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Narodowy Bank Polski

Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce. Stabilność sys-
temu finansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet
w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Utrzymanie
stabilności systemu finansowego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospo-
darczego.

Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności
systemu bankowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach
płatniczych. Ważną funkcją banków jest też tworzenie produktów umożliwiających innym podmio-
tom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się
na analizę i ocenę stabilności banków.

Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu
na powierzone Bankowi ustawowe zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu fi-
nansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego. Stabilność
systemu finansowego jest silnie związana z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzy-
maniem stabilności cen. System finansowy odgrywa kluczową rolę w transmisji impulsów polityki
pieniężnej do sfery realnej. Niestabilność systemu finansowego może utrudnić jej skuteczne pro-
wadzenie. Analiza stabilności systemu finansowego jest również koniecznym elementem skutecznej
polityki regulacyjnej i nadzorczej, w formułowaniu których NBP współuczestniczy i które wraz z po-
lityką pieniężną przyczyniają się do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kolejną
przesłanką zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w prace na rzecz stabilnego funkcjono-
wania systemu finansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania organizacji rozliczeń
pieniężnych. Warunkiem koniecznym dla sprawnego działania systemów płatniczych jest stabilne
funkcjonowanie współtworzących je instytucji finansowych.

„Raport o stabilności systemu finansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku
finansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Jego celem jest przedstawienie wyników
analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia.
Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzię-
ki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten sposób zwiększa
się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku usług finansowych po-
dejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy
rynkowe. Polityka informacyjna banku centralnego jest ważnym instrumentem zachowania stabil-
ności systemu finansowego.

Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 ma-
ja 2013 r. (cut-off date). Raport został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na po-
siedzeniu w dniu 11 lipca 2013 r.
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu finansowego

Rozdział 1.

Syntetyczna ocena stabilności
polskiego systemu finansowego

W „Raporcie o stabilności systemu finansowego”
przedstawiona jest sytuacja bieżąca najważniej-
szych segmentów polskiego systemu finansowego
oraz wyniki analiz obejmujących główne ryzyka
ekonomiczne, na które są narażone w swojej dzia-
łalności instytucje finansowe działające na pol-
skim rynku. Raport przedstawia też ocenę od-
porności najważniejszych instytucji finansowych
na materializację tych ryzyk.

1.1. Ocena stabilności systemu
finansowego i jej perspek-
tyw

W okresie analizowanym w Raporcie1 utrzymy-
wała się korzystna sytuacja sektora bankowego.
W wynikach finansowych banków zaczął być wi-
doczny wpływ obniżenia tempa wzrostu gospo-
darczego (z 4,3% w 2011 r. do 1,9% w 2012 r.
i 0,5% w I kwartale 2013 r.). W IV kwartale
2012 r. i I kwartale 2013 r. wyniki finansowe sek-
tora bankowego były nadal wysokie, natomiast
wskaźniki zyskowności były nieco niższe w po-
równaniu z okresem analizowanym w poprzed-
niej edycji Raportu. Marża odsetkowa netto znaj-
dowała się nadal w trendzie spadkowym rozpo-

czętym w 2012 r., co było związane z utrzyma-
niem się silnej konkurencji o depozyty sektora
realnego i spadkiem rynkowych stóp procento-
wych. Z kolei koszty ryzyka kredytowego w re-
lacji do aktywów ustabilizowały się w analizo-
wanym okresie na poziomie podobnym jak w II
i III kwartale 2012 r.

Zdolność banków do absorbowania strat po-
prawiła się w okresie analizowanym w Rapor-
cie. Średnie współczynniki wypłacalności ban-
ków wzrosły. Źródłem ich wzrostu był zarów-
no wzrost funduszy własnych w większości ban-
ków, jak i obniżenie wymogów kapitałowych
w pojedynczych bankach, które uzyskały zgodę
na ich szacowanie metodą ratingów wewnętrz-
nych. Od początku światowego kryzysu w 2008 r.
żaden bank w Polsce nie znalazł się w sy-
tuacji, w której wymagałby dokapitalizowania
ze środków publicznych. Wyniki testów warun-
ków skrajnych wskazują, że duża część krajo-
wych banków komercyjnych posiada kapitały
wystarczające do zaabsorbowania skutków sil-
nego spowolnienia gospodarczego i utrzymania
adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie.
Należy podkreślić, że analizy te były prowadzone
przy bardzo restrykcyjnych założeniach, których
prawdopodobieństwo materializacji można oce-

1 Analiza w Raporcie koncentruje się na danych, które były dostępne w okresie od cut-off date poprzedniej edycji,
tj. od 31 października 2012 r.
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nić jako niskie. Jednak ze względu na oczekiwa-
ne spowolnienie wzrostu gospodarczego i utrzy-
mującą się niepewność dotyczącą przyszłych ten-
dencji gospodarczych wskazane jest, aby ban-
ki prowadziły ostrożną politykę dywidendową.
W szczególności banki o dużym zaangażowaniu
w kredytowanie w walutach obcych powinny na-
dal dążyć do utrzymywania, a w niektórych przy-
padkach wzmocnienia, swojej pozycji kapitało-
wej i płynnościowej. Dotyczy to także sytuacji,
w której w wyniku zmian własnościowych (fuzji
i przejęć) nabywane są portfele kredytów walu-
towych o znacznej wartości.

Bieżącą sytuację finansową sektora banków spół-
dzielczych można ocenić jako stabilną, podob-
nie jak sytuację banków komercyjnych. Banki
spółdzielcze charakteryzowały się lepszą jako-
ścią portfela kredytowego i wyższą marżą od-
setkową netto, jednak istotnie niższa efektyw-
ność kosztowa banków spółdzielczych powodo-
wała, że ich zyskowność była nieznacznie niższa
niż banków komercyjnych. Wysokość współczyn-
nika wypłacalności banków spółdzielczych była
niższa od wartości tego wskaźnika dla banków
komercyjnych. Zdecydowana większość banków
spółdzielczych cechuje się nadwyżką depozytów
nad kredytami, co powoduje, że nie są narażone
na ryzyko związane z wykorzystywaniem finan-
sowania rynkowego.

Sytuacja zakładów ubezpieczeń, TFI i PTE nie
stwarzała istotnych zagrożeń dla stabilności sys-
temu finansowego. W 2012 r. wyniki techniczne
i finansowe sektora ubezpieczeń wzrosły w po-
równaniu z 2011 r. Poprawiła się również wy-
płacalność zakładów ubezpieczeń, co sprzyjało
umocnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania te-
go sektora. Po cut-off date Raportu zostały upu-
blicznione propozycje zmian w systemie emery-
talnym, których efektem może być ograniczenie
skali działania OFE.

Sytuacja finansowa sektora spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych, objętego nadzo-
rem Komisji Nadzoru Finansowego od 27 paź-
dziernika 2012 r., została oceniona przez KNF
– na podstawie wstępnych danych finansowych
– w opracowaniu opublikowanym 6 czerwca br.2

Zgodnie z przedstawioną w nim oceną, sytuacja
kapitałowa w kasach jest złożona, fundusze wła-
sne pomimo wykazywanego ponad czterokrotne-
go wzrostu w latach 2006 – 2012 należy uznać za
nieadekwatne do prowadzonej działalności, po-
nieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez ka-
sy ryzyka. W kasach występuje podwyższone ry-
zyko płynności w wyniku niedopasowania termi-
nów zapadalności pasywów i aktywów. Według
stanu na dzień publikacji opracowania KNF, 44
kasy zostały zobowiązane przez KNF do wsz-
częcia procesów naprawczych. Kasy wymagają
wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyj-
nych, w tym również z wykorzystaniem funduszu
stabilizacyjnego.

„Raport o stabilności systemu finansowego”
szczegółowo analizuje ryzyko związane z wza-
jemnymi ekspozycjami banków, jak również po-
wiązaniami między bankami, a innymi instytu-
cjami finansowymi. Analiza ta wskazuje, że po-
za powiązaniami między bankami spółdzielczymi
a bankami zrzeszającymi – wynikającymi z mo-
delu funkcjonowania bankowości spółdzielczej –
pozostałe rodzaje powiązań nie stanowią istotne-
go ryzyka dla stabilności systemu finansowego,
w szczególności stosunkowo niewielka skala po-
wiązań zakładów ubezpieczeń, TFI i PTE z ban-
kami sprawia, że wpływ tych instytucji na sektor
bankowy w Polsce jest ograniczony i nie generują
one ryzyka systemowego3.

Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki, któ-
re będzie wpływać na warunki działania systemu
finansowego w Polsce, uległy dalszemu pogorsze-
niu od momentu publikacji poprzedniej edycji

2 W ocenie KNF, pomimo przeprowadzenia – na podstawie art. 87 ustawy o skok z 2009 r. – audytów zewnętrznych,
sytuacja kas nadal nie jest w pełni rozpoznana, a sprawozdania finansowe wymagają weryfikacji w zakresie prawidło-
wości wyceny aktywów, jak i rozliczania kosztów i przychodów w czasie (głównie w zakresie opłat i prowizji). Źródło:
„Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku”, dostępny w serwisie internetowym
KNF, www.knf.gov.pl.
3 Definicja ryzyka systemowego w Słowniczku.
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Raportu. Prognozy wzrostu gospodarczego w go-
spodarce światowej, a szczególnie w strefie euro,
na lata 2013–2014 były w tym okresie sukcesyw-
nie obniżane (wiosenna prognoza makroekono-
miczna Komisji Europejskiej przewiduje spadek
PKB w strefie euro w 2013 r. o 0,4%, i wzrost
w 2014 r. o 1,2%, w porównaniu do wzrostu o od-
powiednio 0,1% i 1,4% w projekcji opracowanej
jesienią 2012 r.). Dane o PKB strefy euro wska-
zują, że I kwartał 2013 r. był szóstym z kolei
kwartałem spadku PKB w strefie euro w ujęciu
kwartał do kwartału.

Pomimo słabych perspektyw wzrostu gospo-
darczego, utrzymującego się kryzysu fiskalnego
i istotnych potrzeb kapitałowych banków w nie-
których krajach strefy euro, na rynkach finanso-
wych umocnił się optymizm odnotowany w po-
przedniej edycji Raportu. Uspokojeniu sytuacji
na rynkach finansowych sprzyjała ekspansyw-
na polityka pieniężna prowadzona przez najważ-
niejsze banki centralne. Korzystając z poprawy
warunków rynkowych, niektóre europejskie ban-
ki spłaciły przedterminowo część swoich zobo-
wiązań z tytułu trzyletnich operacji refinansu-
jących sektor bankowy (LTRO), przeprowadzo-
nych przez EBC w grudniu 2011 r. i lutym 2012 r.
Obserwowany w II połowie maja oraz na począt-
ku czerwca 2013 r. istotny wzrost rentowności
obligacji skarbowych na rynkach światowych wy-
nikał z bardziej optymistycznych prognoz uczest-
ników rynku co do perspektyw wzrostu gospo-
darczego w Stanach Zjednoczonych oraz związa-
nego z tym nasilenia się oczekiwań na zakończe-
nie ekspansywnej polityki pieniężnej przez Re-
zerwę Federalną i inne banki centralne.

