. 

• Zmiany regulacyjne spowodowa∏y spadek wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka koncen-
tracji wierzytelnoÊci i ogólnego ryzyka stóp procentowych. Zmniejszenie wymogu kapita∏o-
wego wobec drugiego z wymienionych rodzajów ryzyka wynika∏o ze zrównania wag ryzy-
ka dla pozycji w ró˝nych walutach, analogicznie do rozwiàzaƒ zawartych w dyrektywie
2000/12/EC61 (do koƒca 2003 r. wagi ryzyka dla pozycji wyra˝onych w z∏otych by∏y wy˝-
sze ni˝ dla pozycji wyra˝onych w walutach obcych). 

• Odmiennie ni˝ w ubieg∏ych latach, przyrost aktywów sektora bankowego (oko∏o 10%) nie
spowodowa∏ znacznego wzrostu wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego, do-
minujàcego w strukturze ca∏kowitego wymogu kapita∏owego (oko∏o 94% na koniec
2004 r.). Relatywnie niski przyrost wymogu kapita∏owego wynika∏ z szybszego przyrostu za-
anga˝owaƒ bilansowych obcià˝onych ni˝szym ryzykiem kredytowym, tj. nale˝noÊci od ban-
ków (krajowych i z paƒstw OECD), ni˝ kredytów dla sektora niefinansowego. Wià˝e si´ to
równie˝ z tym, ˝e du˝y udzia∏ we wzroÊcie portfela kredytowego majà kredyty hipoteczne,
uprzywilejowane przez regulacje nadzorcze pod wzgl´dem wymogu kapita∏owego62. 

3

Tabela 21
Fundusze w∏asne i wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

2002 2003 2004

Fundusze w∏asne1 (mln z∏) 40.718 40.637 43.239

– w tym fundusze podstawowe 40.590 40.906 42.904

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (%) 14,1 13,7 15,5

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci uwzgl´dniajàcy 

fundusze podstawowe (%) 14,1 13,9 15,4

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. 

èród∏o: NBP.

61 Dyrektywa 2000/12/EC z dnia 20 marca 2000 r. o podejmowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe.
62 Waga ryzyka dla nale˝noÊci zabezpieczonej hipotekà i zamieszkiwanej przez d∏u˝nika wynosi 50%, podczas gdy waga
ryzyka dla pozosta∏ych nale˝noÊci od podmiotów niefinansowych wynosi 100%. 

RRaammkkaa  99..      NNoowwee  zzaassaaddyy  wwyylliicczzaanniiaa  kkaappiittaa∏∏uu  ww∏∏aassnneeggoo  bbaannkkuu  ii wwyymmooggóóww  kkaappiittaa∏∏oowwyycchh

Od poczàtku 2005 r. obowiàzujà nowe regulacje dotyczàce ustalania wymogów kapita-
∏owych1 i wysokoÊci kapita∏ów banków2. Wesz∏y w ˝ycie równie˝ niektóre artyku∏y znowelizo-
wanego w 2004 r. Prawa bankowego, w tym dotyczàce kapita∏ów w∏asnych banków (m.in.
art. 71 i 127)3. Zmiany dostosowujà rozwiàzania krajowe do norm unijnych oraz porzàdkujà
pewne kwestie. Zmiany obejmujà przede wszystkim:

– uwzgl´dnienie sekurytyzacji, subpartycypacji oraz pozabilansowych transakcji kredyto-
wych w rachunku wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego,

– obj´cie 100-procentowà wagà ryzyka nale˝noÊci zabezpieczonej hipotekà ustanowio-

1Uchwa∏a Nr 4/2004 KNB z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania wymo-
gów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka […], Dziennik Urz´dowy NBP z 2004 r. Nr 15, poz. 25.
2Uchwa∏a Nr 5/2004 KNB z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci, zakresu i warunków pomniejszania fun-
duszy w∏asnych banku o zaanga˝owania kapita∏owe w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i zak∏ady
ubezpieczeƒ […], Dziennik Urz´dowy NBP z 2004 r. Nr 15, poz. 26.
3Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870.
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Poza wzrostem wysokoÊci przeci´tnego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w sektorze bankowym,
w ciàgu roku nastàpi∏y równie˝ korzystne przesuni´cia w rozk∏adzie aktywów banków komercyjnych
wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Wi´kszoÊç aktywów sektora bankowego (81%) nale˝a∏a
do banków, których wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci znajdowa∏y si´ w przedziale 12–20% (zob. wykresy
93 i 94). Ni˝sze wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci, w tym przekraczajàce 8-procentowe regulacyjne mini-
mum, mia∏y banki ma∏e i Êrednie. Koncentracja aktywów sektora bankowego w bankach o bardzo do-
brym wyposa˝eniu kapita∏owym Êwiadczy o wysokim poziomie stabilnoÊci systemu bankowego.

3

nà na nieruchomoÊci mieszkalnej przeznaczonej do zamieszkania lub oddania w najem przez
d∏u˝nika, w cz´Êci przewy˝szajàcej 50% wartoÊci ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznaw-
cy majàtkowego lub 60% bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci,

– zrównanie z normami unijnymi (tj. dwukrotne obni˝enie) przeliczników w rachunku
wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka cen kapita∏owych papierów wartoÊciowych,

– rozszerzenie definicji zaanga˝owania banku o zaanga˝owanie kapita∏owe (bezpoÊred-
nie i poÊrednie) w innych podmiotach, co wp∏ywa na wysokoÊç wymogu kapita∏owego z ty-
tu∏u przekroczenia limitu koncentracji zaanga˝owaƒ i limitu du˝ych zaanga˝owaƒ,

– wprowadzenie mo˝liwoÊci uwzgl´dniania (po spe∏nieniu wymogów okreÊlonych
w ustawie) w rachunku funduszy podstawowych zysku w trakcie zatwierdzania oraz zysku
netto bie˝àcego okresu sprawozdawczego. 

Nie wiadomo, jaki b´dzie ostateczny wp∏yw zmiany we wspomnianych regulacjach
na wysokoÊç wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków. ¸àczny wp∏yw b´dzie si´ wiàza∏ m.in. ze
skalà stosowania przez poszczególne banki metod ograniczania ryzyka kredytowego pozwa-
lajàcych na obni˝enie wymogów kapita∏owych (np. kredytowych instrumentów pochodnych),
wielkoÊcià udzia∏u kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym banku, strukturà grupy
bankowej (tj. zaanga˝owaniem w inne instytucje finansowe, które pomniejszà kapita∏y w∏asne
banku) lub formà w∏asnoÊci banku. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e banki spó∏dzielcze – mniej za-
awansowane pod wzgl´dem stosowania z∏o˝onych instrumentów finansowych – nie zyskajà
na zmianach. Wydaje si´ równie˝, ˝e banki hipoteczne oraz pozosta∏e banki udzielajàce kre-
dytów hipotecznych odczujà negatywny wp∏yw podniesienia wymogów kapita∏owych z tytu-
∏u ryzyka kredytowego zwiàzanego z nale˝noÊciami zabezpieczonymi hipotekà.

Wykres 93
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci

èród∏o: NBP.
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Symulacje zdolnoÊci absorbowania strat kredytowych

Przeprowadzono trzy symulacje w celu okreÊlenia, czy kapita∏y banków wystarczajà do zaab-
sorbowania ewentualnych strat z tytu∏u ryzyka portfela kredytowego sektora niefinansowego.

Wyniki pierwszej symulacji (przedstawione na wykresach 95 i 96) odpowiadajà na pytanie: ja-
ka cz´Êç kredytów sklasyfikowanych jako normalne i pod obserwacjà musia∏aby przekszta∏ciç si´
w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynniki wyp∏acalnoÊci poszczególnych banków spad∏y do 8%. 

Symulacja przeprowadzona na danych z grudnia 2004 r. wykazuje nieznacznie lepsze rezulta-
ty ni˝ dla danych z koƒca 2003 r. Jednà z najwa˝niejszych zmian jest spadek udzia∏u banków o naj-
s∏abszym wyposa˝eniu kapita∏owym w aktywach sektora63. Na podstawie badania okaza∏o si´, ˝e je-
˝eli 1/5 portfela kredytów normalnych i pod obserwacjà przekszta∏ci si´ w kredyty wàtpliwe, to 27
banków kontrolujàcych 60% aktywów banków uwzgl´dnionych w symulacji b´dzie mia∏o wspó∏-
czynnik wyp∏acalnoÊci poni˝ej 8%. Dla porównania, w grudniu 2003 r. taka sytuacja dotyczy∏aby 26
banków kontrolujàcych 64% aktywów banków uwzgl´dnionych w symulacji. JednoczeÊnie zdolnoÊç
do absorbowania strat poprawi∏a si´ w przypadku siedmiu z dziesi´ciu najwi´kszych banków.

Celem drugiej symulacji by∏o wyznaczenie poziomu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w sytuacji
gwa∏townego pogorszenia si´ jakoÊci nale˝noÊci zagro˝onych oraz spadku wartoÊci zabezpieczeƒ
kredytów. W pierwszym scenariuszu za∏o˝ono, ˝e wszystkie nale˝noÊci poni˝ej standardu i wàtpli-
we od sektora niefinansowego przechodzà do kategorii straconych. W scenariuszach drugim i trze-
cim za∏o˝ono dodatkowo spadek wartoÊci zabezpieczeƒ odpowiednio o 25% i 50%. Symulacja ob-
j´∏a 10 najwi´kszych banków.

Wyniki symulacji wskazujà, ˝e w 2004 r. zdolnoÊç banków do absorbowania strat znacznie
si´ poprawi∏a w porównaniu z koƒcem 2003 r. (zob. wykres 97). By∏o to spowodowane zarówno
zwi´kszeniem si´ funduszy w∏asnych banków, jak i spadkiem udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych w bi-
lansach banków, na co mia∏y wp∏yw równie˝ zmiany regulacyjne. W scenariuszach pierwszym i dru-
gim ˝aden bank nie notuje wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci poni˝ej regulacyjnego minimum 8%. Je-
dynie w trzecim scenariuszu – najmniej prawdopodobnym – w jednym banku dochodzi do takiego
spadku wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.

Trzecia symulacja mia∏a na celu zbadanie, jaki wp∏yw na sektor bankowy wywar∏aby jedno-
czesna upad∏oÊç trzech najwi´kszych kredytobiorców sektora bankowego (wed∏ug informacji na ko-
niec 2004 r.). W symulacji przyj´to, ˝e wszystkie kredyty udzielone tym firmom zostajà przeklasyfi-

3

Wykres 94
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci

èród∏o: NBP.
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63 Na wykresie 96 linia ciàg∏a znajduje si´ powy˝ej s∏upków w lewej cz´Êci wykresu.
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kowane do kategorii straconych oraz ˝e koszty utworzonych z tego powodu rezerw celowych
(po uwzgl´dnieniu zabezpieczeƒ) pomniejszajà fundusze w∏asne banków, co skutkuje spadkiem
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.

3

Wykres 95
Liczba banków komercyjnych o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci (CAR) równym 8% przy za∏o˝onym
scenariuszu przekszta∏cania si´ kredytów normalnych i pod obserwacjà w kredyty wàtpliwe

èród∏o: NBP.
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Wykres 96
Aktywa banków komercyjnych o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci (CAR) równym 8% 
przy za∏o˝onym scenariuszu przekszta∏cania si´ kredytów normalnych i pod obserwacjà
w kredyty wàtpliwe

Za∏o˝enia symulacji:
• Obliczenia obj´∏y portfel kredytowy zawierajàcy kredyty normalne i pod obserwacjà dla sektora niefinansowego, wg stanu z koƒca grud-
nia 2003 r. (linia) i grudnia 2004 r. (s∏upki).
• Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci skorygowano o pe∏nà kwot´ rezerw celowych na kredyty wàtpliwe (za∏o˝enie o braku
zabezpieczeƒ kredytów i 100-procentowych wagach ryzyka nale˝noÊci o pogarszajàcej si´ jakoÊci. Korekt´ mianownika podzielono przez
12,5, zgodnie z metodà liczenia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci).
• Nie ma rozwiàzaƒ rezerw celowych (za∏o˝enie o braku poprawy jakoÊci kredytów sklasyfikowanych jako zagro˝one na koniec grudnia
2003 r. oraz 2004 r.).
• Pomini´to banki o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci ni˝szym od 8% oraz wy˝szym ni˝ 100%.

èród∏o: NBP.
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Upad∏oÊç trzech najwi´kszych kredytobiorców by∏aby odczuwana przez 17 banków i powo-
dowa∏aby zwi´kszenie kosztów tworzenia rezerw celowych o 4,4 mld z∏. Ta grupa banków posia-
da∏a ∏àcznie 79% aktywów sektora bankowego. Spadek wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w poszcze-
gólnych bankach wynosi∏by od 0,4 do 4,1 pkt proc., lecz dzi´ki wysokim funduszom w∏asnym
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci ˝adnego z tych banków nie spad∏by poni˝ej 9,7%. Wspó∏czynniki wy-
p∏acalnoÊci wi´kszoÊci z 17 badanych banków przekracza∏yby 11,5%. Upad∏oÊç najwi´kszych kre-
dytobiorców, mimo znacznego uszczuplenia kapita∏ów banków, nie by∏aby wi´c zagro˝eniem sys-
temowym. Porównanie tych rezultatów z wynikami takiej samej symulacji przeprowadzonej na da-
nych z grudnia 2003 r. Êwiadczy o poprawie bezpieczeƒstwa banków (symulacja przeprowadzona
na danych z 2003 r. wskazuje na spadek wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci jednego banku poni˝ej re-
gulacyjnego minimum 8%, a trzech innych – poni˝ej 10%). 

Perspektywy kszta∏towania si´ poziomu kapita∏u banków w 2005 r.

Wysoki poziom wspó∏czynników wyp∏acalnoÊci Êwiadczy o dobrym wyposa˝eniu sektora ban-
kowego w kapita∏ i wysokiej zdolnoÊci banków do absorpcji strat, co potwierdzajà wyniki przeprowa-
dzonych symulacji. Jednak wysoki udzia∏ kapita∏u w pasywach banku nie zapewnia optymalnej struk-
tury finansowania z punktu widzenia akcjonariuszy. Z tego wzgl´du mo˝na si´ spodziewaç, ˝e banki
o relatywnie wysokich wspó∏czynnikach wyp∏acalnoÊci przeznaczà w 2005 r. du˝à cz´Êç zysków
na wyp∏at´ dywidendy. Wypowiedzi przedstawicieli banków podczas prezentacji wyników finanso-
wych za 2004 r. sugerujà, ˝e najwi´ksze banki planujà wyp∏at´ od 40% do 100% zysku w formie dy-
widendy. Dwa banki oprócz wyp∏aty dywidendy rozwa˝ajà zmniejszenie kapita∏ów. Jest to podykto-
wane planami zwi´kszenia zwrotu z kapita∏u, który na koniec 2004 r. wynosi∏ w nich Êrednio 17%.

3

Wykres 97
Przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 10 najwi´kszych banków komercyjnych przy przeklasy-
fikowaniu ca∏oÊci nale˝noÊci zagro˝onych od sektora niefinansowego do kategorii straconych

Za∏o˝enia symulacji: 
• Ca∏oÊç nale˝noÊci zagro˝onych od sektora niefinansowego jest przeklasyfikowana do kategorii stracone.
• Portfel kredytów normalnych i pod obserwacjà pozostaje bez zmian.
• Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sà pomniejszone o brakujàcà kwot´ rezerw celowych oraz – w przypadku scenariuszy
2. i 3. – równie˝ o kwot´ spadku wartoÊci zabezpieczeƒ (25% wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych podstaw´ tworzenia rezerw celo-
wych w scenariuszu 2. i 50% w scenariuszu 3.).
• Przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jest obliczany dla zagregowanego portfela wszystkich banków.
• Analiza obejmuje 10 najwi´kszych banków na koniec grudnia 2004 r. W przypadku banków, które w badanym okresie uczestniczy∏y w fu-
zjach i przej´ciach, w analizie uwzgl´dniono wszystkie „sk∏adowe” banki w okresie przed fuzjà.

èród∏o: NBP.
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Mimo wysokiego poziomu kapita∏ów niektóre banki mogà przeznaczyç wi´kszà, ni˝ wspo-
mniano, cz´Êç zysków na zwi´kszenie kapita∏ów ze wzgl´du na zmiany w rachunku kapita∏ów ban-
ków po wejÊciu w ˝ycie MSR od 2005 r. (m.in. przeszacowanie rzeczowych aktywów trwa∏ych wg
MSR 16 i wprowadzenie obowiàzku wyceny wartoÊci niematerialnych i prawnych wg MSR 38). Ska-
l´ i kierunek tych zmian trudno obecnie oszacowaç. NiepewnoÊç, jak na kszta∏towanie si´ kapita-
∏ów banków wp∏ynie wprowadzenie ewidencji ksi´gowej wed∏ug MSR, mo˝e sk∏aniaç do utrzyma-
nia dodatkowego bufora bezpieczeƒstwa. 

Ca∏kowity wp∏yw opisanych wy˝ej czynników na kapita∏y banków w 2005 r. jest trudny
do oszacowania. Pomimo dobrych wyników finansowych banków w 2004 r. mo˝na spodziewaç si´
jedynie niewielkiego wzrostu kapita∏ów. 

3.8. Rynkowa ocena banków

Przeprowadzonà wy˝ej analiz´ sytuacji finansowej banków potwierdzajà oceny rynkowe ban-
ków. Ratingi polskich banków nadane przez agencj´ Moody’s by∏y w wi´kszoÊci stabilne w 2004 r.,
a w przypadku dwóch banków (BG˚ SA i PKO BP SA) si´ poprawi∏y. Ocena si∏y finansowej PKO BP
SA dokonana przez Moody’s jest wy˝sza ze wzgl´du na dobre wyniki finansowe i silnà pozycj´ ryn-
kowà banku oraz wzrost dost´pnoÊci informacji o banku po prywatyzacji i wejÊciu na gie∏d´. D∏u-
goterminowy rating depozytowy Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA zosta∏ natomiast podniesio-
ny z powodu jego prywatyzacji i obj´cia przez inwestorów zagranicznych (Rabobank i EBOiR)
znacznych pakietów akcji.

Ratingi depozytowe wszystkich ocenionych przez Moody’s banków wskazujà na niski poziom
ryzyka kredytowego dla kontrahentów tych banków, co odzwierciedla zarówno ich bie˝àcà sytuacj´
finansowà, jak i ocenianà przez agencje ratingowe mo˝liwoÊç udzielenia wsparcia przez w∏aÊcicie-
li. Jednak tylko dwa najwi´ksze banki majà ratingi si∏y finansowej na poziomie C, wskazujàcym
na trwa∏à zdolnoÊç do dzia∏ania bez wsparcia ze strony instytucji zewn´trznych64.

3

64 Ratingi si∏y finansowej 19 banków z Czech, S∏owacji, S∏owenii i W´gier sà nieco wy˝sze ni˝ ratingi polskich banków.
Mediana rozk∏adu odpowiada ratingowi D+ (podobnie jak w Polsce), a ratingi zawierajà si´ w przedziale od C+ do D.

Tabela 22
Ratingi agencji Moody’s dla dziesi´ciu najwi´kszych polskich banków

PKO BP SA A2 A2 Stabilna P-1 P-1 D+ C-

Bank Handlowy 

w Warszawie SA A2 A2 Pozytywna P-1 P-1 D+ D+

ING Bank Âlàski SA A2 A2 Pozytywna P-1 P-1 D D

BPH SA A3 A3 Negatywna P-2 P-2 D+ D+

BZ WBK SA A2 A2 Stabilna P-1 P-1 D+ D+

BRE SA A3 A3 Stabilna P-2 P-2 D- D-

Millennium SA A3 A3 Stabilna P-1 P-1 D- D-

Bank Pekao SA A2 A2 Stabilna P-1 P-1 C C

Kredyt Bank SA A2 A2 Stabilna P-1 P-1 E+ E+

BG˚ SA Baa1 A2 Stabilna P-2 P-1 E+ E+

Uwagi: 1. Ratingi depozytowe opisujà prawdopodobieƒstwo wywiàzania si´ banku ze zobowiàzaƒ, z uwzgl´dnieniem prawdopodobieƒ-
stwa i wielkoÊci mo˝liwego wsparcia banku przez osoby trzecie, takie jak w∏aÊciciele lub instytucje rzàdowe.
2. Rating si∏y finansowej opisuje bezpieczeƒstwo banku jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Im lepszy jest rating si∏y finansowej,
tym mniejsze prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dzie on wymaga∏ wsparcia ze strony osób trzecich.

èród∏o: www.moodyseurope.com.
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Dobrà sytuacj´ finansowà banków potwierdza ich wycena na GPW. Indeks gie∏dowy WIG-
-Banki przez wi´kszoÊç roku rós∏ szybciej od ca∏oÊci rynku, na co wp∏ywa∏y przede wszystkim ocze-
kiwania wysokich wyników finansowych notowanych banków. Wzrostom notowaƒ pod koniec ro-
ku pomog∏a równie˝ udana prywatyzacja banku PKO BP SA.

3

Wykres 98
Wzgl´dne zmiany WIG-Banki w relacji do g∏ównych indeksów GPW

Uwaga: wartoÊci indeksów na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. wystandaryzowane do 100.

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie www.bossa.pl.
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Wykres 99
Indeks zmian Êrednich wskaêników cena gie∏dowa/zysk dla spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad 
WIG20 oraz banków wchodzàcych w sk∏ad WIG20

Uwaga: wartoÊci indeksów na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. wystandaryzowane do 100.

èród∏o: Reuters
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Niebankowe instytucje finansowe 

Wp∏yw niebankowych instytucji finansowych na stabilnoÊç systemu finansowego jest coraz
wi´kszy. Wynika to z szybkiego rozwoju tych instytucji, co zwi´ksza ich znaczenie w systemie finan-
sowym. Pod wzgl´dem sumy bilansowej wcià˝ jednak banki sà najwa˝niejszà cz´Êcià systemu finan-
sowego w Polsce. ¸àczna wartoÊç aktywów zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i inwe-
stycyjnych, Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych (SKOK-ów) stanowi oko∏o 26% akty-
wów ca∏ego systemu finansowego (zob. tabela 23). Przewaga ekonomiczna banków sprawia, ˝e
w ramach mi´dzynarodowych grup kapita∏owych, do których nale˝à, tworzà w∏asne struktury ka-
pita∏owe dzia∏ajàce w polskim systemie finansowym65.

Wp∏yw niebankowych instytucji finansowych na stabilnoÊç finansowà sektora bankowego
mo˝e wynikaç z bezpoÊrednich powiàzaƒ kapita∏owych, z ekspozycji banków wzgl´dem tych insty-
tucji lub poÊrednio z oddzia∏ywania kana∏u rynkowego.

Zale˝noÊci kapita∏owe pomi´dzy podmiotami grup sprawiajà, ˝e straty w podmiotach pod-
porzàdkowanych b´dà przenoszone na podmiot dominujàcy. Z punktu widzenia stabilnoÊci finan-
sowej banków konieczna jest zatem analiza powiàzaƒ kapita∏owych z pozosta∏ymi podmiotami
grup kapita∏owych oraz sytuacji finansowej tych podmiotów. Dynamiczny wzrost aktywów fundu-
szy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ, perspektywy rozwoju oraz przynale˝noÊç do grup kapi-
ta∏owych powodujà, ˝e sytuacja finansowa oraz ekspozycje tych instytucji wzgl´dem sektora ban-
kowego zas∏ugujà na szczególnà uwag´.

Kana∏y oddzia∏ywania instytucji niebankowych na banki

Udzia∏y banków w podmiotach wycenianych metodà praw w∏asnoÊci66 i ich wp∏yw
na wyniki finansowe banków

Istotnym êród∏em wp∏ywu na sytuacj´ finansowà banków mogà byç ich udzia∏y w podmio-
tach podporzàdkowanych. W 2004 r. wartoÊç takich udzia∏ów wynosi∏a 6,2 mld z∏ (zob. tabela 24),
co stanowi∏o 16,1% funduszy podstawowych sektora bankowego. 

4

65 Z raportów rocznych 12 banków notowanych na warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych wynika, ˝e w 2004 r.
suma aktywów tych banków wynosi∏a 382.718 mln z∏, natomiast wartoÊç skonsolidowanych aktywów grup kapita∏owych,
w których banki te sà podmiotem dominujàcym, wynosi∏a 389.627 mln z∏.
66 Ze wzgl´du na ograniczonà dost´pnoÊç danych analiza obejmuje udzia∏y w podmiotach (zale˝nych, stowarzyszonych,
wspó∏zale˝nych i udzia∏ów mniejszoÊciowych) wycenianych metodà praw w∏asnoÊci. 

Tabela 23
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zak∏adów ubezpieczeƒ (ZU), funduszy in-
westycyjnych (FI), SKOK-ów i banków (w mln z∏)

Rok OFE ZU FI SKOK Banki

2002 31.752 57.562 22.766 2.455 468.400

2003 45.439 65.723 33.229 3.343 488.962

2004 63.040 77.499 37.723 4.234 537.788

èród∏o: KNUiFE, KSKOK, NBP, www.analizy.pl.
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W 2004 r. podmioty podporzàdkowane wyceniane metodà praw w∏asnoÊci przyczyni∏y si´
do podwy˝szenia wyników finansowych banków. ¸àczny zysk w sektorze bankowym wynikajàcy
z posiadania udzia∏ów w tych podmiotach wyniós∏ 887 mln z∏, co stanowi∏o oko∏o 12% wyniku fi-
nansowego netto. W poprzednim roku podmioty podporzàdkowane spowodowa∏y strat´ w wyso-
koÊci 274 mln z∏, czyli 10,9% wyniku finansowego netto banków.

Zaanga˝owanie kredytowe w otwartych funduszach emerytalnych i zak∏adach 
ubezpieczeƒ67

Zaanga˝owanie kredytowe banków w otwartych funduszach emerytalnych i zak∏adach ubezpie-
czeƒ w 2004 r. by∏o niewielkie i wynosi∏o 7,6 mln z∏ (oko∏o 0,001% aktywów sektora bankowego). Niskie
zad∏u˝enie OFE wynika∏o z ustawowych ograniczeƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci zaciàgania kredytów. Z kolei
w zak∏adach ubezpieczeƒ w normalnych warunkach kredyty bankowe nie sà powszechnie stosowanym
instrumentem. Ze wzgl´du na marginalne zaanga˝owanie kredytowe banków w otwartych funduszach
emerytalnych i zak∏adach ubezpieczeƒ wp∏yw tego czynnika na stabilnoÊç finansowà by∏ znikomy.

Zobowiàzania banków wobec otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ 

Ârodki otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ ulokowanych w depozy-
tach i d∏u˝nych papierach wartoÊciowych emitowanych przez banki osiàgn´∏y w 2004 r. wartoÊç
4,8 mld z∏, co stanowi∏o 0,9% sumy bilansowej sektora bankowego (zob. tabela 25).

W przypadku OFE obowiàzujà limity inwestowania Êrodków w lokaty i bankowe papiery war-
toÊciowe. Nie mogà one przekroczyç 20% aktywów funduszu emerytalnego. Dane wskazujà, ˝e fun-
dusze w bardzo ma∏ym stopniu wykorzystujà te mo˝liwoÊci. Na koniec 2004 r. lokaty i bankowe pa-
piery wartoÊciowe w posiadaniu OFE wynosi∏y 3,1 mld z∏, co stanowi∏o 4,8% sumy ich aktywów.

W przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ limit inwestowania Êrodków dotyczy jedynie papierów
wartoÊciowych. Kwota Êrodków zaanga˝owanych w takie instrumenty nie powinna przekraczaç,
w odniesieniu do jednego emitenta, 5% wartoÊci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Na koniec
2004 r. nale˝noÊci zak∏adów ubezpieczeƒ z tytu∏u lokat i bankowych papierów wartoÊciowych wy-
nosi∏y ogó∏em oko∏o 1,7 mld z∏, co odpowiada∏o 3% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych68. 

4

Tabela 24
WartoÊç udzia∏ów w podmiotach podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

WartoÊç bilansowa Fundusze podstawowe Udzia∏y w relacji do funduszy

udzia∏ów (w mln z∏) banków (w mln z∏) w∏asnych banków (w %)

2002 5.073 36.517 13,9

2003 5.355 36.629 14,6

2004 6.226 38.761 16,1

èród∏o: NBP.

67 W analizie zaanga˝owaƒ kredytowych i zobowiàzaƒ banków wobec podmiotów niebankowych pomini´to fundusze in-
westycyjne ze wzgl´du na ograniczony zakres dost´pnych danych.
68 Dane oszacowane na podstawie zagregowanego bilansu sektora bankowego, aktywów OFE oraz bilansu zak∏adów
ubezpieczeƒ.

Tabela 25
Zobowiàzania banków wobec otwartych funduszy emerytalnych i zak∏adów ubezpieczeƒ

Zobowiàzania wobec OFE i ZU Zobowiàzania w relacji do sumy 
( w mln z∏) bilansowej sektora bankowego (w %)

2002 3.284 0,70

2003 3.876 0,79

2004 4.843 0,90

èród∏o: NBP.
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Udzia∏ depozytów oraz bankowych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych posiadanych przez
otwarte fundusze emerytalne i zak∏ady ubezpieczeƒ w sumie bilansowej banków utrzymywa∏ si´
na niskim poziomie. Mo˝na stwierdziç, ˝e nie zagra˝a to p∏ynnoÊci sektora bankowego. 

Bioràc pod uwag´ stosunkowo niskà wartoÊç aktywów SKOK-ów (zob. tabela 23), ich dzia-
∏alnoÊç mog∏aby naruszyç stabilnoÊç systemu finansowego tylko wtedy, gdyby upad∏oÊç kas by∏a
na tyle masowa, ˝e zagra˝a∏oby to wyp∏acalnoÊci TUW SKOK, gwarantujàcego depozyty w ramach
Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci69. Mog∏oby to nastàpiç jedynie w przypadku nag∏ej utraty zaufa-
nia klientów do ca∏ego systemu SKOK. 

Ze wzgl´du na stosunkowo niski udzia∏ zaanga˝owania depozytowego Kasy Krajowej i po-
szczególnych kas w sektorze banków komercyjnych (depozyty w bankach od Kasy Krajowej i po-
szczególnych kas stanowi∏y oko∏o 0,1% depozytów w bankach na koniec 2004 r.) ewentualne na-
g∏e wycofanie ich Êrodków z banków nie zagra˝a∏oby p∏ynnoÊci sektora bankowego.

4.1. Powszechne Towarzystwa Emerytalne

Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) wp∏ywajà na sytuacj´ banków dwojako: poprzez
wyniki finansowe grupy kapita∏owej, w tym ewentualne dop∏aty do funduszy emerytalnych prowa-
dzonych przez podleg∏e bankom PTE, oraz przez kana∏ rynkowy, tj. wp∏yw transakcji zawieranych
przez OFE na ceny aktywów. 

Wyniki finansowe PTE

W 2004 r. wyniki finansowe Powszechnych Towarzystw Emerytalnych pogorszy∏y si´, na co
mia∏o wp∏yw rozwiàzanie rachunku rezerwowego w 2003 r. (Êrodki z rozwiàzania rachunku
rezerwowego poprawi∏y jednorazowo wyniki finansowe PTE). 

Na wyniki finansowe poszczególnych towarzystw istotny wp∏yw mia∏y zmiany ustawowe
z 2003 r.70, które dotyczy∏y systemu op∏at pobranych przez PTE od nap∏ywajàcych sk∏adek, op∏at
za zarzàdzanie oraz tzw. rachunku premiowego: 

• WysokoÊci op∏at od sk∏adki, poprzednio zró˝nicowane, zastàpiono stawkà narzuconà
ustawà (7%). Stawka ta b´dzie systematycznie obni˝ana a˝ do 2014 r., kiedy osiàgnie
wysokoÊç 3,5%. W niektórych towarzystwach zmiany te oznaczajà tymczasowà pod-
wy˝k´ pobieranej op∏aty (z zachowaniem praw nabytych przez dotychczasowych
cz∏onków). 

4

Tabela 26
Zagregowane zyski PTE (w mln z∏)

2002 2003 2004

Zysk/strata techniczna towarzystwa na zarzàdzaniu OFE -56,4 227,6 378,8

Zysk/strata netto 14,3 449,2 384,6

Uwaga: w zwiàzku ze zmianami przepisów o rachunkowoÊci kategori´ zysk/strata ze sprzeda˝y zastàpiono w 2004 r. kategorià zysk/strata
techniczna towarzystwa na zarzàdzaniu OFE. Elementy nowej pozycji rachunkowej sà nieco inaczej pogrupowane, ale ca∏a kategoria ma t´
samà treÊç ekonomicznà.

èród∏o: KNUiFE.

69 Program Ochrony Oszcz´dnoÊci jest realizowany przez Krajowà Spó∏dzielczà Kas´ Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowà oraz
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych SKOK i ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania wszystkich 
SKOK-ów w Polsce. W ramach Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci depozyty cz∏onków SKOK sà obj´te ubezpieczeniem
do wysokoÊci 22.500 euro.
70 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). Wymienione w tekÊcie zmiany wesz∏y w ˝ycie 1 kwietnia 2004 r.
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• Op∏ata za zarzàdzanie zosta∏a obni˝ona, a jej wielkoÊç uzale˝niono od kwoty aktywów za-
rzàdzanych funduszy emerytalnych. Kiedy OFE przekraczajà kolejne progi wielkoÊci aktywów,
zarzàdzajàce nim PTE majà prawo do pobierania coraz mniejszej (procentowo) op∏aty.

• Z cz´Êci op∏aty za zarzàdzanie stworzono tzw. rachunek premiowy, z którego PTE mogà po-
bieraç cz´Êç aktywów uzale˝nionà od ich wzgl´dnych wyników inwestycyjnych.

Wyniki finansowe PTE zale˝à od wysokoÊci aktywów netto zarzàdzanych przez nie otwartych
funduszy emerytalnych (zob. wykres 100).

Minimalna wymagana stopa zwrotu

Trwa∏ym elementem ryzyka funkcjonowania towarzystw emerytalnych, a poÊrednio ich w∏a-
Êcicieli – banków, jest mo˝liwoÊç wystàpienia koniecznoÊci dop∏at do rachunków klientów OFE. Do-

4

Wykres 100
Zysk/strata techniczna PTE a aktywa zarzàdzanych przez nie OFE

èród∏o: KNUiFE.
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Wykres 101
Minimalna wymagana stopa zwrotu

Uwaga: w marcu 2004 r. po raz ostatni liczono MWSZ na starych zasadach (co kwarta∏, za dwuletni okres). Obecnie MWSZ jest liczona co
pó∏ roku za okres trzyletni.
Legenda: N/N-1/N-2 – najgorsze/drugie/trzecie od koƒca OFE pod wzgl´dem osiàgni´tych wyników inwestycyjnych. 