Lipcowa projekcja makroekonomiczna NBP
wskazuje na istotne spowolnienie wzrostu gospo-
darczego w Polsce w latach 2013–2014 w po-
równaniu do 2011 r. Jego skutkiem będzie m.in.
spadek zatrudnienia i wzrost stopy bezrobocia.
Skala tego spowolnienia jest nieco wyższa niż
w przewidywaniach formułowanych pod koniec
2012 r., gdy była opracowywana poprzednia edy-
cja niniejszego Raportu. Spowolnienie to nie po-
winno zagrozić stabilności krajowego systemu fi-

nansowego, jednak przyczyni się ono do zmniej-
szenia zyskowności instytucji finansowych (m.in.
poprzez wyższe koszty materializacji ryzyka kre-
dytowego) i może prowadzić do wystąpienia na-
pięć w części słabszych instytucji finansowych.

Scenariuszem najbardziej prawdopodobnym dla
koniunktury światowej jest nadal stopniowe
przyspieszenie wzrostu gospodarczego, choć od-
sunięte w czasie w porównaniu z poprzednimi
przewidywaniami. Utrzymuje się niepewność co
do rozwoju koniunktury światowej w najbliż-
szych kwartałach, w tym co do skali i długo-
ści trwania spowolnienia wzrostu gospodarczego
w krajach będących głównymi partnerami han-
dlowymi Polski. Dla gospodarki polskiej nieko-
rzystny byłby zarówno ponowny silny spadek
PKB w tych krajach, jak również utrzymywanie
się niskiego tempa wzrostu gospodarczego przez
dłuższy czas. Obu tych ewentualności nie można
wykluczyć, choć bardziej prawdopodobne obec-
nie jest wystąpienie drugiej z nich. Mimo znacz-
nej odporności krajowego systemu finansowego
na zaburzenia, słabe perspektywy wzrostu go-
spodarczego oraz utrzymywanie się kryzysu za-
dłużenia w strefie euro powodują, że można oce-
nić iż ryzyko materializacji zagrożeń dla stabil-
ności krajowego systemu finansowego zwiększyło
się. Potencjalne scenariusze materializacji ryzyka
są omówione w dalszej części tego rozdziału.

1.2. Czynniki ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne i ryzyko fi-
nansowania

Głównym czynnikiem ryzyka jest niepewność do-
tycząca rozwoju sytuacji w krajach Unii Euro-
pejskiej i innych krajach wysoko rozwiniętych.
W kilku krajach strefy euro utrzymuje się kry-
zys bankowy połączony z kryzysem finansów pu-
blicznych. Tym negatywnym zjawiskom towa-
rzyszy nadmierne zadłużenie sektora prywatne-
go, w większości stanowiące pozostałość boomu
na rynkach nieruchomości z okresu przedkryzy-
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Tabela 1.1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu finansowego

Obszar oceny Zmiana w okresie od ostatniej
edycji Raportu

Bieżąca sytuacja finansowa sektora bankowego
�

Zdolność do absorbowania szoków przez sektor bankowy
K

Bieżąca sytuacja finansowa sektora niebankowych instytucji
finansowych �

Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki
L L

Syntetyczna ocena perspektyw stabilności krajowego systemu
finansowego L

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

sowego. Wiosenna prognoza gospodarcza Komi-
sji Europejskiej wskazuje, że większość krajów
przeżywających trudności gospodarcze zanotu-
je niskie, choć dodatnie tempo wzrostu PKB
w 2014 r. Prognozy te są jednak obciążone du-
żą niepewnością. Trudno ocenić, kiedy gospo-
darki tych krajów powrócą na ścieżkę zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego. Zapewnienie
długoterminowej wypłacalności krajów o wyso-
kim poziomie długu publicznego wymaga prze-
prowadzenia zacieśnienia polityki fiskalnej o du-
żej skali. Jego celem powinno być ustabilizowa-
nie, a następnie redukcja długu publicznego tych
krajów w relacji do PKB. Czynnikiem utrudnia-
jącym powrót finansów publicznych do równo-
wagi jest jednak procykliczny wpływ zacieśnie-
nia fiskalnego na aktywność gospodarczą w tych
krajach. Co więcej, oceny skali ograniczenia ak-
tywności gospodarczej wynikającego z ogranicze-
nia deficytu finansów publicznych uległy ostatnio
weryfikacji w górę4.

Ekspansywna polityka pieniężna najważniej-
szych banków centralnych przyczyniła się do re-
dukcji napięć na rynkach finansowych oraz

umocniła optymizm uczestników rynku. W stre-
fie euro duże znaczenie ma możliwość – do-
tychczas nie wykorzystywana – interwencji EBC
na rynku obligacji skarbowych w ramach progra-
mu OMT. Optymizm inwestorów może jednak
osłabnąć w przypadku utrzymującej się przez
dłuższy czas recesji w strefie euro.

Dla powrotu strefy euro jako całości na ścież-
kę zrównoważonego wzrostu gospodarczego ko-
nieczne jest trwałe odzyskanie zaufania inwe-
storów przez kraje o trudnej sytuacji fiskal-
nej. Utrzymanie się przez dłuższy czas recesji
utrudniałoby poprawę relacji długu publiczne-
go do PKB w krajach peryferyjnych strefy eu-
ro i mogłoby doprowadzić do ponownego silne-
go wzrostu rentowności ich obligacji. Możliwe
byłoby wtedy ponowne wystąpienie negatywne-
go sprzężenia zwrotnego, w którym wzajemnie
wzmacniające się obawy o wypłacalność krajów i
instytucji finansowych prowadzą do pogłębienia
recesji, spadku płynności rynków finansowych,
odpływu kapitału i trudności z refinansowaniem
zadłużenia przez instytucje finansowe. Ryzyko
wystąpienia takiego sprzężenia zwrotnego może

4 Zob. „Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, Olivier Blanchard and Daniel Leigh, IMF Working Paper
WP/13/1, 2013, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf.
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zostać zredukowane, jeśli w strefie euro zostaną
wprowadzone efektywne rozwiązania w obszarze
nadzoru nad instytucjami finansowymi (projekt
tzw. unii bankowej), gwarantowania depozytów
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwida-
cji instytucji finansowych.

Mechanizmy takiego sprzężenia zwrotnego były-
by prawdopodobnie podobne jak w okresie po
upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers
we wrześniu 2008 r. Można jednak oczekiwać,
że sektor finansowy jest obecnie lepiej przygoto-
wany do ewentualnego znacznego spadku płyn-
ności na rynkach finansowych. Przyczyniają się
do tego doświadczenia z okresu zaburzeń na ryn-
kach finansowych na przełomie lat 2008–2009,
jak również presja uczestników rynku i regula-
torów skłaniająca banki do wzmacniania swojej
pozycji kapitałowej i płynnościowej.

Realizacja nakreślonego powyżej scenariusza
mogłaby prowadzić do materializacji ryzyka fi-
nansowania oraz wzrostu kosztów ryzyka kre-
dytowego w polskim sektorze bankowym. Po-
wrót zaburzeń na globalnych rynkach finanso-
wych przyczyniłby się, poprzez swój negatyw-
ny wpływ na sytuację ekonomiczną krajów wy-
soko rozwiniętych, do dalszego obniżenia tempa
wzrostu gospodarczego w Polsce, co po pewnym
czasie doprowadziłoby do pogorszenia jakości
kredytów. Czynnikiem zwiększającym potencjal-
ny wpływ spowolnienia gospodarczego na straty
kredytowe w portfelu kredytów mieszkaniowych
jest istotny udział kredytów o wysokiej relacji
wartości kredytu do bieżącej wartości zabezpie-
czenia w portfelu kredytowym banków.

Spowolnienie gospodarcze mogłoby także nega-
tywnie wpłynąć na sytuację finansów publicz-
nych i postrzegane ryzyko kredytowe Polski. Re-
latywny spadek atrakcyjności krajowych obli-
gacji skarbowych dla inwestorów globalnych, a
w konsekwencji ewentualne zmniejszenie zainte-

resowania tymi instrumentami lub nawet ich wy-
przedaż na rynku wtórnym przez inwestorów za-
granicznych, skutkowałyby bardzo silnym wzro-
stem ich rentowności przy jednoczesnej deprecja-
cji złotego5.

Wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych
mógłby skutkować deprecjacją złotego i wzro-
stem zmienności jego kursu, a w efekcie zwięk-
szeniem kosztu zabezpieczania się przez ban-
ki krajowe przed ryzykiem walutowym związa-
nym z portfelem kredytów walutowych, lub też
trudności z odnowieniem swapowych transak-
cji zabezpieczających. Konieczność uzupełniania
przez banki depozytów zabezpieczających z ty-
tułu transakcji ograniczających ryzyko waluto-
we przełożyłaby się z kolei na wzrost ich po-
trzeb płynnościowych. W analizowanym okresie
niektóre banki zwiększyły wykorzystanie trans-
akcji swapowych, korzystając ze sprzyjających
warunków rynkowych. Banki te zastąpiły część
walutowego finansowania zagranicznego finanso-
waniem krajowym, zmniejszając swoją zależność
od zagranicznych podmiotów dominujących, lecz
zwiększając swoją ekspozycję na rynek swapów.

Silny wzrost awersji do ryzyka wiązałby się rów-
nież z nasileniem presji rynkowej na delewaro-
wanie banków europejskich, przejawiającej się
dalszym wzrostem kosztów finansowania ryn-
kowego, jego zmniejszoną dostępnością i krót-
szą zapadalnością. W takich warunkach również
koszt i dostępność finansowania zapewnianego
przez inwestorów strategicznych polskim spół-
kom zależnym mogłyby się pogorszyć, prowadząc
do tzw. delewarowania czyli ograniczania ekspo-
zycji na ryzyko kredytowe rezydenta.

Ze względu na stabilną sytuację gospodarczą
Polski i krajowego systemu bankowego ewentu-
alne skutki delewarowania powinny być w Polsce
mniejsze niż w innych krajach regionu. W Pol-
sce w ostatnich kwartałach zmniejsza się war-

5 Takie zjawiska mogą również wystąpić w sytuacji umocnienia się oczekiwań na poprawę sytuacji w najważniej-
szych gospodarkach świata i zakończenie ekspansywnej polityki pieniężnej. Reakcja na wygaszanie programów zasi-
lania płynnościowego przez najważniejsze banki centralne może spowodować wyraźny wzrost rynkowych stóp pro-
centowych w największych gospodarkach. Prowadziłoby to również do relatywnego spadku atrakcyjności krajowych
obligacji skarbowych, wzrostu ich rentowności i jednoczesnej deprecjacji złotego.
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tość zobowiązań banków wobec zagranicznych
instytucji finansowych. Zmiany te nie mają cha-
rakteru nagłego i nie wywierają istotnego wpły-
wu na akcję kredytową banków, a w przy-
padku części banków są związane ze zmiana-
mi w strukturze finansowania, prowadzącymi
do zwiększenia udziału depozytów krajowych
klientów. Dodatkowym czynnikiem ograniczają-
cym zapotrzebowanie na finansowanie zagranicz-
ne jest zmniejszająca się wartość portfela walu-
towych kredytów mieszkaniowych, które w nie-
których bankach były finansowane środkami po-
zyskanym z zagranicy. Zmniejszenie udziału zo-
bowiązań wobec zagranicznych instytucji finan-
sowych w strukturze finansowania sektora ban-
kowego ogranicza ewentualne negatywne skut-
ki procesu delewarowania spółek-matek polskich
banków. Niskie rentowności polskich obligacji
rządowych wskazują, że wypłacalność Polski jest
oceniana pozytywnie przez inwestorów. Global-
ny wzrost awersji do ryzyka w maju i czerwcu
br. spowodował częściowe odwrócenie poprzed-
nich spadków rentowności, jednak pozostają one
nadal na niższych poziomach niż w latach ubie-
głych.