èród∏o: KNUiFE.
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p∏at takich musia∏oby dokonaç PTE w razie niespe∏nienia wymogu osiàgni´cia minimalnej wymaga-
nej stopy zwrotu (MWSZ). Wraz ze wzrostem aktywów OFE skutek potencjalnych dop∏at mo˝e byç
coraz wi´kszy. PTE doskonalà jednak techniki zarzàdzania aktywami OFE w taki sposób, aby zmini-
malizowaç ryzyko dop∏at. Efekty tych dzia∏aƒ widaç w rosnàcej ró˝nicy mi´dzy MWSZ a wynikami
inwestycyjnymi najgorszych pod tym wzgl´dem OFE (zob. wykres 101). Prawdopodobieƒstwo, ˝e
w najbli˝szym czasie jedno z OFE b´dzie mia∏o wyniki inwestycyjne ni˝sze ni˝ MWSZ, wydaje si´
ma∏e. Wskazuje to na wysokà skutecznoÊç strategii naÊladownictwa stosowanej przez PTE w celu
zmniejszenia ryzyka osiàgni´cia wyników znacznie gorszych od konkurentów. 

Zmniejszone prawdopodobieƒstwo wystàpienia dop∏at jest równie˝ ubocznym skutkiem
wprowadzenia rachunku premiowego. Mechanizm zwiàzany z funkcjonowaniem rachunku polega
na tym, ˝e towarzystwa, których OFE majà s∏abe wyniki, zwracajà OFE cz´Êç bàdê ca∏oÊç aktywów
zgromadzonych na rachunku premiowym, powi´kszajàc w ten sposób wartoÊç jednostek rozra-
chunkowych i stop´ zwrotu.

4

Wykres 102 
Wyniki inwestycyjne OFE w okresie wrzesieƒ 2002 r. – styczeƒ 2005 r.

Uwaga: na niebiesko zaznaczono hipotetycznà MWSZ obliczonà dla analizowanego okresu. Najbli˝sza MWSZ b´dzie wyznaczana za okres
wrzesieƒ 2002 r. – wrzesieƒ 2005 r.

èród∏o: NBP na podstawie danych KNUiFE.
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Wykres 103 
Stosunek 1% aktywów OFE do kapita∏ów w∏asnych zarzàdzajàcego nim PTE

èród∏o: NBP na podstawie danych KNUiFE.
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Skal´ ryzyka towarzystw emerytalnych z tytu∏u potencjalnych dop∏at pokazuje relacja 1% ak-
tywów OFE do kapita∏ów zarzàdzajàcych nimi towarzystw (zob. wykres 103). Przedstawia ona, ja-
kà cz´Êç kapita∏ów w∏asnych poszczególnych PTE stanowi∏yby ewentualne dop∏aty o równowarto-
Êci 1% aktywów. Kapita∏y w∏asne jednego z towarzystw sà bardzo ma∏e wzgl´dem aktywów zarzà-
dzanego przez nie OFE. 

Bezpieczeƒstwo aktywów OFE

W 2004 r., podobnie jak w poprzednich latach, inwestycje otwartych funduszy emerytalnych
koncentrowa∏y si´ na rynku skarbowych papierów wartoÊciowych oraz na rynku akcji. W 2004 r.
udzia∏ skarbowych papierów wartoÊciowych w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE spad∏ po-
ni˝ej 60%. Przez ca∏y rok utrzymywa∏o si´ wysokie (oko∏o 32%) zaanga˝owanie w akcje. Rós∏ udzia∏
inwestycji zagranicznych oraz pozosta∏ych inwestycji, wÊród których najwi´kszy udzia∏ ma kategoria
„depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe” (zob. wykres 104). Nowym instrumentem
w portfelach OFE sà certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestujàcych na rynku nieruchomoÊci.

Opisane zmiany poprawi∏y nieco dywersyfikacj´ portfeli inwestycyjnych OFE na poziomie stra-
tegicznym. Jednak osiàgni´ty poziom dywersyfikacji jest nadal niski i w krótkim okresie, przy obec-
nych tendencjach rozwoju polskiego rynku finansowego, mo˝e si´ zwi´kszyç jedynie dzi´ki podnie-
sieniu limitu inwestycji zagranicznych z obecnych 5% wartoÊci aktywów OFE.

Bardziej ni˝ dywersyfikacja strategiczna poprawi∏a si´ dywersyfikacja portfeli na poziomie tak-
tycznym. Wzros∏o tak˝e zró˝nicowanie portfela akcji, które majà najwi´ksze znaczenie dla dywer-
syfikacji portfela. Pomog∏y w tym g∏ównie liczne oferty nowych akcji na rynku pierwotnym w 2004 r.
Lepszej dywersyfikacji sprzyja∏o te˝ umo˝liwienie zaanga˝owania si´ OFE w akcje pojedynczej spó∏-
ki do 20% jej kapitalizacji71 (przepis ten dotyczy jedynie spó∏ek, których akcje stanowià poni˝ej 1%
wartoÊci aktywów OFE). 

Istotnym wydarzeniem, przyczyniajàcym si´ do zwi´kszenia mo˝liwoÊci dywersyfikacji portfe-
li aktywów, by∏a oferta publiczna PKO BP. Umo˝liwi∏a ona funduszom emerytalnym zmniejszenie za-
anga˝owania w dwie dotychczas najwi´ksze spó∏ki na GPW. Oferta ta przyczyni∏a si´ równie˝
do zmniejszenia ryzyka polegajàcego na zbli˝aniu si´ wielu OFE do regulacyjnego limitu zaanga˝o-
wania w papiery wartoÊciowe jednego emitenta (limit wynosi 5% wartoÊci aktywów OFE).

4
Wykres 104
Struktura portfeli inwestycyjnych OFE

èród∏o: KNUiFE.
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71 Do tej pory zabronione by∏o przekraczanie limitu 10% kapitalizacji niezale˝nie od wielkoÊci spó∏ki. 
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W 2004 r. po raz pierwszy od powstania OFE ich aktywa ros∏y wolniej od kapitalizacji war-
szawskiej gie∏dy. By∏o to zjawisko pozytywne z punktu widzenia stabilnoÊci systemu finansowe-
go. Pozwoli∏o funduszom emerytalnym na popraw´ doboru spó∏ek w portfelu akcyjnym i na lep-
szà jego dywersyfikacj´. Zmniejszy∏ si´ te˝ wp∏yw OFE na wycen´ spó∏ek, co ogranicza niebezpie-
czeƒstwo wywo∏ania „bàbla cenowego” przez OFE, jak równie˝ jest korzystne dla rozwoju rynku
kapita∏owego.

Koniunktura na rynku akcji, sprzyjajàca równie˝ nowym ofertom na rynku pierwotnym,
wp∏yn´∏a na popraw´ zyskownoÊci i bezpieczeƒstwa aktywów OFE. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
ewentualna faza dekoniunktury na rynku kapita∏owym i zmiana nastawienia inwestorów za-
granicznych stosunkowo ∏atwo mog∏yby postawiç OFE w trudnej sytuacji. Mog∏yby spowodo-
waç, ˝e w portfelach OFE by∏oby du˝o akcji, na które nie by∏oby popytu ze strony pozosta∏ych
inwestorów.

4.2. Zak∏ady ubezpieczeƒ

W polskim systemie finansowym mo˝na wyró˝niç dwa rodzaje powiàzaƒ kapita∏owych mi´-
dzy bankami a zak∏adami ubezpieczeƒ. Pierwszy polega na bezpoÊrednim udziale banku w kapita-
le w∏asnym zak∏adu ubezpieczeƒ72, a drugi na kontroli przez tego samego inwestora zagraniczne-
go niepowiàzanych ze sobà (na rynku krajowym) banku i zak∏adu ubezpieczeƒ. Bez wzgl´du na ro-
dzaj i stopieƒ powiàzaƒ banki i zak∏ady ubezpieczeƒ cz´sto wspó∏pracujà ze sobà. Dotyczy to
przede wszystkim udost´pniania kana∏ów dystrybucji73 i wspólnego pozyskiwania klientów.
W szczególnych przypadkach instytucje te dzia∏ajà pod takim samym znakiem firmowym oraz pro-
wadzà wspólne kampanie reklamowe.

Wyniki finansowe i efektywnoÊç

W 2004 r. zysk netto wypracowany przez zak∏ady ubezpieczeƒ wyniós∏ 2,98 mld z∏ i wzrós∏
o 46,3% w porównaniu z 2003 r. Bardzo wysoki przyrost zysków odnotowa∏y zak∏ady ubezpieczeƒ
majàtkowych – dzia∏ II (90%). W przypadku instytucji ubezpieczeƒ na ˝ycie – dzia∏ I – zysk netto
wzrós∏ w mniejszym stopniu (18%). Wzrost zysku zak∏adów ubezpieczeƒ znalaz∏ odzwierciedlenie
w poprawie wskaêników efektywnoÊci (zob. wykres 105).

4

Tabela 27 
Aktywa OFE na tle podstawowych rynków finansowych oraz PKB (w mld z∏)

2002 2003 2004

PKB 780 815 884

Rynek bonów i obligacji skarbowych 196 233 282

Kapitalizacja WGPW 111 168 292

WGPW wartoÊç akcji w swobodnym obrocie (free-float) 38 61 128

Aktywa netto OFE 32 45 63

Aktywa OFE jako % PKB 4,04% 5,50% 7,08%

Udzia∏ OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych 10,56% 11,72% 13,87%

Udzia∏ OFE w wartoÊci akcji w swobodnym obrocie na WGPW 21,71% 23,22% 15,83%

èród∏o: GUS, KNUiFE, MF, GPW.

72 W 2003 r. 11 banków mia∏o bezpoÊrednie udzia∏y w kapitale w∏asnym 9 zak∏adów ubezpieczeƒ. W ˝adnym z przypad-
ków udzia∏ w g∏osach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie przekracza∏ 12%.
73 Banki cz´sto oferujà swoim klientom produkty ubezpieczeniowe. Do najcz´Êciej spotykanych nale˝à: polisy do∏àczane
do kart p∏atniczych, ubezpieczenie sp∏aty kredytu do czasu wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej, ubezpieczenie mienia sta-
nowiàcego zabezpieczenie kredytu bankowego.
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Wskaênik szkodowoÊci 

Wa˝nym wskaênikiem informujàcym o sytuacji finansowej zak∏adów ubezpieczeƒ jest wskaê-
nik szkodowoÊci, b´dàcy relacjà wyp∏aconych odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ powi´kszonych o zmian´
stanu rezerw do zarobionej sk∏adki74. W 2004 r. ustabilizowa∏ si´ wskaênik szkodowoÊci na pozio-
mie zbli˝onym do 2003 r., zarówno w ubezpieczeniach dzia∏u I, jak i dzia∏u II.

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie wykazujà d∏ugoterminowà tendencj´ wzrostowà wskaênika szko-
dowoÊci (zob. wykres 106). Oznacza to, ˝e odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone ros∏y szybciej ni˝
zarobione sk∏adki. G∏ównà przyczynà takiego stanu rzeczy jest boom ubezpieczeƒ ˝yciowych z lat 90. 

4

Wykres 105
Wspó∏czynniki zwrotu z aktywów (ROA) i z kapita∏u (ROE)

èród∏o: KNUiFE.
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Wykres 106
Wskaêniki szkodowoÊci w zak∏adach ubezpieczeƒ

èród∏o: KNUiFE.
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74 W pozycji odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ wyp∏aconych mieszczà si´ i odszkodowania wyp∏acone po zdarzeniu obj´tym
ochronà, i kwoty wyp∏acone przez ubezpieczycieli np. na skutek likwidacji polis.
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Sektor ubezpieczeƒ ˝yciowych przechodzi z fazy „akumulacji kapita∏u”, charakterystycznej
dla m∏odych rynków ubezpieczeƒ na ˝ycie, do fazy „wyp∏at odszkodowaƒ”, charakteryzujàcej star-
sze rynki ubezpieczeniowe. W Polsce lata 90. to w∏aÊnie okres „akumulacji kapita∏u”75. Odszkodo-
wania i Êwiadczenia obecnie realizowane wyp∏acane sà z tytu∏u: up∏ywu okresu ubezpieczenia (dla
polis terminowych), wyp∏aty odszkodowania lub Êwiadczenia po wystàpieniu zdarzenia obj´tego
ochronà ubezpieczeniowà (zgonu, w wypadku polis na ˝ycie, lub do˝ycia wieku emerytalnego,
w wypadku polis na do˝ycie), a tak˝e z tytu∏u likwidacji polis przez niezadowolonych klientów76.
Wzrost wyp∏at wià˝e si´ równie˝ z wyp∏atami z tzw. polis antypodatkowych, które zak∏adano
po wprowadzeniu podatku od oszcz´dnoÊci i dochodów kapita∏owych pod koniec 2001 r. Po wpro-
wadzeniu podatku zak∏ady ubezpieczeƒ zacz´∏y sprzedawaç „parabankowe” produkty ubezpiecze-
niowe, które nie tylko pe∏nià funkcj´ ochronnà, ale tak˝e zapewniajà krótkoterminowe oszcz´dza-
nie, a zyski z tego tytu∏u nie sà opodatkowane. 

W przypadku ubezpieczeƒ majàtkowych mamy do czynienia z d∏ugookresowà tendencjà ma-
lejàcà wskaênika szkodowoÊci. Mimo ˝e wartoÊç wyp∏aconych odszkodowaƒ wzros∏a, wskaênik
szkodowoÊci dla tego sektora nieznacznie obni˝y∏ si´ w porównaniu z 2003 r. Oznacza to, ˝e
wzrost odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ wyp∏aconych z polis majàtkowych zosta∏ zrekompensowany przy-
rostem sk∏adki (zob. tabela 28). 

Wzrost sk∏adek w 2004 r. mo˝na wiàzaç ze wzmo˝onym zakupem samochodów w I po∏owie
roku, wywo∏anym obawami przed wzrostem cen pojazdów po wejÊciu Polski do UE. Wi´ksze zaku-
py spowodowa∏y wzrost sk∏adek z tytu∏u ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej (dynamika oko∏o
8%) i auto casco (oko∏o 8%). Wzrost sk∏adek z tytu∏u ubezpieczeƒ auto casco i odpowiedzialnoÊci
cywilnej decydujàco wp∏ynà∏ na przyrost sk∏adki zak∏adów z dzia∏u II ze wzgl´du na ich dominujà-
cy udzia∏ w strukturze sk∏adki. 

Na wzrost sk∏adek wp∏ynà∏ równie˝ rozwój produktów ubezpieczeƒ finansowych (dynamika
sk∏adki w 2004 r. oko∏o 39%) oraz wprowadzenie od 2004 r. obowiàzku posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej przez pewne grupy zawodowe77 (dynamika sk∏adki oko∏o 20%). Przy-
czyni∏ si´ do niej tak˝e szybki wzrost kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki (dy-
namika sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia kredytu wynios∏a oko∏o 27%). Zakup mieszkania na kredyt
wià˝e si´ bowiem z jego obowiàzkowym ubezpieczeniem przez ca∏y okres kredytowania oraz cza-
sowym ubezpieczeniem sp∏aty kredytu (do momentu wpisu hipoteki oraz w przypadkach, gdy
wk∏ad w∏asny klienta jest ni˝szy od akceptowanego przez bank maksymalnego wskaênika LTV). 

4

75 Prawo dopuszcza zak∏adanie prywatnych zak∏adów ubezpieczeƒ w Polsce od 1989 r. (zob. ustawa z dnia 17 maja
1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majàtkowych i osobowych, Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 160). Radykalna re-
forma systemowa sektora ubezpieczeƒ rozpocz´∏a si´ w 1990 r. wraz z uchwaleniem ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej. Wprowadzi∏a ona formalnà prywatyzacj´ i demonopolizacj´ rynku opartà na zasadzie swobodnej konkurencji i jed-
nakowym traktowaniu wszystkich podmiotów (zob. ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Dz.U.
z 1990 r. Nr 59, poz. 344 z póên. zm.).
76 W latach 90. oferowano produkty ubezpieczeniowe nowe i nieznane wczeÊniej na rynku. Sprzyja∏o to sprzeda˝y przez
agentów ubezpieczeniowych polis niedopasowanych do potrzeb i mo˝liwoÊci finansowych osób ubezpieczonych.
77 Obowiàzek ten dotyczy m.in. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, detektywów, architektów. Zob. rozdzia∏ 9
Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).

Tabela 28 
Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone oraz zebrana sk∏adka (w mln z∏)

2003 2004 Zmiana (w %)

Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone

Ubezpieczenia na ˝ycie 5.152 6.147 19,3

Ubezpieczenia majàtkowe 7.613 8.167 7,3

Zebrana sk∏adka

Ubezpieczenia na ˝ycie 11.167 12.739 14,1

Ubezpieczenia majàtkowe 13.589 14.892 9,6

èród∏o: KNUiFE.
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Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

G∏ównym elementem portfela inwestycyjnego zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie i zak∏adów
ubezpieczeƒ majàtkowych by∏y papiery d∏u˝ne o sta∏ej kwocie dochodu (zob. wykres 107). Struk-
tura rodzajowa portfela inwestycyjnego zak∏adów ubezpieczeƒ nie podlega∏a znacznym zmianom.
Wi´kszoÊç posiadanych instrumentów finansowych zak∏ady ubezpieczeƒ utrzymujà do terminu za-
padalnoÊci. Tak zadeklarowany horyzont inwestowania sprawia, ˝e instrumenty wyceniane sà me-
todà zamortyzowanego kosztu, co powoduje, ˝e wartoÊç portfela nie jest nara˝ona na tak cz´ste
zmiany, jak w przypadku ich wyceny wed∏ug wartoÊci godziwej. 

Dla oceny sytuacji finansowej sektora ubezpieczeƒ istotne sà prawne ograniczenia inwesto-
wania w pochodne instrumenty finansowe. Zak∏ady ubezpieczeƒ mogà u˝ywaç tego typu instru-
mentów jedynie do zabezpieczania w∏asnego ryzyka, nie mogà ich natomiast nabywaç w celu spe-
kulacji. Ograniczenie to m.in. eliminuje mo˝liwoÊç transferu ryzyka kredytowego z banków do za-
k∏adów ubezpieczeƒ, które nie specjalizujà si´ w zarzàdzaniu tego typu ryzykiem.