Mimo tego, że materializacja opisanego powyżej
ryzyka makroekonomicznego i ryzyka finansowa-
nia nie powinna zagrozić stabilności systemu fi-
nansowego, może ona jednak stanowić istotne
wyzwanie dla części instytucji finansowych. Kon-
sekwencje materializacji ryzyka kredytowego dla
stabilności krajowego systemu finansowego zo-
stały przeanalizowane poprzez testy warunków
skrajnych. Ich wyniki wskazują na wystarczającą
odporność polskiego sektora bankowego. Dzięki
niewielkiej roli ekspozycji kredytowych na kon-
trahentów zagranicznych wzrost kosztów ryzyka
kredytowego w polskim sektorze bankowym wy-
nikałby przede wszystkim ze spowolnienia gospo-
darczego w Polsce.

Ocena wpływu ewentualnej materializacji ry-
zyka finansowania i ryzyka zaburzeń rynko-
wych na sytuację sektora bankowego jest trud-
na do przeprowadzenia. Siła tego wpływu zale-
ży między innymi od zmian sytuacji finansowej

inwestorów strategicznych banków działających
w Polsce, jak również od działań podejmowa-
nych przez władze gospodarcze krajów macie-
rzystych tych instytucji. Dotychczas polski sys-
tem finansowy wykazał dużą odporność na za-
burzenia rynkowe. Wyniki symulacji szokowych
obejmujących ryzyko finansowania wskazują, że
dalsze stopniowe ograniczanie zależności niektó-
rych banków krajowych od finansowania pozy-
skiwanego od zagranicznych spółek–matek było-
by korzystne dla stabilności krajowego systemu
finansowego. Część krajowych banków nie ma
bowiem obecnie wystarczających buforów płyn-
nościowych, które mogłyby pokryć ewentualny
odpływ środków związany z restrykcyjnym sce-
nariuszem wycofywania kapitału zagranicznego.

Ryzyko obniżenia zaufania do banków
w wyniku zmian właścicielskich

Część inwestorów strategicznych polskich ban-
ków, pomimo dobrej i stabilnej rentowności dzia-
łalności w Polsce, może zdecydować się na sprze-
daż polskich spółek zależnych w ramach progra-
mów restrukturyzacji swojej działalności. Ponie-
waż sytuacja finansowa niektórych dominujących
akcjonariuszy banków działających w Polsce jest
trudna, decyzja o sprzedaży posiadanych udzia-
łów może być też wymuszona przez regulatora
z kraju macierzystego (w odpowiedzi na duże po-
trzeby kapitałowe) bądź (w przypadku zaangażo-
wania środków publicznych) przez Komisję Eu-
ropejską. Dla utrzymania stabilności polskiego
systemu finansowego jest ważne, aby takie proce-
sy przebiegały w sposób uporządkowany, a nowi
właściciele banków zapewnili ich stabilne funk-
cjonowanie.

Proces ewentualnych zmian właścicielskich wiąże
się z ryzykiem spadku zaufania do banków, które
są przedmiotem sprzedaży, szczególnie, jeśli do-
tychczasowy inwestor strategiczny znajdowałby
się w trudnej sytuacji finansowej. Prawdopodo-
bieństwo zmian właścicielskich w polskim sekto-
rze bankowym nie zmieniło się istotnie w porów-
naniu z poprzednią edycją Raportu i pozostaje
na podwyższonym poziomie.
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W razie konieczności krajowe władze dysponują
instrumentami pozwalającymi ograniczyć skutki
materializacji tego ryzyka. Instrumenty takie są
określone m.in. w ustawie o rekapitalizacji nie-
których instytucji finansowych6, która umożliwia
Skarbowi Państwa udzielenie gwarancji zwięk-
szenia funduszy własnych instytucji finansowej
lub jej przejęcie przez Skarb Państwa. W proces
zmian własnościowych w polskim sektorze ban-
kowym mogą również zaangażować się krajowe
podmioty gospodarcze.

Zmiany właścicielskie mogą prowadzić do wzro-
stu koncentracji w sektorze bankowym. Sytu-
acja finansowa i ryzyko podejmowane przez naj-
większe banki muszą być szczególnie dokładnie
monitorowane, a instytucje te powinny cecho-
wać się podwyższoną zdolnością do absorbowa-
nia skutków materializacji ryzyka. W tym kon-
tekście istotną zmianą regulacyjną w analizowa-
nym okresie jest przyjęta przez Parlament Euro-
pejski 16 kwietnia br. Dyrektywa CRD IV, któ-
ra umożliwia nadzorcom nałożenie na instytucje
o systemowym znaczeniu na rynku krajowym do-
datkowego bufora kapitałowego.

1.3. Rekomendacje

Rolą Raportu jest, poza analizą ryzyka wystę-
pującego w systemie finansowym, proponowanie
rozwiązań mających na celu jego ograniczenie.
Jest to jedno z działań, które Narodowy Bank
Polski podejmuje realizując ustawowe zadanie
działania na rzecz stabilności krajowego systemu
finansowego.

Na podstawie analizy czynników ryzyka przed-
stawionej w niniejszej publikacji, Narodowy
Bank Polski wskazuje, że następujące działania
przyczyniłyby się do dalszego umocnienia stabil-
ności polskiego systemu finansowego:

1. W warunkach utrzymującego się
podwyższonego ryzyka w otoczeniu

zewnętrznym wskazane jest, aby ban-
ki – przede wszystkim te charakte-
ryzujące się niższymi współczynnika-
mi wypłacalności – nadal prowadziły
ostrożną politykę dywidendową. Zi-
dentyfikowane w Raporcie obszary wraż-
liwości banków wskazują na taką potrze-
bę szczególnie w bankach, które posiada-
ją znaczne portfele walutowych kredytów
mieszkaniowych, tak aby dysponowały bu-
forem na pokrycie ewentualnego wzrostu
kosztów ryzyka kredytowego. Wzmocniona
pozycja kapitałowa pozwala bankom bez-
piecznie rozwijać akcję kredytową. Wyso-
kie wyposażenie w kapitał może ponadto
ułatwić bankom samodzielne pozyskanie fi-
nansowania. Poprawa współczynników wy-
płacalności w niektórych bankach wynika-
jąca z rozpoczęcia stosowania metody ra-
tingów wewnętrznych do wyznaczania wy-
mogów kapitałowych nie powinna być pod-
stawą do wypłaty przez te banki dywiden-
dy z kapitału (prowadzącej do zmniejszenia
wartości funduszy własnych).

2. Banki, których pozycja płynnościowa
jest wrażliwa na intensyfikację zabu-
rzeń rynkowych lub na dostępność fi-
nansowania pozyskiwanego w ramach
grupy kapitałowej, powinny konty-
nuować wzmacnianie pozycji płynno-
ściowej. Działania te mogą mieć charakter
przebudowy struktury finansowania, w ra-
zie potrzeby wspartej przez korekty planów
wzrostu aktywów. Banki powinny dyspo-
nować odpowiednią płynnością, a w przy-
padku banków o znacznym udziale instru-
mentów finansowych nominowanych w wa-
lutach obcych w bilansie – również do-
datkowym buforem pozwalającym na po-
krycie potrzeb płynnościowych związanych
z transakcjami zabezpieczającymi pozycję
walutową, nawet w warunkach znacznie
podwyższonej zmienności kursu złotego.

6 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 226,
z późń. zm.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 13



IRekomendacje

3. Pożądana jest dywersyfikacja źródeł
finansowania banków oraz wydłuża-
nie zapadalności zobowiązań.W szcze-
gólności istotne jest dalsze ograniczanie
koncentracji finansowania. Ograniczaniu
skali niedopasowania zapadalności akty-
wów i pasywów banków sprzyjałoby tak-
że skrócenie terminów zapadalności nowo-
udzielanych kredytów mieszkaniowych.

4. Banki powinny monitorować portfe-
le kredytów na nieruchomości miesz-
kaniowe pod kątem bieżącego LtV
i uwzględniać w kalkulacji kosztów
ryzyka kredytowego i polityce ka-
pitałowej ryzyko związane z częścią
portfela charakteryzującą się wyso-
kim poziomem tego wskaźnika. Ban-
ki nie powinny przy tym stosować rozwią-
zań zwiększających koszty obsługi kredy-
tów przez kredytobiorców, gdyż zwiększa-
łyby one prawdopodobieństwo utraty zdol-
ności do ich obsługi.

5. W warunkach utrzymującego się
podwyższonego ryzyka w otoczeniu
zewnętrznym wskazane jest, aby za-
kłady ubezpieczeń i towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych kontynuowały
wzmacnianie wyposażenia w kapitał.
Dotyczy to szczególnie tych podmiotów,
które charakteryzują się niższą adekwatno-
ścią kapitałową.

6. Zmiany w systemie emerytalnym po-

winny zostać przeprowadzone w spo-
sób, który zminimalizuje ich wpływ
na rynki finansowe. Ostateczny kształt
zmian nie jest dotąd znany, jednak niektó-
re aspekty przedstawionych propozycji mo-
gą ograniczyć rozwój pewnych segmentów
rynku i przyczynić się do większej zmien-
ności notowań.

W poprzednich edycjach Raportu NBP rekomen-
dował, aby walutowe kredyty mieszkaniowe by-
ły produktem niszowym, oferowanym wyłącz-
nie kredytobiorcom uzyskującym trwałe docho-
dy w walucie kredytu. Nowelizacja Rekomenda-
cji S, przyjęta przez KNF w dniu 18 czerwca
2013 r., powinna doprowadzić do osiągnięcia te-
go celu.

Istotnym czynnikiem ryzyka makroekonomiczne-
go jest stan finansów publicznych. Konsolidacja
przeprowadzona w latach 2011-2012 przyczyniła
się do obniżenia tego ryzyka w Polsce. Działa-
nia te powinny być kontynuowane w taki sposób,
aby nie przyczyniać się dodatkowo do osłabie-
nia tempa wzrostu gospodarczego. Dotyczy to
zarówno skali zacieśniania, jak i struktury wy-
datków, która powinna być możliwie prorozwo-
jowa. Wiarygodna i trwała konsolidacja finansów
publicznych pozwoli umocnić wiarygodność kre-
dytową Polski, co będzie sprzyjać zarówno zrów-
noważonemu długoterminowemu wzrostowi go-
spodarczemu, jak i powiązanej z nim stabilności
krajowego systemu finansowego.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych

Dane z gospodarki światowej wskazują, że wzrost gospodarczy w analizowanym okresie
wciąż utrzymywał się na niskim poziomie. Gospodarka polska znalazła się w fazie
osłabienia koniunktury, co znalazło odzwierciedlenie w niższym tempie wzrostu PKB
i pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. Dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce będzie
uzależniony od sytuacji ekonomicznej na świecie, w tym szybkości z jaką kraje strefy
euro zdołają przezwyciężyć recesje oraz skali spowolnienia gospodarczego w wiodących
gospodarkach krajów rozwijających się.