4

Wykres 107
Struktura portfela inwestycyjnego

èród∏o: KNUiFE.
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5
Dzia∏anie i ryzyko systemu p∏atniczego 

System p∏atniczy obejmuje zarówno systemy p∏atnoÊci, które umo˝liwiajà rozliczanie transak-
cji dokonanych za pomocà instrumentów p∏atniczych, jak i systemy rozliczeƒ i rozrachunku papie-
rów wartoÊciowych. 

Najwa˝niejszymi systemami p∏atnoÊci w Polsce sà:

– system SORBNET prowadzony przez Narodowy Bank Polski,

– system ELIXIR prowadzony przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà.

W Polsce istniejà dwa systemy rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych, tj. system
depozytowo-rozliczeniowy, prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA
(KDPW SA), oraz Rejestr Papierów WartoÊciowych (RPW), prowadzony przez Narodowy Bank Polski.

W 2004 r. w krajowym systemie p∏atniczym wprowadzono kilka zmian, które mia∏y na celu
zwi´kszenie bezpieczeƒstwa rozrachunku. Kontynuowano wprowadzanie w ˝ycie rozwiàzaƒ dosto-
sowujàcych systemowo wa˝ne systemy p∏atnoÊci oraz systemy rozrachunku papierów wartoÊcio-
wych do standardów mi´dzynarodowych. Podstawowym celem tych zmian jest zapewnienie wa-
runków do sprawnego funkcjonowania tych systemów i ograniczania ryzyka systemowego.
W 2004 r. zakoƒczono równie˝ wprowadzanie nowego standardu rachunku bankowego, którego
stosowanie przyczyni∏o si´ do usprawnienia rozliczeƒ. 

5.1. Systemy p∏atnoÊci

5.1.1. Funkcjonowanie systemu SORBNET

System SORBNET jest systemem typu RTGS (tj. systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczy-
wistym) i najwa˝niejszà „arterià” przep∏ywów finansowych w sektorze bankowym. Uznaje si´,
zgodnie z terminologià przyj´tà w raporcie Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS) „Core
Principles for Systemically Important Payment System” („Core Principles”), ˝e ma on strategiczne
znaczenie dla funkcjonowania systemu finansowego. W systemie SORBNET prowadzone sà rachun-
ki bie˝àce banków w z∏otych. Umo˝liwia on szybki i nieodwo∏alny rozrachunek transakcji na ryn-
kach mi´dzybankowych. W systemie tym dokonuje si´ równie˝ rozrachunku zleceƒ p∏atniczych ob-
s∏ugiwanych przez poÊredników rozliczeniowych, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR)
oraz Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA.

Znaczenie systemu SORBNET obrazujà równie˝ dane statystyczne dotyczàce wartoÊci trans-
akcji rozliczanych za jego poÊrednictwem. 

W 2004 r. wartoÊç transakcji dokonanych w systemie SORBNET wynios∏a 23,5 bln z∏, co ozna-
cza wzrost o 16,4% w stosunku do 2003 r. Liczba zleceƒ p∏atniczych przetworzonych w systemie
SORBNET w 2004 r. wzros∏a o 20,9% do poziomu 909,5 tys. z∏. Ârednia wartoÊç jednej transakcji
wynios∏a 25,8 mln z∏.

W 2004 r. kontynuowano w NBP analiz´ stopnia spe∏nienia przez system SORBNET wymagaƒ
z zakresu bezpieczeƒstwa, okreÊlonych w metodyce przyj´tej dla systemów RTGS przez Europejski Bank
Centralny. Bioràc pod uwag´ wyniki analiz i dà˝àc do minimalizacji ryzyka w systemie SORBNET, zmo-
dyfikowano i rozbudowano system, zwi´kszajàc jego bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç m.in. poprzez: 

5
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– wprowadzenie zmian dotyczàcych zabezpieczenia dost´pu do systemu, co by∏o wynikiem
kompleksowej analizy wymagaƒ EBC zawartych w dokumencie „Target Security Requirements and
Controls”,

– uruchomienie awaryjnej drogi komunikacji z bankami i Krajowym Depozytem Papierów
WartoÊciowych SA za poÊrednictwem Portalu SORBNET, co by∏o równie˝ realizacjà postulatów ban-
ków – uczestników systemu,

– przygotowanie systemu do obs∏ugi uruchomionego we wspó∏pracy z Krajowà Izbà Rozli-
czeniowà SA mechanizmu gwarancji rozrachunku, którego celem jest ograniczenie ryzyka zak∏óceƒ
w systemie finansowym, wynikajàcego z braku wystarczajàcych Êrodków na rachunku uczestnika
systemu ELIXIR na pokrycie zobowiàzaƒ z tytu∏u wymiany zleceƒ za poÊrednictwem tego systemu.

Jednym z kryteriów oceny poprawnoÊci funkcjonowania systemu jest stopieƒ jego dost´pno-
Êci dla uczestników. Zgodnie z umowami zawieranymi z uczestnikami systemu SORBNET, powinien
on byç dost´pny w godzinach 7:30 – 18:00, tj. przez 10 godzin i 30 minut ka˝dego dnia. W 2004 r.
nominalny czas pracy systemu, uwzgl´dniajàcy liczb´ dni roboczych, wyniós∏ 2.688 godzin. W prak-
tyce w ca∏ym roku system by∏ niedost´pny przez 6 godzin i 15 minut, co oznacza, ˝e udzia∏ przerw
w funkcjonowaniu systemu wyniós∏ 0,23%78. Dost´pnoÊç systemu SORBNET w 2004 r. wynios∏a za-
tem 99,77%. Jest to wskaênik zbli˝ony do charakteryzujàcych systemy RTGS funkcjonujàce w ra-
mach systemu TARGET.

5

Wykres 108
Obroty roczne w systemie SORBNET

èród∏o: NBP.
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W 2004 r. Narodowy Bank Polski prowadzi∏ intensywne prace, których rezultatem jest
stworzenie kompleksowej infrastruktury dla transgranicznych i krajowych rozliczeƒ w euro.
Podj´cie tych dzia∏aƒ by∏o spowodowane dà˝eniem, z jednej strony, do wczeÊniejszego przy-
gotowania NBP do uczestnictwa w systemie TARGET, które jest obowiàzkowe od momentu
przyj´cia w danym kraju euro, z drugiej zaÊ strony do stworzenia warunków dla poprawy po-
ziomu obs∏ugi uczestników rozliczeƒ w euro. 

Rozpocz´cie funkcjonowania rozliczeƒ z wykorzystaniem nowych rozwiàzaƒ nastà-
pi∏o 7 marca 2005 r. Podstawowym elementem nowej infrastruktury jest prowadzony

78 Rejestrowane by∏y tylko przerwy w pracy systemu trwajàce 30 minut i d∏u˝ej.
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5.1.2. Zmiany w systemie ELIXIR

System ELIXIR prowadzony przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA zosta∏ w 2002 r. uznany
przez NBP za systemowo wa˝ny w rozumieniu raportu BIS „Core Principles”. Decyzj´ takà podj´to,
bioràc pod uwag´, ˝e od 1 lipca 2004 r., po zakoƒczeniu funkcjonowania systemu SYBIR, mia∏ on
staç si´ jedynym systemem rozliczajàcym p∏atnoÊci detaliczne w Polsce.

W 2004 r. w systemie ELIXIR rozliczono 699,4 milionów transakcji (wzrost o 34,5% w sto-
sunku do 2003 r.). WartoÊç transakcji wynios∏a 1.998 mld z∏ (wzrost o 11,8 %), natomiast Êrednia
wartoÊç jednej transakcji – 2.857 z∏.

5

przez NBP system SORBNET-EURO dla wysokokwotowych p∏atnoÊci w euro. W systemie
tym prowadzi si´ rozrachunek zarówno zleceƒ krajowych, na zasadach zbli˝onych do ist-
niejàcych w systemie SORBNET, jak równie˝ zleceƒ transgranicznych w euro w ramach sys-
temu TARGET. Uruchomienie systemu umo˝liwi∏o jednoczesne rozpocz´cie funkcjonowa-
nia, budowanego przez KIR, systemu EuroELIXIR, poprzez który banki dokonujà rozliczeƒ
detalicznych w euro. 

W ramach prac nad dostosowaniem systemu SORBNET-EURO do wymagaƒ bezpieczeƒ-
stwa systemu TARGET podejmowane by∏y dzia∏ania ograniczajàce ryzyko operacyjne w ca∏ej
infrastrukturze informacyjno-technicznej NBP, co przyczyni si´ do poprawy bezpieczeƒstwa ca-
∏ego sytemu informatycznego NBP. Ze wzgl´du na bardzo zbli˝one architektur´ i funkcje sys-
temów SORBNET-EURO i SORBNET wiele rozwiàzaƒ zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa
systemu SORBNET-EURO jest lub b´dzie sukcesywnie wprowadzanych równie˝ w systemie
SORBNET w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego w tym systemie.

Spe∏niajàc oczekiwania sektora bankowego, aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci zwià-
zane z powstaniem nowych systemów do rozliczeƒ w euro, NBP przygotowywa∏ si´ w 2004 r.
do uczestnictwa w systemach EURO1 i STEP21 oraz do pe∏nienia funkcji „entry point”, tzn.
banku, do którego b´dà trafia∏y Êrodki z tytu∏u wszystkich zleceƒ kierowanych do Polski po-
przez system STEP2 i który zapewni ich dystrybucj´ do poszczególnych banków prowadzàcych
rachunki beneficjentów2.

Przyj´cie tak kompleksowego rozwiàzania zdecydowanie poprawi∏o bezpieczeƒstwo,
sprawnoÊç i niezawodnoÊç obs∏ugi rozliczeƒ w euro poprzez ograniczenie zapotrzebowania
na p∏ynnoÊç, przeprowadzanie rozrachunku dla p∏atnoÊci krajowych przez bank centralny, re-
alizacj´ rozliczeƒ transgranicznych za poÊrednictwem systemu TARGET, udost´pnienie bankom
komercyjnym zabezpieczonego kredytu technicznego w euro oraz znaczne skrócenie cyklu
rozliczeniowego w stosunku do tradycyjnej bankowoÊci korespondencyjnej. Dodatkowà zale-
tà tego rozwiàzania jest wejÊcie do standardowych struktur rozliczeniowych Unii Europejskiej.
Pozwoli ono ograniczyç zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w polskim systemie p∏at-
niczym w momencie przystàpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, a tym samym
wp∏ynie na ograniczenie ryzyka w tym zakresie. 

G∏ówny kierunek zmian na najbli˝sze lata w polskim systemie p∏atniczym wià˝e si´
ze zmianami, jakie w tej dziedzinie zachodzà w Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci z plano-
wanym w 2007 r. zastàpieniem systemu TARGET systemem TARGET2. Dla Polski, tak jak dla
pozosta∏ych krajów uczestniczàcych w systemie TARGET, oznacza to koniecznoÊç okreÊlenia
zakresu i sposobu uczestnictwa w tym systemie oraz przygotowania w∏asnego projektu przej-
Êcia do nowego systemu. 

1System STEP2 jest systemem p∏atnoÊci prowadzonym przez ABE Clearing S.A.S. Rozlicza si´ w nim p∏atnoÊci de-
taliczne w euro w obrocie pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej.
2NBP sta∏ si´ uczestnikiem systemów STEP2 i EURO1 oraz rozpoczà∏ pe∏nienie funkcji „entry point” z dniem 30 ma-
ja 2005 r. 



112

Dzia∏anie i ryzyko systemu p∏atniczego

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

Prowadzàca system ELIXIR Krajowa Izba Rozliczeniowa SA zosta∏a zobowiàzana w 2002 r.
do dostosowania go do wszystkich zasad okreÊlonych przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodo-
wych dla systemowo wa˝nych systemów p∏atnoÊci, a w szczególnoÊci do zasady nr 5, dotyczàcej
gwarancji rozrachunku. NBP uzna∏, ˝e system ten nie powinien funkcjonowaç na podstawie stoso-
wanej dotychczas zasady wykluczania z rozliczeƒ niewyp∏acalnych uczestników i ponownego wyli-
czania kwot zobowiàzaƒ i nale˝noÊci. Ten sposób dzia∏ania by∏ êród∏em najgroêniejszej postaci ry-
zyka systemowego, w którym niewyp∏acalnoÊç jednego z uczestników systemu mog∏a spowodowaç
niezdolnoÊç do wywiàzania si´ ze zobowiàzaƒ przez innych uczestników systemu.

W listopadzie 2004 r. wprowadzono nowy mechanizm gwarancji rozrachunku. Zak∏ada on,
˝e w przypadku braku Êrodków u jednego lub wi´kszej liczby uczestników NBP b´dzie blokowa∏
na rachunkach pozosta∏ych uczestników kwoty równe wyliczonym przez Izb´ saldom netto powi´k-
szonym o kwoty nale˝ne od uczestnika/uczestników, którzy nie zapewnili Êrodków. Jednostkowe
zlecenia p∏atnicze, które nie zostanà op∏acone przez uczestników, Izba b´dzie wycofywa∏a z rozli-
czeƒ i zwraca∏a nadawcom. Przyj´to nast´pujàce procedury:

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

• Je˝eli na rachunkach uczestników znajdujà si´ Êrodki wystarczajàce do rozrachunku, zlece-
nia Izby sà realizowane.

• W razie braku Êrodków u jednego lub wi´cej uczestników NBP powiadamia Izb´ o faktycz-
nej wysokoÊci sald tych banków, które okaza∏y si´ niewyp∏acalne. JednoczeÊnie blokuje
Êrodki na rachunkach uczestników (w przypadku uczestników wyp∏acalnych – w kwocie
wyliczonej przez KIR, powi´kszonej o kwot´ nale˝noÊci od uczestnika niewyp∏acalnego;
w przypadku uczestników niewyp∏acalnych – w wysokoÊci dost´pnych Êrodków).

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

• Ponownie wyliczone salda sà przesy∏ane do NBP i nast´puje rozliczenie sesji.

5

Wykres 109
Obroty roczne w systemach SYBIR i ELIXIR

Uwagi:  
1. System SYBIR zakoƒczy∏ funkcjonowanie w czerwcu 2004 r.
2. Spadek obrotów w systemie ELIXIR w 2003 r. wynika z przeniesienia obs∏ugi wysokokwotowych zleceƒ klientowskich do systemu SORBNET.

èród∏o: NBP. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1998 1999 2000 2001 2002

System SYBIR System ELIX

2003 2004

mld z∏



Dzia∏anie i ryzyko systemu p∏atniczego

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2004 113

Wprowadzenie w systemie ELIXIR mechanizmu gwarancji rozrachunku ograniczy∏o mo˝li-
woÊç wystàpienia tzw. efektu domina, co zwi´kszy∏o bezpieczeƒstwo rozliczeƒ mi´dzybankowych.

5.1.3. Zakoƒczenie funkcjonowania systemu SYBIR

Dzia∏ajàcy od 1993 r. system SYBIR umo˝liwia∏ dokonywanie rozliczeƒ mi´dzybankowych
i wymian´ sporzàdzonych w formie papierowej dokumentów rozliczeniowych mi´dzy oddzia∏ami
banków uczestniczàcych w systemie. Po uruchomieniu systemu ELIXIR (1994 r.) rozpoczà∏ si´ pro-
ces eliminacji dokumentów papierowych przekazywanych mi´dzy bankami w ramach systemu 
SYBIR poprzez zast´powanie ich komunikatami elektronicznymi.

W ostatnich latach przygotowywano si´ do zakoƒczeniach rozliczeƒ za poÊrednictwem sys-
temu SYBIR. W celu pe∏nej elektronizacji rozliczeƒ mi´dzybankowych KIR SA zaproponowa∏a uczest-
nikom rozliczeƒ powiàzane z systemem ELIXIR us∏ugi IMBIR i eMIR. Umo˝liwiajà one optyczny od-
czyt informacji zapisanych na papierowych dokumentach rozliczeniowych i ich zamian´ na komu-
nikaty elektroniczne.

Zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami, 30 czerwca 2004 r. system SYBIR zakoƒczy∏ dzia∏al-
noÊç. Od lipca 2004 r. wszystkie transakcje kierowane sà do systemu ELIXIR, a wszelkie dokumenty
papierowe, sk∏adane w bankach przez klientów zlecajàcych dokonanie p∏atnoÊci, przekazywane sà
do banku odbiorcy wy∏àcznie w drodze elektronicznej.

5.1.4. Przystàpienie NBP do „Memorandum of Understanding on co-operation
between payment systems overseers and banking supervisors in stage
three of Economic and Monetary Union” 

„Memorandum of Understanding on co-operation between payment systems overseers and
banking supervisors in stage three of Economic and Monetary Union” („Memorandum”) jest poro-

5

RRaammkkaa  1111..    SSyysstteemmyy  pp∏∏aattnnooÊÊccii  kkoorrzzyyssttaajjààccee  zz  oocchhrroonnyy  uussttaawwyy  oo  oossttaatteecczznnooÊÊccii
rroozzrraacchhuunnkkuu

Zgodnie z ustawà o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach roz-
rachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Prezes NBP
informuje Komisj´ Europejskà o systemach p∏atnoÊci, do których majà zastosowanie przepisy
ww. ustawy. Z punktu widzenia uczestników zg∏oszonego systemu jest to korzystne, gdy˝
ustawa ma g∏ównie chroniç zlecenia p∏atnicze uczestników systemu przed skutkami ich ewen-
tualnej upad∏oÊci.

W marcu 2004 r. Prezes NBP zg∏osi∏ do Komisji Europejskiej nast´pujàce systemy 
p∏atnoÊci1:

– SORBNET (b´dàcy w∏asnoÊcià NBP), 

– ELIXIR (KIR), 

– SYBIR (KIR)2

oraz dwa systemy rozrachunku papierów wartoÊciowych:

– Rejestr Papierów WartoÊciowych (NBP),

– KDPW. 

1 W 2005 r. Prezes NBP zg∏osi∏ do Komisji Europejskiej kolejne systemy: SORBNET-EURO i EuroELIXIR.
2 System zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç w czerwcu 2004 r.
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zumieniem mi´dzy 15 bankami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, jako podmio-
tami nadzorujàcymi systemy p∏atnoÊci, oraz mi´dzy instytucjami nadzorujàcymi banki w tych kra-
jach. Porozumienie wesz∏o w ˝ycie 1 stycznia 2001 r. Ma ono promowaç wspó∏prac´ mi´dzy tymi
podmiotami, zw∏aszcza dzi´ki wymianie informacji o ryzyku, na które nara˝one sà instytucje kredy-
towe w zwiàzku z uczestnictwem w systemach p∏atnoÊci oraz o generowanym przez te instytucje
ryzyku, które mo˝e wp∏ywaç na funkcjonowanie systemów p∏atnoÊci. Nadrz´dnym celem takiej
wspó∏pracy jest ograniczenie wp∏ywu zak∏óceƒ w systemach p∏atnoÊci na stabilnoÊç systemu finan-
sowego.

W zwiàzku z rozszerzeniem 1 maja 2004 r. Unii Europejskiej o nowe kraje NBP uzyska∏ mo˝-
liwoÊç przystàpienia do ww. „Memorandum”, co nastàpi∏o 17 czerwca 2004 r.

5.2. Systemy rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych 

WartoÊç obrotów (rynek wtórny, obroty netto wed∏ug wartoÊci nominalnej) w RPW w 2004 r.
wynios∏a 1.842,6 mld z∏ (w tym bonami skarbowymi 1.773,2 mld z∏, a bonami pieni´˝nymi 69,5
mld z∏), co oznacza spadek o oko∏o 5% w stosunku do 2003 r., kiedy obroty wynios∏y 1.937,8 mld
z∏ (w tym bonami skarbowymi 1.782,1 mld z∏, a bonami pieni´˝nych 155 mld z∏). WartoÊç obro-
tów (rynek wtórny) w systemie KDPW wynios∏a w 2004 r. 3.738,5 mld z∏, co oznacza spadek o 0,2%
w stosunku do obrotów w 2003 r., które wynosi∏y 3.746,1 mld z∏.

Systemy rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych z powodu swoich funkcji oraz roz-
miarów dzia∏alnoÊci mogà byç êród∏em znacznego ryzyka dla stabilnoÊci krajowego systemu finan-
sowego. Z tego wzgl´du ró˝norodne gremia Unii Europejskiej opracowa∏y standardy i rekomenda-
cje, których przestrzeganie przyczynia si´ do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania omawia-
nych systemów. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à Standardy Europejskiego Banku Centralnego za-
warte w dokumencie pt. „Standards for the Use of EU Securities Settlement Systems in ESCB Cre-
dit Operations”. W 2003 r. polskie systemy rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych zosta-
∏y nieformalnie ocenione pod kàtem tych wymagaƒ przez EBC we wspó∏pracy z NBP i innymi ban-
kami centralnymi UE. Ocena ta wykaza∏a jedynie niewielkie uchybienia w systemach rozliczeƒ i roz-
rachunku papierów wartoÊciowych. EBC wystosowa∏ jedynie kilka rekomendacji dla RPW (5) oraz
KDPW (4); ich spe∏nienie mia∏o przygotowaç te systemy do obs∏ugi operacji kredytowych ESBC.
Do koƒca 2004 r. doprowadzono do spe∏nienia przez polskie systemy wszystkich rekomendacji EBC,
z wyjàtkiem zmiany godzin i dni operacyjnych, co nastàpi w momencie wystàpienia faktycznej

5

Tabela 29
Standardy, w stosunku do których EBC wyda∏ rekomendacje w celu pe∏niejszego ich spe∏-
nienia przez polskie systemy rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych 
(stan na styczeƒ 2004 r.)

Standard Rekomendacje EBC

KDPW RPW

Standard 1. PewnoÊç prawa + +

Standard 2. Rozrachunek w pieniàdzu banku centralnego

Standard 3. Unikanie nadmiernego ryzyka kustodialnego +

Standard 4. Regulacja i (lub) kontrola ze strony w∏aÊciwych organów

Standard 5. PrzejrzystoÊç ryzyka i warunków uczestnictwa w systemie +

Standard 6. Procedury zarzàdzania ryzykiem +

Standard 7. OstatecznoÊç rozrachunku w ciàgu dnia

Standard 8. Godziny i dni operacyjne + +

Standard 9. NiezawodnoÊç operacyjna systemów technicznych 

oraz dost´pnoÊç odpowiednich funkcji pomocniczych + +

èród∏o: NBP.



Dzia∏anie i ryzyko systemu p∏atniczego

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO 2004 115

potrzeby wykorzystania tych systemów w powiàzaniu z systemem TARGET. W zwiàzku z procesem
przyst´powania Polski do strefy euro najpóêniej na 12 miesi´cy przed dopuszczeniem systemów
KDPW i RPW do rozliczania operacji kredytowych ESBC zostanie przeprowadzona kolejna, tym ra-
zem formalna, ocena tych systemów pod kàtem standardów EBC.

5.3. Wprowadzenie standardu NRB

Dynamiczny rozwój elektronicznych Êrodków przekazu stosowanych przez banki, zwiàzanych
zw∏aszcza z prowadzeniem rachunków bankowych oraz przeprowadzaniem rozliczeƒ pieni´˝nych,
spowodowa∏ coraz powszechniejsze stosowanie automatycznego przetwarzania zleceƒ p∏atni-
czych. Zrodzi∏o to koniecznoÊç wprowadzenia jednoznacznej identyfikacji rachunków bankowych,
a co za tym idzie, potrzeb´ ujednolicenia struktury numerów rachunków bankowych stosowanych
przez poszczególne banki i umo˝liwienia kontroli poprawnoÊci numeru rachunku bankowego.
W tym celu kraje Unii Europejskiej wprowadzi∏y standard Mi´dzynarodowego Numeru Rachunku
Bankowego (IBAN). Standard IBAN zosta∏ opracowany przez Komitet Techniczny ISO TC/68, a w Eu-
ropie zaleca go Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych (ECBS). 

W celu dostosowania systemu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w Polsce
do standardu przyj´tego w krajach Unii Europejskiej opracowano standard Numeru Rachunku Ban-
kowego (NRB). Zobowiàzano banki, by do koƒca 2003 r. nada∏y identyfikatory NRB wszystkim ra-
chunkom bankowym uczestniczàcym w mi´dzybankowych rozliczeniach krajowych. Od 1 stycznia
2004 r. wszystkie istniejàce oraz nowo otwierane rachunki mia∏y mieç numery nadane wed∏ug no-
wych zasad numeracji, zgodnych z zarzàdzeniem. Wszystkie banki wype∏ni∏y ten obowiàzek.

Stosowanie w rozliczeniach krajowych wy∏àcznie NRB obowiàzuje od 1 lipca 2004 r. Przed tà
datà Narodowy Bank Polski, Zwiàzek Banków Polskich oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Êledzi∏y
wprowadzanie standardu NRB w systemie p∏atniczym i systematycznie analizowa∏y udzia∏ popraw-
nych p∏atnoÊci (zawierajàcych numer rachunku bankowego zgodny ze standardem NRB) w ogólnej
liczbie p∏atnoÊci rozliczanych w systemie ELIXIR, w danym dniu rozliczeniowym. Udzia∏ ten syste-
matycznie wzrasta∏: od 39,1% w dniu 19 stycznia 2004 r. do 92,85% w dniu 30 czerwca 2004 r.
Bezkonfliktowe i powszechne wprowadzenie nowych zasad numeracji rachunków bankowych istot-
nie usprawni∏o rozliczenia mi´dzybankowe.

Wprowadzenie w Polsce standardu NRB w rozliczeniach krajowych oraz IBAN w rozliczeniach
transgranicznych znacznie przyczyni∏o si´ do poprawy efektywnoÊci polskiego systemu p∏atniczego.
Zastosowanie liczby kontrolnej (takiej samej dla NRB i IBAN) umo˝liwia automatycznà weryfikacj´
poprawnoÊci numeru rachunku bankowego, a tak˝e zmniejsza koszty przetwarzania zleceƒ p∏atni-
czych oraz liczb´ reklamacji spowodowanych b∏´dnà numeracjà rachunków bankowych. Wprowa-
dzenie powy˝szych rozwiàzaƒ usprawni∏o obs∏ug´ rachunków klientów banków i przyspieszy∏o
rozliczenia.

5
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6
Czy w polskim systemie bankowym mo˝e wystàpiç efekt domina?

Grzegorz Ha∏aj

6.1. Wprowadzenie

Struktura zale˝noÊci mi´dzy podmiotami w systemie finansowym jest bardzo rozbudowana.
Jest to widoczne w przypadku banków, które po˝yczajà sobie Êrodki finansowe na rynku mi´dzy-
bankowym. Powsta∏e w ten sposób zobowiàzania mogà przenosiç w polskim systemie bankowym
skutki niewyp∏acalnoÊci lub bankructwa wybranej grupy banków. Podmiot, którego lokata nie zo-
stanie zwrócona (ze wzgl´du na niewyp∏acalnoÊç d∏u˝nika), mo˝e nie móc sp∏aciç zobowiàzaƒ wo-
bec innych banków. Takie zjawisko okreÊlane jest jako tzw. efekt domina (ang. domino effect), czy-
li efekt zara˝ania (contagion effect).

Celem analizy efektu domina w polskim systemie bankowym jest uzyskanie odpowiedzi na na-
st´pujàce pytania: czy brak mo˝liwoÊci sp∏aty zobowiàzania wynikajàcego z lokaty mi´dzybankowej
powoduje trudnoÊci w regulowaniu zobowiàzaƒ przez wierzycieli i czy w konsekwencji podobne trud-
noÊci majà inne podmioty w polskim systemie bankowym i jak du˝e (jak wysokie mogà byç straty).

Artyku∏ opiera si´ na analizie wp∏ywu struktury wzajemnych zobowiàzaƒ banków na wartoÊç
banków, czyli na zagro˝enie stratà na kapita∏ach banków. W literaturze dotyczàcej efektu domina
rozwa˝a si´ spadki wartoÊci o dwojakim charakterze:

– pierwotnym, wynikajàcym z zaburzeƒ rynkowych oraz ryzyka kredytowego,

– wtórnym (inaczej systemowym, ang. systemic risk), warunkowanym strukturalnymi zale˝-
noÊciami mi´dzy podmiotami.

W zwiàzku z tym, ˝e badanie dotyczy rynku mi´dzybankowego, strata mierzàca efekt domina jest
równa wysokoÊci niesp∏aconych zobowiàzaƒ banków, prowadzàcych do wtórnego bankructwa79 tych
banków.

W artykule zastosowano podejÊcie, które czerpie zarówno z metod opartych na konstrukcji
wektora clearing payment (mo˝liwych do uregulowania zobowiàzaƒ wobec innych banków na rynku
lokat mi´dzybankowych), jak i analizy kaskadowej (badania niewyp∏acalnoÊci bezpoÊrednich wierzy-
cieli upadajàcego d∏u˝nika). Oba podejÊcia sà dobrze opisane w literaturze przedmiotu80. Elsinger i in-
ni (2003)81 przedstawiajà metod´ opartà na powiàzaniach systemowych na rynku mi´dzybankowym

6

79 Wtórny upadek to upadek wynikajàcy ze spadku kapita∏ów poni˝ej przyj´tego progu bankructwa wywo∏anego upad-
kiem innego banku.
80 Szczegó∏owe omówienie innych koncepcji ryzyka systemowego znajduje si´ np. w J. Dow, What is Systemic Risk? Mo-
ral Hazard, Initial Shocks, and Propagation, Monetary and Economic Studies, 18, ss. 1-24, 2000.
81 H. Elsinger, A. Lehar, M. Summer, Risk Assessment for Banking Systems, Uniwersytet Wiedeƒski, Working Paper, 2003.
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oraz wp∏ywie ryzyka kredytowego i rynkowego na poziom wartoÊci netto poszczególnych banków au-
striackich. Jako bazowà wartoÊç netto danego banku przyj´to sum´ wartoÊci kapita∏ów w∏asnych i wy-
niku finansowego skorygowanà o lokaty z∏o˝one w innych bankach i przyj´te od innych banków. El-
singer i inni (2003) przyjmujà, ˝e zobowiàzania i wierzytelnoÊci wobec podmiotów niebankowych re-
gulowane sà w pierwszej kolejnoÊci i bez zak∏óceƒ. Nast´pnie wartoÊç ta jest korygowana poprzez
uwzgl´dnienie ryzyka rynkowego i kredytowego. Korekta polega na zmianie wartoÊci bazowej o osza-
cowany wynik z portfela kredytowego dla sektora pozabankowego i z tytu∏u obrotu papierami war-
toÊciowymi. Na tej podstawie wyliczane sà mo˝liwe przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych mi´dzy bankami
(tzw. clearing payment) przy ró˝nych prawdopodobnych scenariuszach si∏y finansowej banków.

PodejÊcie kaskadowe prezentujà natomiast Degryse i inni (2004)82. Przyjmujà, ˝e upadek grupy
banków powoduje niewyp∏acalnoÊç (i w konsekwencji równie˝ bankructwo) w pierwszej kolejnoÊci ich
bezpoÊrednich wierzycieli na rynku mi´dzybankowym. TrudnoÊci z wyp∏acalnoÊcià mogà si´ z kolei
przenosiç na kolejne banki. Algorytm pozwalajàcy na analiz´ efektu domina w tym przypadku wyma-
ga przyj´cia arbitralnej wysokoÊci odsetka straty (ang. loss rate) depozytów z∏o˝onych w upad∏ym ban-
ku; odsetek ten bezpoÊrednio obni˝a kapita∏y banku. PodejÊcie Elsingera i innych (2003) pozwala
na obliczenie wartoÊci odsetka straty z modelu. W podejÊciu zaproponowanym przez Degryse i innych
(2004) porównano natomiast skal´ efektu domina dla ró˝nych poziomów odsetka straty.

W opisanym ni˝ej badaniu w pierwszej kolejnoÊci wykorzystano jedynie wysokoÊç lokat mi´dzy-
bankowych oraz wartoÊç banków. Skutki niesp∏acenia wzajemnych zobowiàzaƒ przeanalizowano, za-
k∏adajàc niewyp∏acalnoÊç okreÊlonych podgrup banków lub jednego, wybranego banku z wysokà su-
mà przyj´tych lokat na rynku mi´dzybankowym. Przyj´to upraszczajàce za∏o˝enie, ˝e zobowiàzania
wobec podmiotów sektorów pozabankowych sà uregulowane. Nast´pnie wyliczono mo˝liwe do zre-
alizowania przep∏ywy mi´dzy bankami zwiàzane ze zwrotem po˝yczek (ang. clearing payment).

W kolejnym kroku uwzgl´dniono ryzyko kredytowe. Zaproponowane rozwiàzanie polega∏o
na zbudowaniu definicji bankructwa na podstawie sprawozdawanego wymogu kapita∏owego
Êwiadczàcego o adekwatnoÊci kapita∏owej. Zastosowano w nim ponadto symulacj´ strat przybli˝o-
nych wysokoÊcià wymogów kapita∏owych.

6.2. Za∏o˝enia

Zakres badania i definicje bankructwa

Badaniem obj´te sà banki na podstawie stanu bilansu na 31 grudnia 2003 r. i 31 grudnia
2004 r.

W badaniu wyodr´bniono dwie grupy banków:

– pierwsza grupa: banki pozwalajàce opisaç struktur´ zaanga˝owaƒ na rynku mi´dzybanko-
wym i wyznaczyç wektor clearing payment, b´dàcy wskaênikiem zagro˝enia upad∏oÊcià, informu-
jàcy o odsetku niesp∏aconych zobowiàzaƒ,

– druga grupa: banki, spoÊród których wybierano podgrupy banków upadajàcych, rozpoczy-
najàcych efekt domina.

Do pierwszej grupy nale˝à wszystkie banki obecne na krajowym rynku mi´dzybankowym. Nie
brano pod uwag´ banków zagranicznych, sk∏adajàcych lokaty w polskich bankach i przyjmujàcych
od nich lokaty 83.

6

82 H. Degryse, G. Nguyen, Interbank exposures: an empirical examination of systemic risk in Belgium banking system, NBB
Working Paper, National Bank of Belgium, 2004.
83 Porównanie lokat z∏o˝onych przez polskie banki w bankach zagranicznych i przyj´tych od nich wskaza∏o na zdecydo-
wanà przewag´ zobowiàzaƒ zagranicy z tytu∏u lokat mi´dzybankowych. Grozi∏o to efektem domina w polskim systemie
bankowym po upadku pierwotnym za granicà. Poniewa˝ jednak dla banków zagranicznych dost´pne sà tylko zagregowa-
ne dane o lokatach, a nie ma informacji, na podstawie których mo˝na oszacowaç wartoÊç banków, przyj´to za∏o˝enie
o ca∏kowitym wywiàzywaniu si´ ze zobowiàzaƒ przez banki zagraniczne.



118

Czy w polskim systemie bankowym mo˝e wystàpiç efekt domina?

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

Drugà grup´ tworzà banki o znacznym zaanga˝owaniu na rynku mi´dzybankowym oraz
banki zrzeszajàce, których upadek móg∏by prowadziç do niewyp∏acalnoÊci banków spó∏dzielczych.
Pomini´to banki spó∏dzielcze ze wzgl´du na ich niskie indywidualne zaanga˝owanie na rynku mi´dzy-
bankowym. Efekty pierwotnych zaburzeƒ wyp∏acalnoÊci zmierzono natomiast, uwzgl´dniajàc po-
szczególne banki spó∏dzielcze majàce znaczne lokaty w bankach zrzeszajàcych.