Od publikacji poprzedniej edycji Raportu obserwowano istotną poprawę nastrojów
na światowych rynkach finansowych, jedynie z przejściowymi okresami wzrostu awersji
do ryzyka. W największym stopniu przyczyniła się do tego ekspansywna polityka pieniężna
najważniejszych banków centralnych. Krajowy rynek pieniężny funkcjonował bez zakłóceń
a silny napływ środków od inwestorów zagranicznych na dojrzałe rynki wschodzące
wpływał stabilizująco na kurs złotego względem euro. Od listopada 2012 r. do połowy
maja 2013 r. rentowności krajowych obligacji skarbowych istotnie obniżyły się na całej
długości krzywej dochodowości, osiągając historycznie niskie poziomy. Na wzrost cen
obligacji skarbowych wpływały oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, napływ
inwestorów zagranicznych na krajowy rynek tych instrumentów oraz stabilna sytuacja
finansów publicznych Polski.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 15



INajważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

Reakcja uczestników rynku na zapowiedzi wcześniejszego niż pierwotnie zakładano wy-
gaszania programów zasilania płynnościowego przez najważniejsze banki centralne może
spowodować trwały wzrost rentowności obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych
oraz zwiększenie się ich zmienności. Wywołany tym relatywny spadek atrakcyjno-
ści krajowych obligacji skarbowych, w połączeniu z utrzymującym się spowolnieniem
tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, mógłby doprowadzić do zmniejszenia zainte-
resowania tymi instrumentami lub w skrajnym przypadku nawet ich bardzo znacznej
wyprzedaży na rynku wtórnym przez inwestorów zagranicznych. Materializacja takiego
skrajnego scenariusza skutkowałaby silnym wzrostem ich rentowności przy jednoczesnej
deprecjacji złotego, prowadząc do zwiększenia się ryzyka rynkowego dla banków krajowych.

W całym okresie objętym Raportem kontynuowany był trend spadku cen mieszkań, a w sa-
mym I kwartale 2013 r. nastąpił niewielki wzrost cen na rynku pierwotnym. W najbliższej
przyszłości ceny na rynku mieszkań będą zależały m.in. od rozwoju akcji kredytowej. Dane
o noworozpoczynanych budowach i pozwoleniach na budowy oraz zmianie struktury oferty
mieszkań deweloperskich wskazują, że obecna nadwyżka podaży na rynku powinna w dłuż-
szym okresie stopniowo zmniejszać się, co będzie działało w kierunku wyhamowywania
tendencji spadku cen.

Wykres 2.1. Zmiany wybranych wskaźników makroekonomicznych i finansowych w ostatnich trzech latach

     Bezrobocie wg BAEL (w %)

Saldo na rachunku bieżącym oraz
kapitałowym/PKB

Dług publiczny/PKB

Tempo wzrostu PKB (w  %  r/r)Spread WIBOR 3M / OIS 3M
(średnia kwartalna)

    Siła nabywcza na rynku
mieszkaniowym (średnia dla 7

największych miast)

Spread 5Y PL - 5Y DE (średnia
kwartalna)

I kwartał 2013

IV kwartał 2012

IV kwartał 2011

Uwagi: wykres przedstawia zmiany wskaźników opisujących główne obszary otoczenia instytucji finansowych. Wybra-
no zmienne dotyczące sytuacji makroekonomicznej, rynków finansowych oraz rynku nieruchomości. Im bliżej środka
wykresu znajduje się obserwacja, tym mniej korzystna – z punktu widzenia stabilności systemu finansowego – jest
sytuacja w obszarze opisanym danym wskaźnikiem. Dane przedstawiono w postaci wystandaryzowanej względem
wartości najniższej i najwyższej w okresie od IV kwartału 2000 r. do I kwartału 2013 r.
Siła nabywcza na rynku nieruchomości – wielkość mieszkania, które byłaby w stanie kupić osoba uzyskująca przecięt-
ne dochody w danym województwie i finansująca zakup mieszkania kredytem. Na wykresie przedstawiono przeciętną
siłę nabywczą na rynkach uwzględnionych na wykresie 2.17. Położenie linii bliżej środka wykresu oznacza, że kon-
sument może kupić mniej metrów mieszkania. Niski poziom tego wskaźnika sugeruje oderwanie się cen na rynku
nieruchomości od fundamentów gospodarczych (w symulacji przybliżonych przez przeciętne pensje i oprocentowanie
kredytów), co generuje ryzyko dla stabilności systemu finansowego.
Dla danych o relacji długu publicznego do PKB jako sytuację najbardziej niekorzystną zaprezentowano wartość 60%
(kryterium z Maastricht i limit konstytucyjny).
Spread 5Y PL - 5Y DE – różnica między rentownością 5-letnich obligacji polskich nominowanych w złotych i nie-
mieckich.
Źródło: GUS i NBP.
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2.1. Sytuacja makroekonomicz-
na

W okresie analizowanym w Raporcie tempo glo-
balnego wzrostu gospodarczego wciąż utrzymy-
wało się na niskim poziomie. Aktywność gospo-
darcza charakteryzowała sie dość wyraźnym re-
gionalnym zróżnicowaniem, które dotyczyło za-
równo gospodarek krajów rozwiniętych, jak i roz-
wijających się. Wzrost gospodarczy przyspieszył
w USA i Japonii, podczas gdy w strefie euro
utrzymywała się recesja. Choć dynamika aktyw-
ności gospodarczej przyspieszyła w niektórych
krajach rozwijających się, to nieznacznie obni-
żyła się w Chinach.

Perspektywy wzrostu gospodarczego w oto-
czeniu polskiej gospodarki uległy pogorszeniu
od momentu publikacji poprzedniej edycji Ra-
portu. Czynnikiem ryzyka dla perspektyw glo-
balnego ożywienia gospodarczego może być prze-
dłużająca się recesja w strefie euro, oraz silniejsze
niż jest to spodziewane spowolnienie w wiodą-
cych krajach rozwijających, szczególnie Chinach.
Majowa prognoza Komisji Europejskiej potwier-
dza, że recesja w strefie euro potrwa w całym
2013 r.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce obniżyło
się w I kwartale 2013 r. do 0,5% r/r wobec 0,7%
r/r w IV kwartale 2012 r. Na niższą dynami-
kę PKB decydujący wpływ miał spadek popytu
krajowego. Stagnacji uległa dynamika spożycia
indywidualnego, co wiązało się z obniżeniem dy-
namiki wynagrodzeń oraz spadkiem zatrudnie-
nia, choć jednocześnie poprawiły się nieznacznie
nastroje konsumenckie.

W analizowanym okresie dalej obniżała się liczba
pracujących w gospodarce, co obok niewielkie-
go wzrostu liczby aktywnych zawodowo, dopro-
wadziło do dalszego wzrostu stopy bezrobocia.
W I kwartale 2013 r. stopa bezrobocia BAEL wy-
niosła 10,6% wobec 10,3% w IV kwartale 2012 r.
(dane odsezonowane). W związku z niższym po-

pytem na pracę obniżyło się nominalne tempo
wzrostu wynagrodzeń. Wpływ omawianych pro-
cesów na jakość należności sektora bankowego
od gospodarstw domowych został szerzej omó-
wiony w rozdziale 3.3.2.

W analizowanym okresie dynamika nakładów
brutto na środki trwałe pozostawała ujemna
i wyniosła -2,0% w I kwartale 2013 r. wobec -
4,1% w IV kwartale 2012 r. Spadły inwestycje
mieszkaniowe, na co wpływ miał, obok pogarsza-
jącej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw do-
mowych, spodziewany niższy popyt na mieszka-
nia w związku z wygaszaniem rządowego progra-
mu „Rodzina na swoim” oraz duża liczba miesz-
kań w ofercie deweloperów (zob. rozdziały 2.3
i 3.2).

Po dwóch latach wzrostów, w I kwartale 2013 r.
odnotowano spadek inwestycji przedsiębiorstw.
Jak pokazują badania koniunktury prowadzo-
ne przez NBP7 przedsiębiorstwa spodziewają się
utrzymania inwestycji na niskim poziomie. Do
niskiej aktywności inwestycyjnej przyczynia się
niepewność co do przyszłej koniunktury gospo-
darczej, szczególnie wobec stosunkowo niskiego
stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.

W analizowanym okresie sytuacja finansowa
przedsiębiorstw pogorszyła się. W I kwartale
2013 r. tempo pogarszania uległo jednak za-
hamowaniu (wynik finansowy netto obniżył się
o 25% r/r, wobec 44% r/r. w IV kwartale
2012 r.). Zyskowność sektora przedsiębiorstw po-
gorszyła się głównie z powodu spadku wyni-
ków z transakcji finansowych. To między innymi
przyczyniło się do spadku wskaźnika rentowności
obrotu netto o około 1 pkt proc. r/r, zbliżając
go do rekordowo niskich poziomów z przełomu
2008 i 2009 roku (3,3%). Natomiast wskaźnik
rentowności sprzedaży praktycznie nie zmienił
się (spadek o 0,1 pkt proc. r/r do poziomu 4,3%).
Przeciętne wskaźniki płynności przedsiębiorstw
nie zmieniły się istotnie, utrzymując się powy-
żej średnich historycznych poziomów. Wpływ sy-
tuacji przedsiębiorstw na jakość należności ban-

7 Źródło: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw.
2013 r. oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013 r.”, 2013 r., NBP.
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ków od przedsiębiorstw został szerzej omówiony
w rozdziale 3.1.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych (według standardu ESA 95) zmniejszył
się z 5,0% PKB w 2011 r. do 3,9% PKB w 2012 r.
W ramach „Programu konwergencji. Aktualiza-
cja 2013”, deficyt ten ma zostać ograniczony
do 3,5% PKB w 2013 r. Jednak z uwagi na spo-
wolnienie gospodarcze realizacja Programu obar-
czona jest ryzykiem.

Dług publiczny, liczony według metodologii
krajowej, obniżył się z poziomu 53,5% PKB
w 2011 r. do 52,7% PKB w 2012 r., zaś we-
dług standardu ESA 95 - z 56,4% PKB w 2011 r.
do 55,6% PKB w 2012 r. Relacja zadłużenia sek-
tora rządowego i samorządowego do PKB w Pol-
sce znajduje się na niższym poziomie niż średnia
dla krajów Unii Europejskiej i strefy euro.

W I kwartale 2013 r. deficyt na rachunku ob-
rotów bieżących wyraźnie się zmniejszył wobec
I kwartału 2012 r., do czego przyczyniła się
nadwyżka w obrotach towarowych, wynikająca
ze spadku importu przy utrzymaniu się umiar-
kowanego wzrostu eksportu. Obniżył się też de-
ficyt obrotów bieżących i kapitałowych w relacji
do PKB.