WartoÊç banku (e), czyli wysokoÊç bufora kapita∏u jest sumà:

– kapita∏ów w∏asnych oraz zobowiàzaƒ podporzàdkowanych,

– wyniku w trakcie zatwierdzania oraz wyniku roku bie˝àcego.

Lokaty zosta∏y zagregowane po terminach wymagalnoÊci dla unikni´cia problemu modelo-
wania przejÊciowych braków p∏ynnoÊci.

Aby wykryç ró˝ne êród∏a zagro˝enia efektem domina, niezb´dne jest uwzgl´dnianie ró˝nych
definicji bankructwa84. Jest to istotne zw∏aszcza wówczas, gdy dysponuje si´ niepe∏nà charaktery-
stykà ryzyka wp∏ywajàcego na sytuacj´ banków. Powoduje to koniecznoÊç przyjmowania arbitral-
nych za∏o˝eƒ dotyczàcych strat z tytu∏u ryzyka kredytowego i rynkowego. Badanie efektu domina
przeprowadzono zatem dla nast´pujàcych hipotetycznych definicji bankructwa oraz sposobów
uwzgl´dnienia strat wynikajàcych z ryzyka kredytowego i rynkowego:

• Bankructwo nast´puje po spadku kapita∏ów poni˝ej zera. Pomini´to faktycznie istniejàce
ryzyko kredytowe i rynkowe, co oznacza, ˝e kapita∏y banków nie zmieniajà si´ pod wp∏y-
wem strat wynikajàcych z ryzyka kredytowego i rynkowego.

• Bankructwo banku nast´puje po spadku kapita∏ów poni˝ej 50% ich poczàtkowej wartoÊci.
W tym przypadku równie˝ zak∏ada si´ brak ryzyka kredytowego i rynkowego. Zbadano
wra˝liwoÊç wyników, uwzgl´dniajàc przyj´tà definicj´ bankructwa.

• Bankructwo nast´puje po spadku kapita∏ów poni˝ej zera. JednoczeÊnie przyj´to, ˝e straty
wynikajàce z ryzyka kredytowego i rynkowego sà równe dok∏adnie wartoÊci wymogu kapi-
ta∏owego (czyli kapita∏y poszczególnych banków zostajà obni˝one o wysokoÊç wymogu ka-
pita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego85 i rynkowego). Za∏o˝enie to przybli˝a charaktery-
stycznà dla danego banku ekspozycj´ na ryzyko.

• Wystàpienie strat z tytu∏u ryzyka kredytowego i rynkowego w wysokoÊci równej wymo-
gowi kapita∏owemu jest ma∏o prawdopodobne. Mo˝na przyjàç, ˝e wymóg kapita∏owy
jest przybli˝eniem wartoÊci zagro˝onej, tj. strat nieoczekiwanych. W czwartym podej-
Êciu zastosowano symulacj´ polegajàcà na losowym zaburzaniu kapita∏ów banków stra-
tami z tytu∏u ryzyka kredytowego i rynkowego, ograniczonymi do wysokoÊci wymogu
kapita∏owego.

Strata wynikajàca z efektu domina zosta∏a okreÊlona jako wysokoÊç niesp∏aconych zobowià-
zaƒ wyst´pujàca wy∏àcznie na skutek efektu zara˝ania, czyli bez uwzgl´dniania banków pierwotnie
upad∏ych. Do jej wyznaczenia pos∏u˝y miara clearing payment, wynikajàca z modelu równowagi
w systemie lokat mi´dzybankowych.

6

84 Ustalenie progu bankructwa w analizie – np. na poziomie 0 (straty przekraczajà sum´ kapita∏ów) – nie jest jednoznacz-
ne. W razie zagro˝enia niewyp∏acalnoÊcià bank zobowiàzany jest przedstawiç program post´powania naprawczego.
W przypadku nienale˝ytej lub niewystarczajàcej sanacji KNB mo˝e wymagaç od banku zwo∏ania nadzwyczajnego walne-
go zgromadzenia w celu zadecydowania o sposobie pokrycia straty w ciàgu najbli˝szych 6 miesi´cy. W przypadku stwier-
dzenia straty po 6 miesiàcach, przekraczajàcej 50% funduszy w∏asnych, KNB ma prawo podjàç decyzj´ o przej´ciu banku
przez inny bank (za zgodà przejmujàcego) lub wszcz´ciu post´powania likwidacyjnego (zob. Prawo bankowe, rozdz. 12,
art. 147). Z drugiej strony procentowe okreÊlenie progu mo˝e nie byç zgodne z faktycznym ryzykiem niewyp∏acalnoÊci wy-
nikajàcych z indywidualnie kszta∏tujàcej si´ struktury bilansu. Teoretyczne prace dotyczàce optymalnej struktury kapita∏u
(np. zob. H. Leland, K. Toft, Optimal Capital Structure, Endogenous Bankruptcy, and the Term Structure of Credit Spreads,
Journal of Finance, 51, ss. 987–1019, 1996) wskazujà na istnienie poziomu wartoÊci kapita∏u, zale˝nego od struktury bi-
lansu i rozk∏adu ryzyka zwiàzanego z jego sk∏adnikami, którego przekroczenie powinno prowadziç do bankructwa, by
maksymalizowaç zakumulowany w okresie funkcjonowania banku zysk akcjonariuszy.
85 Pod uwag´ wzi´to ryzyko kredytowe wynikajàce z operacji z podmiotami niefinansowymi i bud˝etem. Do wykorzysty-
wanego wymogu kapita∏owego nie wliczono wymogu uwzgl´dniajàcego ryzyko zwiàzane z lokatami mi´dzybankowymi.
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Model

Konstrukcja modelu opiera si´ na koncepcji równowagi w systemie p∏atniczym (zob. Eisen-
berg, 2001)86. Przy budowie modelu wykorzystano nast´pujàce za∏o˝enia:

• Wszystkie lokaty na rynku mi´dzybankowym sp∏acane sà w tym samym czasie. JeÊli w mo-
delu uwzgl´dniono ewentualne straty z tytu∏u ryzyka rynkowego i kredytowego, to nast´-
pujà one w momencie regulowania wzajemnych zobowiàzaƒ banków. Za∏o˝enie to pozwa-
la na uwzgl´dnienie potencjalnych strat w ocenie si∏y finansowej banków bez analizy struk-
tury terminowej lokat87.

• Gdy bank nie jest w stanie uregulowaç wszystkich zobowiàzaƒ, sp∏aca lokaty bankowe
proporcjonalnie do udzia∏u tych lokat w jego ca∏kowitych zobowiàzaniach na rynku mi´-
dzybankowym. Banki dokonujà tym samym p∏atnoÊci tak, jakby istnia∏a instytucja rozlicza-
jàca, zbierajàca p∏atnoÊci wynikajàce ze zobowiàzaƒ i przekazujàca je dalej wierzycielom.

• Kwota nieotrzymanych nale˝noÊci netto88 bezpoÊrednio pomniejsza wartoÊç banku (e).

• Straty kredytowe i rynkowe banku przybli˝a sprawozdawany wymóg kapita∏owy z tytu∏u
odpowiednich kategorii ryzyka.

• Bank pierwotnie upad∏y nie sp∏aca swoich zobowiàzaƒ wobec innych banków.

Elementy wektora clearing payment odpowiadajà kolejnym bankom i s∏u˝à do stwierdzenia,
czy mamy do czynienia z wyp∏acalnoÊcià lub bankructwem. Dla ka˝dego banku sà równe wielkoÊci
zobowiàzaƒ do sp∏aty w systemie clearing payment, na jakà pozwala mu stan Êrodków, zak∏adajàc,
˝e inne banki sp∏aci∏y zobowiàzania w wysokoÊci ograniczonej dost´pnymi Êrodkami. Od strony for-
malnej wyznaczenie wektora clearing payment, czyli przep∏ywów z tytu∏u zobowiàzaƒ po˝yczko-
wych na rynku lokat mi´dzybankowych, wymaga rozwiàzania uk∏adu równaƒ nieliniowych, wià˝à-
cych w modelu wartoÊci przep∏ywów netto mi´dzy bankami89.

6
86 L. Eisenberg, T. Noe, Systemic Risk in Financial Systems, Management Science, 47, s. 236–249, 2001.
87 W modelu zastosowano dodatkowe uproszczenie w stosunku do sposobu rozliczania i regulowania transakcji mi´dzy
bankami na podstawie tzw. umów ramowych (zob. „Rekomendacja dotyczàca zawierania wybranych transakcji na pol-
skim rynku mi´dzybankowym”, Zwiàzek Banków Polskich, wrzesieƒ 2003). Zak∏ada si´, ˝e nie obowiàzujà umowy, które
mogà zabezpieczaç transakcje, gdy istnieje podejrzenie pogorszenia sytuacji finansowej d∏u˝nika w najbli˝szym czasie. Dla
przejrzystoÊci analizy system bankowy modelowany jest w taki sposób, jakby zdarzenia pogarszajàce rating kredytowy
banków nast´powa∏y nagle i nie by∏yby one przedmiotem badaƒ prognostycznych na rynku. Aby uwzgl´dniç przewidy-
wania instytucji finansowych i reakcje zgodne z nimi, trzeba wykorzystywaç np. techniki modelowania z teorii gier, wyma-
gajàce jednak kolejnych za∏o˝eƒ (np. zob. P. Agnion, P. Bolton, M. Dewatripont, Contagious bank failures in a free ban-
king system, European Economic Review, Vol 44, s. 713–718, 2000).
88 Ró˝nica mi´dzy sumà nale˝noÊci a sumà zobowiàzaƒ danego banku wobec danego podmiotu.
89 Identyfikacja upadków banków odbywa si´ na podstawie punktu równowagi p*, zob. Elsinger i inni (2003). Równania
uk∏adu opisujàcego równowag´ majà nast´pujàcà postaç:

gdzie: N – liczba banków obj´tych analizà; 
—
pi – zobowiàzania banku i wobec innych banków wynikajàce z lokat; pi* –

przep∏yw Êrodków z banku i do innych banków w systemie (element wektora clearing payment); 
pij – relacja lokat otrzymanych przez bank i od banku j do ca∏kowitych zobowiàzaƒ banku i z tytu∏u lokat mi´dzyban-
kowych; ei – fundusze w∏asne banku i; g – „próg bankructwa”, czyli taki odsetek wartoÊci funduszy w∏asnych banku i,
˝e jeÊli jego strata pomniejszy kapita∏y do wartoÊci poni˝ej g·ei, to bank i bankrutuje; 
NetExpi – ró˝nica mi´dzy lokatami przyj´tymi od innych banków a z∏o˝onych w innych bankach przez bank i; Lossi –
straty z tytu∏u ryzyka rynkowego i kredytowego poniesione przez bank i; e – 1 lub 0 w zale˝noÊci od tego, czy analiza
uwzgl´dnia straty z tytu∏u ryzyka rynkowego i kredytowego.
Upadek banku i jest pierwotny, jeÊli nie jest on w stanie sp∏aciç zobowiàzania na rynku mi´dzybankowym, nawet jeÊli
otrzyma zwrot wszystkich lokat z∏o˝onych w innych bankach. JeÊli wartoÊç pi* < 

—
pi, to i-ty bank uznawany jest za upa-

d∏y wtórnie, czyli w rozwa˝anej równowadze w systemie p∏atniczym mi´dzy bankami nie jest w stanie sp∏aciç wszystkich
zobowiàzaƒ. Strata banku i opisana wielkoÊcià

—
pi <pi* jest równa Êrodkom potrzebnym do przywrócenia wyp∏acalnoÊci

banku i. W∏aÊciwie dobrane parametry e, g i Lossi pozwalajà na uwzgl´dnienie odpowiednich definicji bankructwa i spo-
sobu materializowania si´ strat.
Do efektu domina mo˝e dochodziç nie tylko w przypadku bankructw pierwotnych, gdy e = 0, ale w modelu z e = 1, gdy
straty wynikajàce z ryzyka kredytowego i rynkowego znacznie os∏abiajà zdolnoÊç do regulowania zobowiàzaƒ na rynku
mi´dzybankowym. Wykorzystano to przy prezentacji zagregowanych wyników dla ca∏ego sektora bankowego. Pomocne
okaza∏o si´ oszacowanie strat wynikajàcych z ryzyka rynkowego i kredytowego na podstawie wymogu kapita∏owego.
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6.3. Wyniki

Jaka jest skala efektu domina?

Ze wzgl´du na brak rozk∏adów prawdopodobieƒstwa upadków pierwotnych podstawà okre-
Êlenia skali rozprzestrzeniania si´ efektu domina jest stosunek liczby upadków wtórnych do ogólnej
liczby scenariuszy90. Stopieƒ zagro˝enia jest relacjà wartoÊci straty poniesionej przez system do ak-
tywów banków ogó∏em.

W 2004 r. stopieƒ zagro˝enia nie by∏ wysoki w przypadku bankructwa zdefiniowanego jako
spadek kapita∏ów poni˝ej zera (dla poszczególnych scenariuszy pierwotnych upadków pojedyn-
czych banków waha∏o si´ w granicach 0,001–0,03% aktywów sektora bankowego). Zagro˝one by-
∏y cztery banki, a cztery inne mog∏y inicjowaç upadki wtórne. Analiza wskazuje na wra˝liwoÊç ban-
ków spó∏dzielczych na bankructwo banków zrzeszajàcych – efekt domina o niewielkiej skali móg∏-
by byç wywo∏any upadkiem 3 banków zrzeszajàcych. Przy za∏o˝eniu bankructwa banku przy spad-
ku kapita∏ów poni˝ej 50% ich poczàtkowej wartoÊci nie zwi´ksza si´ podgrupa banków komercyj-
nych, które upad∏yby wtórnie w wyniku realizacji któregoÊ z przyj´tych scenariuszy (stabilnoÊç re-
zultatów). Dodatkowo dwa banki zagro˝one sà wtórnà upad∏oÊcià dla bankructwa nast´pujàcego
przy stratach przekraczajàcych wymóg kapita∏owy.

Jakie potencjalne straty z powodu efektu domina mo˝e ponieÊç system bankowy
i jak zmienia si´ w czasie wysokoÊç straty?

W obu badanych okresach bardzo niski by∏ procentowy udzia∏ Êredniej straty (wysokoÊci nie-
sp∏aconych zobowiàzaƒ na rynku mi´dzybankowym), wynikajàcej wy∏àcznie z wyst´powania efek-
tu domina wywo∏anego upadkiem jednego banku z grupy drugiej, i zaburzeƒ kapita∏ów wynikajà-
cych z ryzyka kredytowego i rynkowego. Na koniec 2003 r. 3 banki inicjowa∏yby wtórne upadki,
a na koniec 2004 r. – 4 banki. Przy bankructwie w przypadku obni˝enia kapita∏ów poni˝ej 50% ich
wartoÊci bazowej stopieƒ zagro˝enia by∏ znacznie ni˝szy ni˝ w 2003 r. W przypadku obu definicji
bankructwa straty wywo∏ane efektem domina po upadku pojedynczego banku sà niewielkie i w naj-

6

90 Scenariusz to – w przypadku deterministycznym – pierwotny upadek banku, a w przypadku uwzgl´dniajàcym losowy
charakter strat wynikajàcych z ryzyka kredytowego i rynkowego to wylosowana realizacja straty zmniejszajàca bufor kapi-
ta∏owy banków.

Tabela 30
Sumy strat bankrutujàcych wtórnie banków oraz stopieƒ zagro˝enia bankructwem

2003

Próg bankructwa

0% 50%

tys. z∏ % tys. z∏ %

aktywów aktywów

1) 9.081 0,0018 1) 26.815 0,0049

2) 19.081 0,0038 2) 14.540 0,0027

3) 156.446 0,0314 3) 96.174 0,0177

4) 44.540 0,0082

5) 57.875 0,0106

6) 30.540 0,0056

7) 173.615 0,0319

2004

Próg bankructwa

0% 50%

tys. z∏ % tys. z∏ %

aktywów aktywów

1) 6.520 0,0012 1) 42.151 0,0077

2) 16.261 0,0030 2) 6.882 0,0013

3) 77.504 0,0142 3) 16.261 0,0030

4) 100.763 0,0185 4) 16.261 0,0030

5) 113.751 0,0209

6) 13.751 0,0025

7) 170.845 0,0314

Uwaga: przypadki odnoszà si´ do bankructw pierwotnych, które inicjowa∏y efekt domina. Procent aktywów dotyczy aktywów ca∏ego sekto-
ra bankowego.

èród∏o: NBP.
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bardziej pesymistycznym scenariuszu nie przekraczajà 0,04% aktywów sektora bankowego. Ska-
la rozprzestrzeniania si´ jest wyraênie wi´ksza przy bankructwach poni˝ej 50% bazowych kapita-
∏ów. Straty, które wynika∏yby z upadków wtórnych, sà relatywnie wy˝sze w sektorze banków spó∏-
dzielczych (zob. tabela 30). W skali ca∏ego systemu pozostawa∏yby jednak bardzo niskie.

W celu lepszego porównania dwóch badanych okresów przeprowadzono nast´pujàcà sy-
mulacj´. Dla ka˝dego banku przyj´to arbitralny rozk∏ad straty Lossi na podstawie jego wymogu ka-
pita∏owego CADi, opisujàcego potencjalne straty wynikajàce z ryzyka rynkowego i kredytowego.
Dla zestawu strat wylosowanych dla wszystkich banków obliczono wektor clearing payment bez
zak∏adania upadków pierwotnych. Do bankructw inicjujàcych ewentualnie efekt domina mog∏o
dochodziç tylko wówczas, gdyby wylosowana strata by∏a dostatecznie wysoka. Symulacja polega-
∏a na wylosowaniu 10000 niezale˝nych scenariuszy strat dla wszystkich banków i wyznaczeniu cle-
aring payment dla ka˝dego scenariusza. Pozwoli∏o to na znalezienie przybli˝onych rozk∏adów stra-
ty w systemie bankowym. Symulacja dotyczy obydwu okresów. Straty Lossi majà rozk∏ad 
wyk∏adniczy i

Prawdopodobieƒstwo straty banku przekraczajàce wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rynkowe-
go i kredytowego wynosi wi´c 1%. Dodatkowo rozk∏ady strat dla banków sà niezale˝ne. Pomini´to
tym samym korelacj´ pomi´dzy sk∏adnikami bilansu banków. Dzi´ki rozwa˝aniu klasy wyk∏adniczych
rozk∏adów uwzgl´dniono przypuszczenie, ˝e najbardziej prawdopodobne sà niewielkie straty Lossi. Ze
wzgl´du na arbitralnoÊç prawdopodobieƒstwa strat analiza ma jedynie walor porównawczy.