Zgodnie ze ścieżką centralną projekcji przedsta-
wionej w lipcowym „Raporcie o inflacji”, tem-
po realnego wzrostu PKB w Polsce wyniesie
w latach 2013-2015 odpowiednio 1,1%, 2,4%
i 3,0%. Prognoza Komisji Europejskiej z maja
2013 r. wskazuje na wzrost PKB w Polsce o 1,1%
w 2013 r., i 2,2% w 2014 r.

Gospodarka polska znajduje się w fazie wyraź-
nego osłabienia koniunktury. Rozwój sytuacji
w nadchodzących kwartałach będzie w dużym
stopniu uzależniony od rozwoju sytuacji ekono-
micznej na świecie, w tym szybkości z jaką kraje
strefy euro zdołają przezwyciężyć recesję. Dal-
szy przebieg tych procesów będzie najważniej-
szym czynnikiem oddziaływującym na sytuację
krajowego sektora finansowego.

2.2. Sytuacja na rynkach finan-
sowych

2.2.1. Rynki światowe

W analizowanym okresie8 obserwowano istot-
ną poprawę nastrojów na światowych rynkach
finansowych, jedynie z przejściowymi okresami
wzrostu awersji do ryzyka. Przejawiało się to
m.in. w spadku postrzeganego ryzyka kredyto-
wego, odzwierciedlonego w kwotowaniach trans-
akcji CDS (zob. wykres 2.2), oraz rentowności
obligacji skarbowych niemal wszystkich krajów
strefy euro (zob. wykres 2.3). Ponadto obserwo-
wana była poprawa sytuacji płynnościowej ban-
ków ze strefy euro. Łatwiejszy był też dostęp
tych podmiotów do finansowania na rynku in-
strumentów dłużnych9. Spadek awersji do ryzy-
ka oraz niższy koszt pozyskiwania finansowania
sprawiły, że niektóre z banków zdecydowały się
na przedterminową spłatę pożyczek zaciągnię-
tych w grudniu 2011 r. oraz lutym 2012 r. w ra-
mach LTRO. Do końca maja 2013 r. zwróciły one
do EBC łącznie 254 mld euro z 1019 mld euro.

Wykres 2.2. Kwotowania CDS na obligacje skar-
bowe wybranych krajów strefy euro oraz pięcioletnie
euroobligacje Polski i Węgier
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Źródło: Thomson Reuters.
8 W niniejszym rozdziale analizowane są wydarzenia i dane dostępne za okres listopad 2012 r. – maj 2013 r.
9 „The Euro Area Bank Lending Survey, 1st Quarter of 2013”, kwiecień 2013, EBC, s. 13-14.
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Wykres 2.3. Rentowność pięcioletnich obligacji
skarbowych wybranych krajów strefy euro oraz Polski
i Węgier
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Do zmniejszenia awersji do ryzyka w najwięk-
szym stopniu przyczyniła się ekspansywna poli-
tyka pieniężna najważniejszych banków central-
nych. Dążąc do zapewnienia właściwej transmi-
sji impulsów polityki pieniężnej w strefie euro
oraz złagodzenia napięć na rynku skarbowych
papierów dłużnych krajów peryferyjnych strefy
euro, EBC uruchomił 6 września 2012 r. warun-
kowy program skupu obligacji skarbowych (ang.
Outright Monetary Transactions – OMT). Ko-
rzystanie z tego programu wymaga uprzedniego
wystąpienia kraju strefy euro o pomoc ze środ-
ków EFSF/ESM. W analizowanym okresie EBC
nie nabywał obligacji w ramach OMT, jednak sa-
ma możliwość przeprowadzenia nieograniczonej
interwencji na rynku tych instrumentów wpły-
wała na uspokojenie nastrojów uczestników ryn-
ku. Ponadto 2 maja 2013 r. EBC obniżył sto-
pę referencyjną o 25 pkt bazowych do 0,5% –
historycznie niskiego poziomu. Stopa depozyto-
wa pozostała niezmieniona i wynosiła 0%. Jed-
nocześnie wypowiedzi Mario Draghiego, prezesa
EBC, sugerujące możliwość obniżki stopy depo-
zytowej poniżej zera wpłynęły na osłabienie się
euro względem najważniejszych walut.

Pomimo istotnie lepszej koniunktury gospodar-
czej w Stanach Zjednoczonych niż w strefie euro

(wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych w 2012 r.
wyniósł 2,2% wobec spadku o 0,6% w strefie eu-
ro) w analizowanym okresie Fed również kon-
tynuował ekspansywną politykę pieniężną. Ze
względu na wygaśnięcie z końcem 2012 r. opera-
cji Twist, w ramach których ze środków pozyska-
nych ze sprzedaży krótkoterminowych obligacji
skarbowych w operacjach otwartego rynku by-
ły nabywane obligacje skarbowe o dłuższych ter-
minach zapadalności, Fed rozszerzył od począt-
ku 2013 r. program QE3 na instrumenty skarbo-
we. Wartość skupu tych instrumentów wyniesie
45 mld dolarów amerykańskich miesięcznie (obok
równoległego skupu instrumentów MBS o warto-
ści 40 mld dolarów amerykańskich miesięcznie).

Ekspansywną politykę pieniężną prowadził także
Bank Japonii, który po podwyższeniu 22 stycz-
nia 2013 r. celu inflacyjnego z 1% do 2% ogłosił
4 kwietnia 2013 r. plan systematycznego zwięk-
szania aktywów banku – ich wartość ma być po-
dwojona przed końcem 2014 r. Skala zapowie-
dzianej interwencji Banku Japonii była dużym
zaskoczeniem dla uczestników rynku, co w kon-
sekwencji przyczyniło się do istotnego wzro-
stu oczekiwań dotyczących napływu inwestorów
z Azji na rynki zagraniczne i tym samym sil-
nego spadku rentowności skarbowych papierów
dłużnych na całej długości krzywej dochodowo-
ści w krajach strefy euro oraz na rynkach wscho-
dzących, w tym w Polsce.

Pomimo negatywnych sygnałów, dotyczących
trudnej sytuacji finansów publicznych krajów pe-
ryferyjnych strefy euro, wysiłki podejmowane
przez rządy tych krajów oraz organy UE mające
na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się kryzysu
zadłużeniowego, sprzyjały poprawie nastrojów
uczestników rynku. Pozytywnie zostały przyję-
te m.in. planowane programy oszczędnościowe,
w tym przede wszystkim zapowiedzi oraz częścio-
wa realizacja istotnych cięć wydatków w 2013 r.,
zapisanych w budżetach m.in. Francji, Włoch
czy Portugalii.

Dokapitalizowanie hiszpańskich banków ze środ-
ków ESM kwotą prawie 39,5 mld euro (w odpo-
wiedzi na oficjalną prośbę Hiszpanii z 3 grudnia
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2012 r.) pozwoliło ograniczyć postrzegane ryzyko
sektora bankowego w tym kraju. Pomoc finanso-
wa nie została uchwalona w formie postulowanej
pierwotnie przez Hiszpanię, tzn. bezpośredniego
dokapitalizowania banków, co pozwoliłoby unik-
nąć wzrostu zadłużenia tego kraju, lecz za po-
średnictwem państwowego funduszu gromadzą-
cego środki na restrukturyzację banków (Fund
for Orderly Bank Restructuring).

Na spadek awersji do ryzyka w strefie eu-
ro wpłynęła ponadto zgoda Rady Europejskiej
z 13 grudnia 2012 r. dotycząca projektu re-
gulacji ustanawiającej wspólny europejski nad-
zór bankowy (Single Supervisory Mechanism –
SSM), jak również późniejsze porozumienie KE,
PE oraz Rady Europejskiej z 19 marca 2013 r.
w tej sprawie. W ocenie części uczestników ryn-
ku planowane na 2014 r. powołanie SSM daje
nadzieję na przełamanie negatywnego sprzężenia
zwrotnego pomiędzy trudną sytuacją finansów
publicznych krajów strefy euro a wartością skar-
bowych papierów dłużnych w portfelach banków.

Poprawie sytuacji na europejskim rynku fi-
nansowym sprzyjało wypracowanie przez KE,
EBC i MFW 27 listopada 2012 r. porozumienia
w sprawie stabilizacji greckiego zadłużenia, które
przewidywało wydłużenie o 15 lat terminu spła-
ty pożyczek udzielonych przez kraje strefy eu-
ro (przy jednoczesnym obniżeniu ich oprocento-
wania) oraz pożyczek pochodzących ze środków
EFSF. Postanowiono również o wypłacie uprzed-
nio wstrzymanych oraz bieżących transz pomocy
ze środków EFSF o łącznej wartości 43,7 mld eu-
ro. Część tej kwoty została wykorzystana w po-
łowie grudnia 2012 r. w celu zamiany po cenie
zbliżonej do ceny rynkowej części pozostających
w obrocie obligacji skarbowych Grecji o warto-
ści nominalnej 31,9 mld euro na papiery dłuż-
ne EFSF o wartości 11,3 mld euro. Operacja ta
pozwoliła obniżyć zadłużenie tego kraju o około
20 mld euro. W rezultacie w analizowanym okre-
sie dwie agencje ratingowe podniosły ocenę wia-
rygodności kredytowej Grecji (zob. tabela 2.1).

W kierunku wzrostu awersji do ryzyka oddziały-
wały natomiast trwające w ostatnich tygodniach

2012 r. oraz na początku 2013 r. dyskusje na te-
mat ostatecznego kształtu równoległych cięć wy-
datków i ulg podatkowych w Stanach Zjedno-
czonych (ang. fiscal cliff ), a także niepewność
polityczna we Włoszech związana z rezygnacją
ze stanowiska premiera Mario Montiego (przyję-
tą 21 grudnia 2012 r.) oraz wynikami wyborów
z 24 lutego 2013 r., w których żadnemu ugrupo-
waniu nie udało się zdobyć większości parlamen-
tarnej (koalicyjny rząd udało się uformować do-
piero 28 kwietnia 2013 r.). Znalazło to odzwier-
ciedlenie w przejściowym wzroście rentowności
obligacji skarbowych Włoch oraz obniżce oceny
wiarygodności kredytowej tego kraju przez jed-
ną z agencji ratingowych (zob. tabela 2.1). Słabe
perspektywy rozwoju gospodarczego w UE oraz
związany z tym oczekiwany dalszy wzrost relacji
długu publicznego do PKB w strefie euro wpły-
nęły na obniżkę ratingu Niemiec przez agencję
Egan Jones z 17 kwietnia 2013 r.

Przejściowy wzrost niepewności uczestników
rynku oraz zmienności cen instrumentów finan-
sowych w marcu 2013 r. był związany m.in.
z pierwotnie zapowiedzianym sposobem rozwią-
zania kryzysu bankowego na Cyprze. Zapropo-
nowany 16 marca 2013 r. kształt pomocy finan-
sowej dla tego kraju zakładał obciążenie jedno-
razową opłatą wkładów wszystkich deponentów
w cypryjskich bankach, co spowodowało chwilo-
wy spadek zaufania do systemu bankowego w UE
ze względu na przekonanie uczestników rynku
o możliwości realizacji w przyszłości podobnego
scenariusza także w innych krajach strefy euro.