Symulacja pokazuje, ˝e stopieƒ zagro˝enia efektem domina zmniejszy∏ si´ w 2004 r. w po-
równaniu z 2003 r. Gdyby za∏o˝ony rozk∏ad ryzyka kredytowego i rynkowego by∏ zgodny z przyj´-
tym dla wszystkich banków, to w 99 przypadkach na 100 strata na skutek efektu domina nie prze-
kracza∏aby 0,03% aktywów sektora bankowego w 2004 r. i 0,06% w 2003 r. Równie˝ w przypad-
ku efektu zara˝ania w 99% przypadków strata nie by∏aby wy˝sza ni˝ 3,45% aktywów zagro˝onych
banków w 2004 r. i 6,42% w 2003 r. Zaprezentowane wielkoÊci percentyli mogà byç syntetycznà
miarà efektu domina i s∏u˝yç do oceny tendencji zmian stopnia zagro˝enia.

Dodatkowà zaletà przeprowadzonej symulacji jest to, ˝e uwzgl´dnia ona nieliniowoÊç relacji
straty kapita∏u wynikajàcej z efektu domina do wysokoÊci strat kapita∏ów poszczególnych banków
(zob. Elsinger i inni, 2003). Zagro˝enie efektem domina zmienia si´ po przekroczeniu pewnych po-
ziomów strat kapita∏ów banków. Wadà symulacji jest przyj´cie arbitralnego rozk∏adu strat z tytu∏u
ryzyka kredytowego i rynkowego, gdy˝ dost´pne jest jedynie jego przybli˝enie w postaci wymogu
kapita∏owego – prawdopodobieƒstwo znacznej straty mo˝e byç niedoszacowane lub przeszacowa-
ne. Konieczne sà dalsze badania nad wiarygodnym rozk∏adem strat.

6

Tabela 31
Sumy strat bankrutujàcych wtórnie banków spó∏dzielczych oraz stopieƒ zagro˝enia 
bankructwem

2003

Próg bankructwa

0% 50%

tys. z∏ % tys. z∏ %

aktywów aktywów

1) 2.212 0,0086 1) 2.212 0,0086

2) 2.816 0,0110 2) 4.120 0,0160

3) 4.120 0,0160 3) 9.237 0,0359

2004

Próg bankructwa

0% 50%

tys. z∏ % tys. z∏ %

aktywów aktywów

1) 2.690 0,0096 1) 2.690 0,0096

2) 6.586 0,0235 2) 10.919 0,0390

3) 33.241 0,1187 3) 33.241 0,1187

Uwaga: przypadki odnoszà si´ do bankructw pierwotnych, które inicjowa∏y efekt domina. Procent aktywów dotyczy aktywów sektora ban-
ków spó∏dzielczych.

èród∏o: NBP.
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6.4. Wnioski

• Zagro˝enie efektem domina w polskim systemie bankowym, przenoszonym poprzez rynek
mi´dzybankowy, jest niewielkie. Analiza wskazuje na niski procentowy udzia∏ straty w ak-
tywach systemu bankowego, gdyby upad∏y banki o najwy˝szym zaanga˝owaniu na rynku
lokat mi´dzybankowych (banki z drugiej grupy).

• Efekt domina wyst´puje przy upadku tylko niektórych banków o najwy˝szym zaanga˝owaniu
na rynku mi´dzybankowym. Wskazuje to na koniecznoÊç przeprowadzania analizy systemowej
w celu wykrycia efektu domina (takiej jak prezentowana, uwzgl´dniajàcej ekspozycje wszyst-
kich uczestników rynku mi´dzybankowego). Porównywanie jedynie wzajemnych zaanga˝o-
waƒ banków nie jest podstawà do wnioskowania o zagro˝eniu wtórnymi upadkami banków.

6

Wykres 110
Rozk∏ad stopnia zagro˝enia (straty w odniesieniu do aktywów sektora finansowego)
na podstawie 10.000 scenariuszy

èród∏o: NBP.
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Wykres 111
Rozk∏ad relacji aktywów banków upad∏ych wtórnie do aktywów sektora bankowego
na podstawie 10.000 scenariuszy strat o rozk∏adzie wyk∏adniczym

èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE.
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• ˚aden z pojedynczych upadków pierwotnych nie powoduje kaskadowych upadków 
wtórnych.

• Straty wynikajàce z efektu domina, czyli – z perspektywy NBP – wysokoÊç Êrodków pieni´˝-
nych koniecznych do przeciwdzia∏ania rozprzestrzenianiu si´ ewentualnych wtórnych
upadków w systemie bankowym, stanowià (przy ró˝nych przeanalizowanych scenariuszach
upadków pierwotnych) jedynie 0,0012–0,0314% aktywów sektora bankowego (odpo-
wiednio 6,5–156,5 mln z∏, zob. tabela 30).

• W porównaniu z koƒcem poprzedniego roku w 2004 r. zmniejszy∏o si´ ryzyko upad∏oÊci
wtórnej w systemie banków komercyjnych mierzone zarówno wielkoÊcià strat, jak i udzia-
∏em banków dotkni´tych wtórnym bankructwem w aktywach systemu bankowego.

6
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7
Sytuacja na rynku kredytowym w 2004 r. 

– wyniki badaƒ ankietowych

Dawid ˚ochowski

7.1. Wprowadzenie

Celem artyku∏u jest przedstawienie wyników badaƒ polityki kredytowej banków oraz zg∏asza-
nego bankom popytu na kredyt, ich znaczenia dla oceny stabilnoÊci systemu bankowego, a tak˝e
mo˝liwoÊci ich zastosowania w pog∏´bionych analizach polityki kredytowej. Badania te NBP prowa-
dzi od koƒca 2003 r.

Artyku∏ sk∏ada si´ z czterech cz´Êci. W pierwszej zaprezentowano ankiet´ na temat sytuacji
na rynku kredytowym: przedstawiono jej znaczenie w ocenie sytuacji na rynku kredytowym, scha-
rakteryzowano prób´ banków b´dàcych respondentami oraz sposób agregacji jednostkowych od-
powiedzi. Zaproponowano równie˝ sposób wykorzystywania wyników ankiety do oceny stabilnoÊci
systemu finansowego.

W drugiej cz´Êci artyku∏u przedstawiono wyniki dotychczasowych edycji ankiet w uj´ciu dy-
namicznym i podj´to prób´ interpretacji wyst´pujàcych tendencji.

Cz´Êç trzecia dotyczy oceny trafnoÊci prognoz formu∏owanych przez banki w odpowiedziach
na pytania prognostyczne poprzez porównanie tych prognoz z odpowiedziami banków na temat
oceny procesów w danym kwartale. JakoÊç prognoz formu∏owanych przez banki ma szczególne
znaczenie dla mo˝liwoÊci ich wykorzystania do prognozowania akcji kredytowej.

Ostatnia cz´Êç artyku∏u przedstawia przyk∏adowe zastosowanie wyników ankiety do analizy
polityki kredytowej banków. Na podstawie cz´stoÊci zaostrzania i ∏agodzenia polityki kredytowej
w dwóch grupach banków – polskich i zagranicznych – przetestowano hipotezy o istotnoÊci ró˝ni-
cy w polityce kredytowej w bankach polskich i zagranicznych.

7.2. Badania ankietowe banków

Celem ankiety o sytuacji na rynku kredytowym jest otrzymanie jakoÊciowej oceny zmian
polityki kredytowej banków, jak równie˝ popytu na kredyt zarówno w sektorze przedsi´biorstw,
jak i gospodarstw domowych. Analiza zmian zarówno po stronie poda˝owej (zmiany warunków
i kryteriów udzielania kredytów), jak i popytowej (zmiany zapotrzebowania na kredyt) pozwala
na ca∏oÊciowà ocen´ tendencji na rynku kredytowym i identyfikowanie potencjalnie niebez-
piecznych – z punktu widzenia stabilnoÊci systemu finansowego – tendencji, np. ∏agodzenia kry-
teriów i warunków udzielania kredytów wobec silnie rosnàcego popytu na kredyt. Zjawisko ta-
kie, gdyby utrzyma∏o si´ w d∏u˝szym okresie, mog∏oby zagroziç stabilnoÊci finansowej. Banki
udziela∏yby bowiem kredytów obarczonych coraz wi´kszym ryzykiem, które nie by∏oby odzwier-
ciedlone w cenie (warunkach) kredytu. Obserwacja strony poda˝owej i popytowej rynku kredy-
towego umo˝liwi równie˝, po zgromadzeniu szeregów czasowych o odpowiedniej d∏ugoÊci,
prognozowanie zmian akcji kredytowej, a w szczególnoÊci wyznaczanie sygna∏ów ostrzegaw-

7
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czych o punktach zwrotnych w cyklu kredytowym. Wykorzystanie danych jakoÊciowych do pro-
gnozowania iloÊciowych zmian akcji kredytowej wspomo˝e prognozowanie wyniku finansowe-
go sektora bankowego, co ma szczególnie istotne znaczenie dla analizy stabilnoÊci systemu fi-
nansowego.

Badania przeprowadzano metodà testu koniunktury. NBP raz na kwarta∏ wysy∏a ankiet´
do 24 banków z 17 pytaniami dotyczàcymi zmian w polityce kredytowej i popycie na kredyt
w poprzednim kwartale oraz przewidywaƒ banków na najbli˝szy kwarta∏. Ankiet´ podzielono
na dwie cz´Êci. W pierwszej cz´Êci banki odpowiadajà na pytania w podziale na kredyty krótko-
terminowe i d∏ugoterminowe dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz dla du˝ych przedsi´-
biorstw. Cz´Êç druga dotyczy segmentu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych dla gospo-
darstw domowych.

Próba obejmuje wszystkie typy podmiotów dzia∏ajàcych w polskim sektorze bankowym.
Oprócz banków detalicznych i uniwersalnych adresatami ankiety sà równie˝ banki korporacyjne i hi-
poteczne. W dotychczasowych ankietach ∏àczny udzia∏ nale˝noÊci banków z próby od przedsi´-
biorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego ogó∏em wynosi∏ od 78,7%
do 80,9%. Uwzgl´dniwszy dodatkowo fakt, ˝e wszyscy respondenci odpowiedzieli na ankiety we
wszystkich pi´ciu edycjach, mo˝na uznaç, ˝e wyniki te sà w pe∏ni reprezentatywne dla sytuacji
w sektorze bankowym91.

Pojedyncze odpowiedzi banków przy agregacji wa˝one sà udzia∏em kredytów danego banku
w portfelu kredytów wszystkich banków z próby w danym segmencie rynku. Takie podejÊcie upraw-
nia do uogólnienia wyników ankiety na ca∏y sektor bankowy. W przysz∏oÊci umo˝liwi te˝ lepsze pro-
gnozowanie zmian akcji kredytowej ni˝ w przypadku braku wa˝enia odpowiedzi, gdy˝ uwzgl´dnia
struktur´ udzia∏u banków w ka˝dym segmencie rynku92.

W celu oceny tendencji w ca∏ym sektorze liczony jest równie˝ procent netto93. W przypadku
polityki kredytowej jest on ró˝nicà mi´dzy wa˝onym odsetkiem banków, które w danym kwartale
z∏agodzi∏y polityk´ kredytowà, a odsetkiem banków, które jà zaostrzy∏y. Ujemna wartoÊç procentu
netto wyra˝a tendencj´ do zaostrzania polityki kredytowej w ca∏ym sektorze (zaostrzanie netto po-
lityki kredytowej). Dodatnia wartoÊç procentu netto Êwiadczy o tendencji do ∏agodzenia polityki (∏a-
godzenie netto polityki kredytowej). W analizie popytu na kredyt procent netto jest zdefiniowany
jako ró˝nica mi´dzy wa˝onym odsetkiem banków, w których wzrós∏ popyt na kredyt, a odsetkiem
banków, w których popyt zmala∏. Dodatnia wartoÊç wskaênika netto oznacza tendencj´ do wzro-
stu popytu (wzrost popytu netto), natomiast ujemna – do spadku popytu w ca∏ym sektorze (spa-
dek popytu netto).

7.3. Popyt na kredyt i polityka kredytowa banków w 2004 r.

Kredyty dla przedsi´biorstw

W 2004 r., po poczàtkowym zaostrzeniu polityki kredytowej w I kwartale, coraz mniej ban-
ków zaostrza∏o, a coraz wi´cej banków ∏agodzi∏o kryteria i warunki udzielania kredytów. Dlatego
w IV kwartale 2004 r. procent netto zbli˝y∏ si´ do zera (zob. wykres 112). Polityka kredytowa w sek-
torze by∏a per saldo zaostrzana, jednak z ka˝dym kwarta∏em coraz mniej. W II i III kwartale 2004 r.
w sektorze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw polityka kredytowa by∏a nieznacznie ∏agodzona, na-
tomiast w sektorze du˝ych przedsi´biorstw utrzymywa∏a si´ nieznaczna tendencja do zaostrzania
kryteriów i warunków udzielania kredytów.

7

91 Zapewnienie zwrotu wszystkich ankiet jest niezwykle istotne ze wzgl´du na porównywalnoÊç wyników ankiety w cza-
sie. Brak stabilnoÊci próby jest jednym z g∏ównych zarzutów kierowanych pod adresem badaƒ przeprowadzanych meto-
dà testu koniunktury.
92 Umiarkowany wzrost popytu na kredyt w banku majàcym du˝y udzia∏ w rynku mo˝e spowodowaç wi´kszy wzrost ak-
cji kredytowej ni˝ nawet znaczny wzrost popytu na kredyt w banku majàcym ma∏y udzia∏ w danym segmencie rynku. Dzi´-
ki wa˝eniu efekt ten jest uwzgl´dniony w procencie netto.
93 Procent netto znany jest w badaniach koniunktury w Polsce pod nazwà saldo.
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WÊród przyczyn zmian polityki kredytowej banków nale˝y zwróciç uwag´ na wygaÊni´-
cie w II kwartale 2004 r. negatywnego wp∏ywu czynników, które na poczàtku roku najsilniej
wp∏ywa∏y na decyzje banków o zaostrzaniu warunków i kryteriów udzielania kredytów: ryzy-
ko bran˝y i zmiana udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym. Wynika∏o to g∏ów-
nie ze znacznej poprawy sytuacji finansowej przedsi´biorstw, w szczególnoÊci w zwiàzku ze
wzrostem zamówieƒ przed wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej i tu˝ po wejÊciu do UE
(efekt akcesji).

Odczuwany przez banki popyt na kredyt ze strony przedsi´biorstw rós∏ w ca∏ym 2004 r., jed-
nak najsilniej w pierwszej po∏owie roku, przede wszystkim pod wp∏ywem efektu akcesji do UE.
Wzrost zamówieƒ zwi´kszy∏ bowiem zapotrzebowanie na finansowanie kapita∏u obrotowego.
S∏abszy popyt w III kwartale mo˝na wiàzaç z wygaÊni´ciem tego efektu, gdy˝ poziom procentu net-
to by∏ porównywalny z zanotowanym w IV kwartale 2003 r. (zob. wykres 113). Dlatego pozytyw-
nym zjawiskiem jest ponowny wzrost popytu netto w IV kwartale, wynikajàcy z utrzymujàcego si´
wzrostu zapotrzebowania na finansowanie kapita∏u obrotowego i inwestycji. W 2004 r. banki uzna-
wa∏y te przyczyny za najwa˝niejsze czynniki zwi´kszenia si´ popytu na kredyt. Rosnàcy wk∏ad tych
czynników jako determinant wzrostu popytu na kredyt w sektorze przedsi´biorstw oznacza∏, ˝e co-
raz wi´cej firm zwi´ksza∏o zarówno produkcj´, jak i inwestycje. Uprawnia to do stwierdzenia, ˝e
obecny wzrost gospodarczy nie wynika jedynie z jednorazowego efektu zwiàzanego z wejÊciem Pol-
ski do Unii Europejskiej i ma bardziej trwa∏e podstawy.

7

Wykres 112
Polityka kredytowa banków wobec sektora przedsi´biorstw i przyczyny jej zmian 
(wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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Kredyty dla gospodarstw domowych

W 2004 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych nieznacznie przewa˝a∏ odsetek banków,
które ∏agodzi∏y polityk´ kredytowà. Poza wyjàtkowym II kwarta∏em 2004 r. procent netto rós∏ stop-
niowo w ca∏ym roku, co mo˝e Êwiadczyç o pojawiajàcej si´ tendencji do ∏agodzenia kryteriów i wa-
runków udzielania kredytów mieszkaniowych w ca∏ym sektorze bankowym (zob. wykres 114).
W II kwartale 2004 r. ∏agodzenie polityki kredytowej by∏o najsilniejsze, co wynika∏o przede wszyst-
kim z ponadprzeci´tnego popytu na kredyty mieszkaniowe w wyniku oczekiwanego wzrostu cen
nieruchomoÊci po wstàpieniu Polski do UE. Banki zachowywa∏y si´ wtedy procyklicznie, gdy˝ chcia-
∏y zdobyç jak najwi´kszy udzia∏ w dynamice rozwijajàcego si´ rynku.