Ostateczny plan wsparcia finansowego, zatwier-
dzony 25 marca 2013 r., przewidywał restruk-
turyzację dwóch cypryjskich banków: Laiki oraz
Bank of Cyprus, z zachowaniem gwarancji dla
wkładów nieprzekraczających 100 tys. euro.
Środki z depozytów powyżej tej kwoty zostały
zamrożone oraz w nieograniczony sposób mogą
zostać wykorzystane na potrzeby wspomnianej
restrukturyzacji.

Obserwowany w II połowie maja 2013 r. istotny
wzrost rentowności obligacji skarbowych na ryn-
kach światowych wynikał z bardziej optymistycz-
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Tabela 2.1. Oceny ratingowe wybranych krajów wraz z datami ich zmian w okresie 1 listopada 2012 r. –
31 maja 2013 r.

MOODY’S S&P FITCH
Grecja C B- B-

18 grudnia 2012 (CCC) 14 maja 2013 (CCC)
Irlandia Ba1 BBB+ BBB+
Hiszpania Baa3 BBB- BBB
Portugalia Ba3 BB BB+
Włochy Baa2 BBB+ BBB+

8 marca 2013 (A-)
Francja Aa1 AA+ AAA

19 lutego 2013 (Aaa)
Wielka Brytania Aa1 AAA AA+

22 lutego 2013 (Aaa) 19 kwietnia 2013 (AAA)
Słowenia Ba1 A- A-

30 kwietnia 2013 (Baa2) 12 lutego 2013 (A)
Polska A2 A- A-
Czechy A1 AA- A+
Węgry Ba1 BB BB+

23 listopada 2012 (BB+)

Uwaga: oceny ratingowe dla zobowiązań długoterminowych w walucie obcej; kursywą zaznaczono daty zmian w okre-
sie od 1 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r., w nawiasach podano poprzednią ocenę.
Źródło: Bloomberg.

nych prognoz uczestników rynku co do perspek-
tyw wzrostu gospodarczego w Stanach Zjedno-
czonych oraz związanego z tym nasilenia się ocze-
kiwań na zakończenie ekspansywnej polityki pie-
niężnej Fed i innych banków centralnych.

Analiza przedstawiona w niniejszym rozdziale
uwzględnia wydarzenia i dane za okres do 31 ma-
ja 2013 r. Po tym dniu nastąpiły wyraźne zmiany
tendencji na światowych rynkach finansowych.
W związku z wypowiedziami przedstawicieli Fed
sugerującymi możliwość wcześniejszego niż pier-
wotnie zakładano zakończenia programu QE3 in-
westorzy globalni ograniczali swoje zaangażowa-
nie w aktywach z rynków wschodzących.

2.2.2. Rynek pieniężny

Od listopada 2012 r. do maja 2013 r. krajo-
wy rynek pieniężny funkcjonował bez zakłóceń.
Implikowane oprocentowanie złotego w transak-
cjach fx swap w całym analizowanym okresie by-

ło zbliżone do stawek WIBOR (zob. wykres 2.4),
co może świadczyć o efektywnym funkcjonowa-
niu arbitrażu pomiędzy poszczególnymi segmen-
tami rynku pieniężnego w Polsce (zob. ramka 1).
Obserwowany od grudnia 2012 r. spadek spre-
adu między stawką WIBOR 3M a kwotowania-
mi transakcji OIS 3M sugeruje zmniejszenie się
postrzeganego ryzyka na krajowym rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych. Ponad-
to na skutek przeprowadzanych przez NBP ope-
racji otwartego rynku, w tym m.in. regularnych
operacji dostrajających w ostatnich dniach okre-
sów utrzymywania rezerwy obowiązkowej, staw-
ka POLONIA w niewielkim stopniu odchylała się
od stopy referencyjnej NBP (zob. wykres 2.5).

Średnie dzienne obroty netto na rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych w okresie
październik 2012 r. – kwiecień 2013 r. wyniosły
prawie 6,4 mld zł i były o około 15% wyższe niż
w okresie maj – wrzesień 2012 r. (zob. wykres
2.6). Nadal dominowały transakcje jednodniowe
stanowiące około 90% obrotów, jednak w ramach
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tej kategorii udział transakcji O/N zmniejszył
się na korzyść transakcji T/N oraz S/N. Jedno-
cześnie obserwowano wzrost aktywności uczest-
ników rynku w segmencie lokat tygodniowych
i dwutygodniowych. W związku z utrzymywa-
niem się istotnie niższych niż przed wybuchem
światowego kryzysu finansowego limitów kredy-
towych, które banki krajowe nakładają na siebie
wzajemnie, transakcje o dłuższych terminach za-
padalności były zawierane rzadko i na relatyw-
nie niewielkie kwoty. Wyjątkiem był paździer-
nik 2012 r., kiedy w porównaniu z poprzednimi
miesiącami złożono kilkakrotnie więcej lokat o co
najmniej miesięcznym terminie zapadalności.

Wykres 2.4. Marże na rynku transakcji CIRS basis
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Uwaga: w przypadku transakcji CIRS basis marżę zde-
finiowano jako premię płaconą ponad stawkę EURIBOR
w zamian za stawkę WIBOR; implikowany WIBOR obli-
czono na podstawie kwotowań trzymiesięcznych transak-
cji fx swap EUR/PLN, przyjmując jako oprocentowanie
lokaty w euro stawkę EURIBID 3M.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Thomson
Reuters.

Na początku listopada 2012 r., w związku z na-
pływającymi gorszymi od prognoz danymi ma-
kroekonomicznymi, uczestnicy rynku oczekiwa-
li istotnego łagodzenia polityki pieniężnej. Po-
twierdzały to kwotowania transakcji FRA, któ-
re uwzględniały przewidywany spadek stóp pro-
centowych NBP o ponad 1 pkt proc. w ciągu
następnych 12 miesięcy (zob. wykres 2.7). W li-
stopadzie i grudniu 2012 r. RPP obniżyła stopy

procentowe NBP o 25 pkt bazowych. Kolejne nie-
korzystne dane makroekonomiczne (w tym dane
o PKB za III kwartał 2012 r., wskazujące na ni-
skie tempo wzrostu konsumpcji indywidualnej)
oraz rewizje prognoz dotyczących PKB Polski
w 2013 r. m.in. przez Komisję Europejską i MFW
nasiliły oczekiwania uczestników rynku na kon-
tynuację łagodzenia polityki pieniężnej. Pod ko-
niec 2012 r., pomimo wspomnianych obniżek,
kwotowania FRA nadal wskazywały na poten-
cjalny spadek stóp procentowych NBP o ponad
1 pkt proc. w ciągu najbliższego roku.

Wykres 2.5. Rynkowe stopy procentowe na tle stóp
NBP
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Źródło: NBP, Thomson Reuters.

Komunikaty RPP oraz wypowiedzi jej członków
po styczniowym i lutowym posiedzeniu przej-
ściowo osłabiły oczekiwania na dalsze łagodzenie
polityki pieniężnej w średnim terminie. Obniżka
stóp procentowych w marcu 2013 r. o 50 pkt ba-
zowych mogła być zatem zaskoczeniem dla czę-
ści uczestników rynku. Marcowa projekcja in-
flacji oraz kolejne sygnały wskazujące na głęb-
sze od przewidywanego spowolnienie gospodar-
cze w Polsce i w strefie euro ponownie wzmoc-
niły oczekiwania na obniżki stóp procentowych
NBP w 2013 r. W obliczu niskiego wzrostu go-
spodarczego w Polsce oraz ryzyka utrzymywania
się stopy inflacji wyraźnie poniżej celu inflacyjne-
go RPP obniżyła stopę referencyjną na posiedze-
niach w dniu 8 maja 2013 r. o 25 pkt bazowych,
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a następnie w dniu 5 czerwca 2013 r. o kolej-
nych 25 pkt bazowych, do historycznie niskiego
poziomu 2,75%.

Wykres 2.6. Obroty na rynku niezabezpieczonych
lokat międzybankowych w Polsce
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Wykres 2.7. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR
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Ramka 1. Zmiany w funkcjonowaniu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID

Stawki referencyjne WIBOR/WIBID pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu krajowego systemu
finansowego. Stanowią one podstawę dla oprocentowania kredytów, pożyczek, depozytów, dłuż-
nych papierów wartościowych oraz dla rozliczenia derywatów stopy procentowej, w tym umożli-
wiających zabezpieczanie się przed ryzykiem rynkowym. Aktywa krajowego sektora bankowego,
których wycena jest bezpośrednio uzależniona od stawek WIBOR, wynoszą ponad 450 mld zł. Za-
angażowanie banków w instrumenty pochodne stopy procentowej rozliczane według tych stawek
przekracza według wartości nominalnej 1,4 bln zł. Transakcje takimi instrumentami pochodnymi
są także zawierane na dużą skalę na rynku offshore, tj. między nierezydentami. Ponadto na rynku
finansowym w Polsce w obrocie znajdują się obligacje skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw in-
deksowane do stawek WIBOR o wartości ponad 150 mld zł. Wypracowane na rynku pieniężnym
w Polsce mechanizmy ekonomiczne oraz kontrolne zmniejszają skłonność banków do manipulacji
tymi stawkami, zapewniając ich rzetelność i wiarygodność. Konsultowane i wprowadzane na ryn-
ku europejskim zmiany dotyczące uczestnictwa banków w ustalaniu stawek referencyjnych, ich
organizacji i nadzoru nie pozostają jednak bez wpływu na funkcjonowanie fixingu stawek WI-
BOR/WIBID.

Dowiedzione przez brytyjskie i amerykańskie organy nadzoru finansowego manipulacje stawkami
LIBOR1 wskazały na potrzebę istotnej korekty otoczenia regulacyjnego i sposobu wyznaczania
stawek referencyjnych w UE. We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska opublikowała dokument
konsultacyjny w sprawie wyznaczania benchmarków2, który stanowi pierwszy etap prac nad pro-
jektem regulacji. Mając na uwadze zapewnienie wiarygodności stawek referencyjnych rynku pie-
niężnego oraz czas trwania procesu legislacyjnego w UE, w styczniu 2013 r. europejskie orga-
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ny nadzoru finansowego (EBA i ESMA) wydały rekomendacje dotyczące procesu wyznaczania
stawek EURIBOR3 oraz przedstawiły projekt kodeksu dobrych praktyk w zakresie ustalania
benchmarków4. Ponadto w grudniu 2012 r. parlament brytyjski przyjął ustawę5 wprowadzają-
cą niektóre spośród rekomendowanych w tzw. raporcie Wheatleya6 rozwiązań, mających na celu
ograniczenie ryzyka manipulacji stawkami LIBOR (m.in. istotnie wzmocniono nadzór nad proce-
sem ich wyznaczania, który będzie sprawowany przez nowo powołaną Financial Conduct Autho-
rity).

Jedną ze zidentyfikowanych we wspomnianych dokumentach przyczyn manipulacji stawkami LI-
BOR był mechanizm funkcjonowania fixingu. Stawki LIBOR mają bowiem czysto deklaratyw-
ny charakter. Kwotowania przesyłane przez poszczególne banki uczestniczące w fixingu nie są
bezpośrednio związane z oprocentowaniem zawieranych przez nie transakcji. W takiej sytuacji
zajmowanie przez uczestników fixingu znacznych pozycji bilansowych i pozabilansowych w in-
strumentach finansowych, których wycena bezpośrednio zależała od stawek LIBOR, stwarzało
pokusę do zaniżania lub zawyżania tych stawek poprzez dostarczanie kwotowań, które nie w peł-
ni odzwierciedlały warunki panujące na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych.
Ponadto, zgodnie z przyjętą formułą fixingu, jego uczestnicy podawali informacje o szacowanym
oprocentowaniu, po którym byli oni w stanie pozyskiwać finansowanie na rynku niezabezpieczo-
nych depozytów międzybankowych. W okresie zaburzeń na rynkach finansowych byli oni zatem
skłonni do zaniżania podawanych kwotowań, aby przedstawić lepszy obraz swojej zdolności kre-
dytowej oraz możliwości i kosztów pozyskiwania środków na rynku.

Zasady wyznaczania stawek referencyjnych WIBOR/WIBID istotnie różnią się od opisanych po-
wyżej i pozytywnie wyróżniają na tle mechanizmów funkcjonowania innych stawek rynku pienięż-
nego w UE7. Zgodnie z regulaminem fixingu stawek WIBOR/WIBID8 do godziny 11:00 każdego
dnia roboczego jego uczestnicy są zobowiązani przesłać do agenta kalkulacyjnego informacje, po
jakiej stopie procentowej są skłonni złożyć (offer) i przyjąć (bid) depozyt o danym terminie zapa-
dalności. Uczestnicy fixingu przez 15 minut po opublikowaniu stawek WIBOR i WIBID, w ramach
określonych przez organizatora limitów kredytowych, które powinni utrzymywać, są zobowiązani
do zawierania transakcji na warunkach nie gorszych niż w nadesłanych przez siebie kwotowaniach.
Obowiązek ten zniechęca do podawania kwotowań nieuzasadnionych warunkami rynkowymi, za-
pobiegając m.in. ich celowemu zaniżaniu przez banki (ang. credit signalling), jak to miało miejsce
w przypadku stawek LIBOR. Wiązałoby się to bowiem z ryzykiem zawarcia transakcji o zadekla-
rowanym oprocentowaniu i poniesienia z tego tytułu ewentualnej straty. Stawki WIBOR/WIBID,
m.in. ze względu na ten transakcyjny charakter, właściwie oddają rzeczywisty koszt pozyskania
środków na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych i reagują na decyzje RPP o zmianie
stóp procentowych NBP.

Na krajowym rynku pieniężnym funkcjonują także inne mechanizmy wzmacniające odporność
stawek WIBOR/WIBID na manipulacje. Chcąc szczegółowo monitorować sytuację na krajo-
wym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych, NBP już pod koniec 2011 r. podjął
działania mające na celu utworzenie repozytorium danych o transakcjach zawieranych na tym
rynku. Od kwietnia 2012 r., za pośrednictwem systemu płatności wysokokwotowych SORBNET
(od 10 czerwca 2013 r. SORBNET2), NBP zbiera od obu stron transakcji dane o pojedynczych
niezabezpieczonych lokatach składanych na rynku międzybankowym (ich wartości, terminach za-
padalności, oprocentowaniu oraz kontrahentach). Umożliwia to bankowi centralnemu weryfikację,
czy kwotowania podawane na potrzeby fixingu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID odbiegają

24 Narodowy Bank Polski



Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

od oprocentowania transakcji zawieranych przez te banki. Świadomość banków uczestniczących
w fixingu, że bank centralny ma taką możliwość, oraz transakcyjny charakter tych stawek stanowią
mocne elementy ochrony przed nadużyciami przy ich ustalaniu.

Kary nakładane w związku z manipulacjami stawkami LIBOR uświadomiły bankom skalę ryzyka
odpowiedzialności prawnej związanej z uczestnictwem w fixingach. Ponadto dostosowywanie we-
wnętrznych procedur do wspomnianych regulacji i rekomendacji wiązało się z pewnymi kosztami
po stronie banków uczestniczących w wyznaczaniu stawek referencyjnych. Wpłynęło to na wy-
cofanie się niektórych banków europejskich z dostarczania kwotowań na potrzeby fixingu stawek
referencyjnych. Proces ten obejmował także rynek krajowy. Liczba uczestników panelu kwotują-
cego stawki WIBOR/WIBID w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. spadła z 15
do 10. Ta niekorzystna tendencja skłoniła krajowy nadzór finansowy oraz bank centralny do pod-
jęcia, we współpracy z organizatorem fixingu stawek WIBOR/WIBID – ACI Polska i bankami
krajowymi, działań mających na celu zapobieżenie zmniejszeniu się reprezentatywności stawek
WIBOR/WIBID.

Pod koniec 2012 r. UKNF i NBP zainicjowali prace zespołu ds. rynku międzybankowego, w skład
którego weszli przedstawiciele ACI Polska, banków krajowych, ZBP, UKNF oraz NBP. Ich celem
było wypracowanie rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy funkcjonowania stawek refe-
rencyjnych WIBOR/WIBID oraz zachowania ich wiarygodności i reprezentatywności. Wnioski
z prac zespołu znalazły odzwierciedlenie w nowym „Regulaminie fixingu stawek referencyjnych
WIBID i WIBOR”9, opublikowanym przez ACI Polska 30 kwietnia 2013 r. Zgodnie z nim powo-
łana zostanie niezależna od organizatora oraz uczestników fixingu Rada ds. stawek referencyjnych
WIBID i WIBOR, która ma dbać o jakość i wiarygodność tych stawek. Wzmocniono także trans-
akcyjny charakter stawek WIBOR/WIBID, m.in. poprzez zwiększenie minimalnych wymaganych
limitów kredytowych, wzajemnie nakładanych na siebie przez uczestników fixingu. Ponadto re-
gulamin został dostosowany, tak aby biorąc pod uwagę specyfikę krajowego systemu finansowego
w jak największym stopniu uwzględniał rekomendacje EBA i ESMA odnoszące się do proce-
su wyznaczania stawek EURIBOR oraz opracowywane przez te instytucje wytyczne w zakresie
kalkulowania wskaźników rynkowych. Nowy regulamin uwzględnia także kryteria unijnych regu-
lacji w sprawie wymogów kapitałowych dotyczące zaliczania stawek referencyjnych do indeksów
szerokiego rynku. Wszedł on w życie 1 lipca 2013 r.

Wspomniane działania instytucji unijnych są głównie nakierowane na zwiększenie jakości informa-
cyjnej stawek referencyjnych i nie kreowały zachęt ekonomicznych do udziału w ich wyznaczaniu.
Tymczasem stawki referencyjne, takie jak WIBOR/WIBID, są quasi dobrami publicznymi i przy
ich organizowaniu występuje problem pasażera na gapę (ang. free-rider problem), tzn. podmioty
nieuczestniczące w fixingu oraz nieponoszące z tego tytułu kosztów i ryzyka mogą swobodnie ko-
rzystać ze stawek referencyjnych. W celu zmniejszenia dysproporcji między kosztami a korzyściami
związanymi z przekazywaniem kwotowań na potrzeby fixingu oraz ograniczenia zjawiska pasaże-
ra na gapę w marcu 2013 r. NBP wprowadził zmiany w systemie Dealerów Rynku Pieniężnego
(DRP)10. Poszerzono uprawnienia DRP, zapewniając im wyłączny dostęp do przeprowadzanych
przez NBP nieregularnie w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej operacji dostra-
jających o terminie zapadalności nieprzekraczającym 7 dni. Jednocześnie uzależniono przyznanie
statusu DRP od uczestnictwa danego podmiotu w fixingu stawek referencyjnych WIBOR/WIBID.

Po wejściu w życie wspomnianych zmian w maju 2013 r. do panelu kwotującego powrócił je-
den z banków, które w 2012 r. przestały uczestniczyć w fixingu. Jednak nadal kilka podmiotów,
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które ze względu na skalę i charakter prowadzonej w Polsce działalności powinny być w gronie
panelistów, nie bierze udziału w fixingu stawek WIBOR/WIBID. Bank centralny szczegółowo ana-
lizuje sytuację na krajowym rynku pieniężnym, w tym dane o aktywności poszczególnych banków
z systemu SORBNET, i nie wyklucza podjęcia kolejnych działań mających na celu utrzymanie
wiarygodności stawek referencyjnych WIBOR/WIBID.

1 W okresie czerwiec 2012 r. – luty 2013 r. nałożyły one na banki Barclays, UBS i RBS kary finansowe za
manipulacje stawkami referencyjnymi LIBOR. Istnieją podejrzenia, że także inne instytucje mogły uczestniczyć
w tym procederze, a nieprawidłowości przy ustalaniu kwotowań na potrzeby fixingu nie ograniczały się jedynie
do wspomnianych stawek.
2 „Consultation document on the regulation of indices”, Brussels 2012, European Commission,
http://ec.europa.eu/internal market/consultations/docs/2012/benchmarks/consultation-document en.pdf.
3 „EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks’ participation in the Euribor
Panel”, London 2013, EBA, http://www.esma.europa.eu/system/files/eba bs 2013 005.pdf.
4 „Consultation Paper – Principles for Benchmarks-Setting Processes in the EU”, London 2013, EBA & ESMA,
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013–12.pdf.
5 Financial Services Act 2012, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/pdfs/ukpga 20120021 en.pdf.
6 „The Wheatley Review of LIBOR: final report”, London 2012, HM Treasury.
7 „Consultation document on the regulation of indices”, Brussels 2012, European Commission, s. 13,
http://ec.europa.eu/internal market/consultations/docs/2012/benchmarks/consultation-document en.pdf.
8 „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR” z dnia 1 lutego 2004 r., ACI Polska,
http://www.acipolska.pl/wibor/regulamin.html.
9 „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR” z dnia 30 kwietnia 2013 r., ACI Polska,
http://www.acipolska.pl/images/stories/
Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR wersja finalna 30042013.pdf
10 Komunikat NBP z 14 marca 2013 r. dostępny pod adresem:
http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci 2013/drp14032013.html

2.2.3. Rynek walutowy

W analizowanym okresie kurs złotego wzglę-
dem euro i dolara amerykańskiego w dużej mie-
rze kształtował się pod wpływem czynników
zewnętrznych. Wspomniana poprawa nastrojów
uczestników rynku oraz niskie stopy procento-
we na rynkach pieniężnych krajów rozwiniętych
wspierały napływ środków od inwestorów za-
granicznych na dojrzałe rynki wschodzące. Sil-
ny popyt nierezydentów na złotego powodował,
że w okresie od listopada 2012 r. do lutego
2013 r. koszty jego pozyskiwania w krótkotermi-
nowych swapach walutowych były na tyle wyso-
kie, że strategia finansowania inwestycji na rynku
obligacji skarbowych przez odnawianie pożyczek
złotego w tych transakcjach nie była opłacalna.
Skłaniało to podmioty zagraniczne inwestujące
na rynku krajowym do zakupu złotego w trans-
akcjach kasowych. Operacje te były czynnikiem
wspierającym złotego. Kurs złotego względem

euro w okresie od listopada 2012 r. do maja
2013 r. znajdował się w wąskim przedziale 4,05–
4,28 złotego za euro (zob. wykres 2.8).