O jednorazowym przedakcesyjnym efekcie ∏agodzenia polityki kredytowej Êwiadczy wysoki od-
setek banków wskazujàcych wÊród przyczyn ∏agodzenia polityki kredytowej wzrost popytu na kredyty
mieszkaniowe w II kwartale 2004 r. i prognozowanà sytuacj´ na rynku mieszkaniowym w III kwartale
2004 r., czyli ju˝ po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej. Coraz bardziej banki odczuwa∏y te˝ kon-
kurencj´ ze strony innych banków, jak równie˝ niebankowych instytucji finansowych (zob. wykres
114). W IV kwartale 2004 r. by∏ to ju˝ najsilniej oddzia∏ujàcy czynnik ∏agodzenia warunków i kryteriów
udzielania kredytów mieszkaniowych. Z drugiej strony wygas∏ wp∏yw zmian udzia∏u kredytów zagro-
˝onych w portfelu kredytów mieszkaniowych, co wp∏ywa∏o na zaostrzanie kryteriów. Poprawa jakoÊci
portfela kredytowego banków sprawia, ˝e sk∏onne sà one akceptowaç wy˝sze ryzyko w tym segmen-
cie rynku, a zarazem chcà zdobyç jak najwi´kszy udzia∏ w najszybciej rosnàcym rynku kredytów. Sytu-
acja ta wymaga ciàg∏ego monitorowania, gdy˝ ∏agodzenie polityki kredytowej i obni˝anie mar˝y
na kredytach mieszkaniowych wobec szybko rosnàcego popytu mogà spowodowaç wzrost udzia∏u
w portfelu kredytów obarczonych wy˝szym ryzykiem. Mog∏oby to negatywnie wp∏ynàç na jakoÊç port-
fela banków w przypadku pogorszenia sytuacji na rynku pracy lub spadku cen nieruchomoÊci.

7

Wykres 113
Popyt na kredyt w sektorze przedsi´biorstw i przyczyny jego zmian (wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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7

Wykres 114
Polityka kredytowa banków wobec sektora gospodarstw domowych i przyczyny jej zmian 
– segment kredytów mieszkaniowych (wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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Wykres 115
Popyt na kredyty mieszkaniowe w sektorze gospodarstw domowych i przyczyny jego zmian
(wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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D – Zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

E – Zmiana warunków udzielania kredytów mieszkaniowych

F – Zmiana kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych

G – Inne czynniki
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Popyt na kredyty mieszkaniowe rós∏ w ca∏ym 2004 r., w szczególnoÊci w I po∏owie roku. Gdy
efekt akcesji wygas∏, cz´Êç banków odnotowa∏a spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, w zwiàzku
z czym procent netto znacznie obni˝y∏ si´ w III kwartale 2004 r. (zob. wykres 115). By∏o to jednak wy-
nikiem mi´dzyokresowej alokacji popytu na mieszkania w wyniku oczekiwaƒ wzrostu ich cen po pod-
wy˝ce podatku VAT na materia∏y budowlane i grunty 1 maja 2004 r. Popyt netto w IV kwartale 2004 r.
zbli˝y∏ si´ do poziomu sprzed roku, co Êwiadczy o stopniowym wygasaniu efektu alokacji.

Tez´ o mi´dzyokresowej alokacji popytu na kredyty mieszkaniowe potwierdza analiza odpo-
wiedzi na temat przyczyn jego zmian. Przed przystàpieniem Polski do UE na wzrost popytu na kre-
dyt najsilniej oddzia∏ywa∏a prognozowana sytuacja na rynku mieszkaniowym. W II po∏owie 2004 r.
czynnik ten mia∏ ju˝ znacznie mniejszy wp∏yw, porównywalny z poprawà sytuacji ekonomicznej go-
spodarstw domowych i ∏agodzeniem warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

Polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych by∏a nieznacznie ∏agodzona.
Na zmiany polityki kredytowej w poszczególnych kwarta∏ach równie˝ w tym przypadku silnie wp∏y-
wa∏ efekt akcesji. W II kwartale 2004 r. tendencja do ∏agodzenia kryteriów i warunków przyznawa-
nia kredytów konsumpcyjnych by∏a silniejsza ni˝ w pozosta∏ych kwarta∏ach, natomiast w nast´pnym
kwartale per saldo banki nie zmieni∏y polityki kredytowej (zob. wykres 116). Oznacza∏o to, ˝e rów-
nie˝ w segmencie kredytów konsumpcyjnych banki chcia∏y zdobyç jak najwi´cej klientów, korzysta-
jàc ze wzmo˝onego popytu konsumpcyjnego przed wstàpieniem Polski do UE.

Rosnàca konkurencja ze strony banków i innych instytucji kredytowych by∏a najwa˝niejszà
przyczynà ∏agodzenia polityki kredytowej w 2004 r. W I po∏owie roku istotnym czynnikiem zmian
w polityce kredytowej banków by∏ równie˝ rosnàcy popyt na kredyty konsumpcyjne (zob. wykres
116). Warto zaznaczyç, ˝e tak˝e w tym segmencie banki zachowywa∏y si´ procyklicznie w dwóch
pierwszych kwarta∏ach. Oznacza∏o to, ˝e akceptowa∏y w tym okresie wi´ksze ryzyko kredytowe.

7

Wykres 116
Polityka kredytowa banków wobec sektora gospodarstw domowych i przyczyny jej zmian 
– segment kredytów konsumpcyjnych (wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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A – Bie˝àca i przewidywana sytuacja kapita∏owa banku
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C – Ryzyko zwiàzane z przewidywanà sytuacjà gospodarczà

D – Ryzyko zwiàzane z realizacjà wymaganych zabezpieczeƒ

E – Zmiana udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu kredytów konsumpcyjnych
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G – Zmiana popytu na kredyty konsumpcyjne
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W IV kwartale 2004 r. poprawa jakoÊci portfela kredytów konsumpcyjnych by∏a drugim, po presji
konkurencji, czynnikiem ∏agodzenia polityki kredytowej. Âwiadczy to, ˝e obecna tendencja do ∏ago-
dzenia polityki kredytowej wynika z poprawy sytuacji finansowej klientów banków i zwiàzanej z tym
poprawy terminowoÊci obs∏ugi kredytów.

Popyt na kredyty konsumpcyjne wzrós∏ w 2004 r., szczególnie w I po∏owie roku. Podobnie jak
w przypadku kredytów mieszkaniowych wzmo˝ony popyt w I i II kwartale 2004 r. wynika∏ ze zwi´k-
szonych zakupów w miesiàcach przed wstàpieniem Polski do UE. W II po∏owie roku efekt akcesji
wygas∏, jednak procent netto w IV kwartale 2004 r. kszta∏towa∏ si´ nieco wy˝ej ni˝ przed rokiem,
co by∏o m.in. skutkiem zwi´kszonego zapotrzebowania na kredyty na zakup papierów wartoÊcio-
wych w zwiàzku z prywatyzacjà PKO BP SA (zob. wykres 117). Wynika to z analizy przyczyn zmian
popytu sugerowanych przez ankietowane banki. W I po∏owie roku dominujàcy wp∏yw na wzrost
popytu mia∏y: wzrost zapotrzebowania na dobra trwa∏ego u˝ytku oraz ∏agodzenie polityki kredyto-
wej przez banki. Nale˝y podkreÊliç, ˝e równie˝ w II pó∏roczu 2004 r. zapotrzebowanie na dobra
trwa∏ego u˝ytku by∏o najwa˝niejszym czynnikiem wzrostu popytu. Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e w ko-
lejnych kwarta∏ach popyt w tym segmencie rynku b´dzie rós∏ wraz z poprawà sytuacji finansowej
klientów.

7.4. JakoÊç prognoz banków w zakresie polityki kredytowej i popytu na kredyt

Wykresy w za∏àczniku 1 przedstawiajà prognozowane przez banki zmiany polityki kredytowej
i popytu na kredyt w uj´ciu dynamicznym. Pokazujà one, jakie zmiany zasz∏y w 2004 r. w popycie
i polityce kredytowej, oraz obrazujà jakoÊç przewidywaƒ banków co do tych wielkoÊci. 

7

Wykres 117
Popyt na kredyty konsumpcyjne w sektorze gospodarstw domowych i przyczyny jego
zmian (wa˝ony procent netto)

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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A – Zmiany zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwa∏ego u˝ytku

B – Zmiany zapotrzebowania na finansowanie zakupu papierów wartoÊciowych

C – Wykorzystanie alternatywnych êróde∏ finansowania

D – Zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

E – Zmiana warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych

F – Zmiana kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych

G – Inne czynniki
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W badaniach ankietowych mo˝na zaobserwowaç, ˝e przewidywania respondentów w wyra-
˝eniu procentu netto na ogó∏ przewy˝szajà faktycznà wielkoÊç, tzn. respondenci sà przesadnie
optymistyczni (obcià˝enie oczekiwaƒ). W dotychczasowych wynikach ankiety na temat sytuacji
na rynku kredytowym równie˝ wyst´puje ta prawid∏owoÊç, chocia˝ prawdopodobnie zak∏óci∏ jà
„efekt unijny” w pytaniu o zmiany polityki kredytowej w odniesieniu do gospodarstw domowych.

Z analizy wykresów wynika, ˝e banki trafnie przewidujà polityk´ kredytowà w sektorze przed-
si´biorstw (zob. wykresy 120, 121, 122 i 123) i popyt na kredyt w sektorze gospodarstw domo-
wych (zob. wykresy 130 i 131). Poza kredytami d∏ugoterminowymi dla du˝ych przedsi´biorstw ob-
cià˝enie oczekiwaƒ w odniesieniu do popytu na kredyt dla przedsi´biorstw nie jest stabilne w cza-
sie (zob. wykresy 124, 125 i 127). Mo˝e to jednak wynikaç z nieoczekiwanego przez banki wp∏ywu
szoku przedakcesyjnego na sytuacj´ finansowà przedsi´biorstw, która przyczyni∏a si´ do mniejsze-
go, ni˝ si´ spodziewano, zapotrzebowania na kredyty.

Obserwacja jakoÊci przewidywaƒ banków mo˝e w przysz∏oÊci pos∏u˝yç do okreÊlania zmian
polityki kredytowej i popytu na kredyt w nadchodzàcym kwartale, o ile obcià˝enie oczekiwaƒ (ró˝-
nica mi´dzy przewidywaniami a realizacjà) b´dzie stabilne w czasie.

JakoÊç prognoz w du˝ym stopniu zale˝y od jakoÊci odpowiedzi banków. Dlatego niezwykle
istotne jest, aby banki uczestniczàce w ankiecie starannie odpowiada∏y równie˝ na pytania progno-
styczne, po rozpatrzeniu wszelkich czynników zewn´trznych i wewn´trznych, jak równie˝
po uwzgl´dnieniu w∏asnych prognoz.

7.5. Polityka kredytowa w bankach polskich i zagranicznych

Dane i cel analizy

Poni˝sza analiza ma na celu sprawdzenie, czy wyst´pujà ró˝nice mi´dzy politykà kredytowà
prowadzonà przez banki „polskie” i „zagraniczne”94. Ze wzgl´du na krótki okres badania wnioski
wynikajàce z analizy nie majà charakteru ogólnego, lecz odzwierciedlajà jedynie sytuacj´ od IV kwar-
ta∏u 2003 r. do III kwarta∏u 2004 r. Nale˝y wi´c ostro˝nie formu∏owaç d∏ugookresowe wnioski.

Dane, które pos∏u˝y∏y do obliczeƒ, pochodzà z czterech pierwszych edycji ankiet. W próbie
24 banków respondentów znajduje si´ 5 banków „polskich” i 19 „zagranicznych”.

Analiza graficzna

Cz´stoÊç zaostrzania i ∏agodzenia polityki kredytowej w bankach polskich i zagranicznych
w poszczególnych okresach przedstawiajà wykresy 118 i 119.

Cz´stoÊç ∏agodzenia (zaostrzania) liczona by∏a jako udzia∏ banków, które z∏agodzi∏y (zaostrzy-
∏y) polityk´ kredytowà w danym okresie, w ogólnej liczbie banków aktywnych w danym segmencie
rynku. Cz´stoÊç dotyczy zmian polityki kredytowej w sektorze przedsi´biorstw i gospodarstw domo-
wych ∏àcznie.

Z wykresu 119 wynika, ˝e banki zagraniczne Êrednio cz´Êciej zaostrzajà polityk´ kredytowà.
W przypadku ∏agodzenia polityki kredytowej brak jest wyraênej tendencji. W pierwszych dwóch
kwarta∏ach okresu próby cz´Êciej ∏agodzi∏y polityk´ kredytowà banki zagraniczne, natomiast
w II i III kwartale 2004 r. – banki polskie (zob. wykres 118).

7

94 Banki „zagraniczne” w niniejszej analizie zosta∏y zdefiniowane jako banki z wi´kszoÊciowym udzia∏em kapita∏u zagra-
nicznego.
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W celu weryfikacji hipotez powsta∏ych na podstawie analizy graficznej przeprowadzono test
t-Studenta, który bada istotnoÊç ró˝nicy mi´dzy Êrednimi dwóch prób. Testowano dwie hipotezy95:

(H1)

7

Wykres 118
Cz´stoÊç ∏agodzenia polityki kredytowej

èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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èród∏o: ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

IV I II III

kwarta∏y
Banki zagraniczne Banki polskie

2003 2004

95 Hipotezy testowano ∏àcznie dla wszystkich okresów. Ârednià cz´stoÊç zmian w polityce kredytowej we wszystkich czte-
rech kwarta∏ach zawiera tabela 32.
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gdzie me
d , me

f jest Êrednià cz´stoÊcià ∏agodzenia polityki kredytowej odpowiednio w popula-
cji banków krajowych (polskich) i zagranicznych.

(H2)

gdzie mt
f   mt

f jest Êrednià cz´stoÊcià zaostrzania polityki kredytowej odpowiednio w populacji
banków krajowych (polskich) i zagranicznych.

WartoÊci statystyki t-Studenta dla rozk∏adu dwumianowego przedstawia tabela 33. 

W przypadku hipotezy dotyczàcej ∏agodzenia polityki pieni´˝nej (H1) nie ma podstaw do od-
rzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, ˝e ró˝nica mi´dzy cz´stoÊcià ∏agodzenia polityki kredytowej
przez banki polskie i zagraniczne jest statystycznie nieistotna. Dla hipotezy H2 statystyka t-Studen-
ta jest istotna na poziomie, co stanowi podstaw´ do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipote-
zy alternatywnej. Oznacza to, ˝e ró˝nica mi´dzy cz´stoÊcià zaostrzania polityki kredytowej przez
banki polskie i zagraniczne jest statystycznie istotna.

Wnioski

Z powy˝szej analizy wynika, ˝e banki zagraniczne cz´Êciej zaostrzajà polityk´ kredytowà. Bra-
kuje natomiast statystycznie istotnej ró˝nicy mi´dzy cz´stoÊcià ∏agodzenia polityki kredytowej przez
obie grupy banków. Cz´Êciowo ró˝nic´ t´ mo˝na jednak wyjaÊniç odmiennym profilem dzia∏alno-
Êci banków polskich i zagranicznych. W badanej próbie wÊród banków polskich przewa˝ajà bo-
wiem banki detaliczne, natomiast wÊród banków zagranicznych – uniwersalne lub korporacyjne.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e równie˝ inne czynniki wp∏ywajà na powstanie ró˝nic w kszta∏towaniu si´
polityki kredytowej przez banki polskie i zagraniczne, jednak identyfikacja tych czynników wymaga
przeprowadzenia dalszych badaƒ.

7

Tabela 32
Ârednia cz´stoÊç zaostrzania i ∏agodzenia polityki kredytowej w bankach polskich 
i zagranicznych

z∏agodzenie zaostrzenie

Banki zagraniczne 0,101 0,128

Banki polskie 0,096 0,044

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.

Tabela 33
Test istotnoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednià cz´stoÊcià zmian polityki kredytowej

H1: z∏agodzenie H2: zaostrzenie

WartoÊç statystyki t-Studenta 0,246 2,275

WartoÊç krytyczna testu dla poziom istotnoÊci  1,985 1,985

Ró˝nica cz´stoÊci (wynik testu) nieistotna istotna

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.
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7.6. Za∏àcznik 1

Polityka kredytowa – sektor przedsi´biorstw

7

Wykres 120
Du˝e przedsi´biorstwa – kredyty krótkoterminowe
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Wykres 121
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa – kredyty krótkoterminowe
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Wykres 122
Du˝e przedsi´biorstwa – kredyty d∏ugoterminowe
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Wykres 123
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa – kredyty d∏ugoterminowe

IV I II III IV I

Przewidywania

Realizacja

2003 2004 2005
kwarta∏y

Pr
o

ce
n

t 
n

et
to

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
%



136

Sytuacja na rynku kredytowym w 2004 r. –  wyniki badaƒ ankietowych

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

Popyt na kredyty – sektor przedsi´biorstw
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Du˝e przedsi´biorstwa – kredyty krótkoterminowe
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Wykres 125
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa – kredyty krótkoterminowe
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Wykres 126
Du˝e przedsi´biorstwa – kredyty d∏ugoterminowe

IV I II III IV I

Przewidywania

Realizacja

2003 2004 2005
kwarta∏y

Pr
oc

en
t 

ne
tt

o

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
%

Wykres 127
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa – kredyty d∏ugoterminowe
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Polityka kredytowa – sektor gospodarstw domowych

7

Wykres 128 
Kredyty mieszkaniowe

IV I II III IV I

Przewidywania

Realizacja

2003 2004 2005
kwarta∏y

Pr
oc

en
t 

ne
tt

o

- 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80
%

Wykres 129 
Kredyty konsumpcyjne
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Popyt na kredyt – sektor gospodarstw domowych
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Wykres 130 
Kredyty mieszkaniowe
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Wykres 131 
Kredyty konsumpcyjne
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