W przeciwieństwie do grudnia 2011 r., pod
koniec 2012 r. nie obserwowano podwyższonej
zmienności na kasowym rynku złotego. Mogła
się do tego przyczyniać uchwalona 12 grudnia
przez Sejm RP i podpisana 28 grudnia 2012 r.
przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o fi-
nansach publicznych, zmieniająca sposób okre-
ślania, czy państwowy dług publiczny przekro-
czył w danym roku budżetowym (poczynając
od 2012 r.) ustawowe progi ostrożnościowe10.
Dnia 18 stycznia 2013 r. MFW przedłużył Pol-
sce na kolejne dwa lata dostęp do elastycznej linii
kredytowej (FCL), podnosząc przy tym jej war-
tość z około 30 do około 33,8 mld dolarów ame-
rykańskich. W sytuacji zaburzeń na globalnych
rynkach finansowych dostęp do tego instrumentu
może oddziaływać stabilizująco na kurs złotego.

10Wysokość progów ostrożnościowych oraz zasady postępowania w przypadku ich przekroczenia reguluje art. 86
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
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Wykres 2.8. Kurs złotego i jego zmienność
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Źródło: Thomson Reuters.

Wiele banków krajowych wykorzystywało do ni-
welowania niedopasowania struktury walutowej
aktywów i pasywów długoterminowe transak-
cje EUR/PLN i CHF/PLN CIRS basis, zamiast
transakcji fx swap. Taka strategia zabezpieczania
się przed ryzykiem walutowym pozwala minima-
lizować ryzyko związane z rolowaniem krótko-
terminowych transakcji w warunkach zaburzeń
na rynku fx swap. Niemniej w sytuacji zwiększo-
nej awersji do ryzyka może ona skutkować do-
datkowym zapotrzebowaniem na płynność, wy-
nikającym z obowiązku uzupełniania depozytu
zabezpieczającego, którego wartość zależy od ak-
tualnej wyceny transakcji CIRS basis.

Na początku listopada 2012 r. kwotowania trans-
akcji CIRS basis wyraźnie wzrosły – z niespeł-
na 30 do ponad 50 pkt bazowych (zob. wykres
2.4). Od lutego 2013 r. zaczęły one stopniowo
spadać, osiągając pod koniec maja 2013 r. war-
tość zbliżoną do tej z listopada 2012 r. Wpływ
takich przejściowych wahań na koszty zabezpie-
czania się przed ryzykiem walutowym ponoszo-
ne przez banki krajowe był jednak ograniczony
ze względu na możliwość zawierania przez nie
transakcji forward-starting CIRS. Dzięki wyko-
rzystaniu tych instrumentów banki miały pewną
elastyczność co do terminu zawarcia oraz warun-
ków transakcji, pozwalającą im minimalizować
ryzyko niekorzystnych zmian kwotowań.

2.2.4. Rynek obligacji

Od listopada 2012 r. do końca maja 2013 r.
rentowności krajowych obligacji skarbowych ob-
niżyły się na całej długości krzywej dochodo-
wości o około 100 pkt bazowych. Na począt-
ku maja osiągnęły one historycznie niskie pozio-
my, m.in. rentowność 10-letnich obligacji wynio-
sła około 3% (zob. wykres 2.9). Pomimo osła-
bienia koniunktury gospodarczej w całym ana-
lizowanym okresie miał miejsce wzrost postrze-
ganej wiarygodności kredytowej Polski, odzwier-
ciedlony m.in. w kwotowaniach transakcji CDS
na euroobligacje skarbowe (zob. wykres 2.2),
czy w podwyższeniu przez Japan Credit Rating
Agency 1 marca 2013 r. ratingu Polski z A- do A.
Pozytywny komunikat na temat ratingu Polski
wydała również agencja Fitch, która 22 lute-
go 2013 r. podniosła perspektywę oceny Polski
ze stabilnej na pozytywną.

Wykres 2.9. Rentowność polskich obligacji skarbo-
wych oraz spread pomiędzy kwotowaniami transakcji
IRS a rentownością polskich obligacji skarbowych
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Na wzrost cen obligacji skarbowych wpływały
oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP,
napływ inwestorów zagranicznych na krajowy
rynek tych instrumentów oraz stabilna sytuacja
finansów publicznych Polski. Efektem łagodze-
nia polityki pieniężnej NBP był silniejszy spadek
rentowności na krótkim końcu krzywej dochodo-
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wości. W analizowanym okresie stopa referencyj-
na NBP została obniżona o 175 pkt bazowych
i na koniec maja 2013 r. wynosiła 3,0%.

W warunkach ekspansywnej polityki pieniężnej
banków centralnych w krajach wysoko rozwinię-
tych, obniżki stóp procentowych NBP w mniej-
szym stopniu niż wynikałoby to z ich skali wpły-
nęły na zmniejszenie dysparytetu pomiędzy ren-
townościami obligacji skarbowych Polski i kra-
jów rozwiniętych na długim końcu krzywej do-
chodowości. Dysparytet ten, szczególnie w uję-
ciu względnym, utrzymywał się na wysokim po-
ziomie (zob. wykres 2.10). Towarzysząca temu
ograniczona podaż skarbowych papierów war-
tościowych o ratingu inwestycyjnym sprzyjała
zainteresowaniu obligacjami skarbowymi Polski
ze strony inwestorów zagranicznych, poszuku-
jących inwestycji przynoszących wyższe stopy
zwrotu (ang. search for yield). Lokowali oni swo-
je środki na rynku tych instrumentów ze względu
na ich atrakcyjną rentowność w relacji do ryzy-
ka kredytowego Polski, względnie stabilny kurs
złotego oraz dużą płynność rynku wtórnego tych
instrumentów (średnia dzienna wartość transak-
cji bezwarunkowych w okresie od 1 listopada
2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. wyniosła oko-
ło 13,8 mld zł). Istotne znaczenie dla percep-
cji krajowego rynku obligacji miała także skala
konsolidacji fiskalnej dokonanej w latach 2010–
2012 oraz efektywne zarządzanie długiem Skarbu
Państwa. W warunkach dużego zainteresowania
krajowym rynkiem obligacji skarbowych ze stro-
ny inwestorów zagranicznych, w tym inwesto-
rów z Azji (najprawdopodobniej również banków
centralnych), istotny jednorazowy wpływ na ob-
niżenie się krzywej dochodowości tych instru-
mentów miała decyzja Banku Japonii z 4 kwiet-
nia 2013 r. o planie systematycznego zwiększania
jego aktywów.

W rezultacie wartość krajowych obligacji skar-
bowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych
na koniec kwietnia 2013 r. wyniosła 209,5 mld
zł (co stanowiło 37,4% zadłużenia z tytułu tych
instrumentów) i była o 23,2 mld zł wyższa
niż na koniec października 2012 r. (zob. wy-

kres 2.11). Popyt nierezydentów koncentrował
się na największych i najbardziej płynnych se-
riach obligacji o krótkim i średnim terminie
do wykupu. Średnia zapadalność portfela nie-
rezydentów była nieznacznie wyższa niż w po-
przednim okresie i wynosiła około 4,2 roku. Mo-
dified duration portfela nierezydentów dla hurto-
wych obligacji krajowych o stałym oprocentowa-
niu wzrosła na koniec kwietnia 2013 r. do około
3,5.

Wykres 2.10. Różnica rentowności 5-letnich obli-
gacji skarbowych Polski i Niemiec (dysparytet bez-
względny) oraz ich iloraz (dysparytet względny)
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Uwaga: iloraz rentowności obligacji skarbowych informu-
je na temat relatywnej atrakcyjności inwestowania w te
instrumenty.
Źródło: Thomson Reuters.

Największą grupę inwestorów na krajowym ryn-
ku obligacji skarbowych stanowiły zagraniczne
niebankowe instytucje finansowe, które od po-
czątku listopada 2012 r. do końca kwietnia
2013 r. zwiększyły swoje zaangażowanie w tych
instrumentach o 9,7 mld zł. Na koniec kwietnia
2013 r. posiadały one krajowe obligacje skarbo-
we o wartości 159,9 mld zł (zob. wykres 2.12).
Zaangażowanie banków zagranicznych, których
inwestycje cechują się dużą zmiennością i mogą
mieć krótkoterminowy charakter, wyniosło 38,4
mld zł i było o 11,0 mld zł wyższe niż na koniec
października 2012 r.

W tym samym okresie istotnie wzrosło zaangażo-
wanie banków krajowych na lokalnym rynku ob-
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ligacji skarbowych. Według danych MF wartość
ich portfela zwiększyła się o 11,8 mld zł i na ko-
niec kwietnia 2013 r. wyniosła 99,5 mld zł. Jed-
nocześnie zwiększyła się średnia zapadalność ob-
ligacji skarbowych w portfelu banków krajowych,
co mogło wynikać z wydłużenia terminów zapa-
dalności tych instrumentów oferowanych na ryn-
ku pierwotnym oraz ze zwiększenia przez te in-
stytucje ekspozycji bilansowych na ryzyko ryn-
kowe w związku z oczekiwaniami na dalsze ob-
niżki stóp procentowych NBP. Portfel najwięk-
szej grupy krajowych inwestorów na tym rynku,
funduszy emerytalnych, zmniejszył się w okresie
październik 2012 r. – kwiecień 2013 r. o prawie
5,5 mld zł.

Wykres 2.11. Zaangażowanie nierezydentów
na krajowym rynku obligacji skarbowych
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

Relatywnie stabilna sytuacja finansów publicz-
nych w Polsce, w tym m.in. spadek relacji dłu-
gu publicznego do PKB w 2012 r., oddziaływa-
ła w kierunku wzrostu cen krajowych obligacji
skarbowych. Przy wspomnianym wysokim popy-
cie ze strony inwestorów zagranicznych na spa-
dek rentowności obligacji skarbowych wpływał
wysoki stopień sfinansowania potrzeb pożyczko-
wych budżetu państwa w I połowie bieżącego ro-
ku (na koniec maja było to 80%), który umoż-
liwiał Ministerstwu Finansów swobodne kształ-
towanie podaży skarbowych papierów dłużnych.
Przyczyniło się to do spadku kosztów finanso-

wania na rynku pierwotnym, na co wskazywały
korzystne wyniki przetargów emisji krajowych,
a także organizowane przetargi uzupełniające.

Wykres 2.12. Struktura inwestorów na krajowym
rynku obligacji skarbowych
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Przejściowy wzrost rentowności skarbowych pa-
pierów dłużnych, obserwowany od początku
stycznia do początku marca 2013 r. (zob. wykres
2.13), był związany ze zmianą percepcji uczest-
ników rynku co do poziomu przyszłych stóp pro-
centowych NBP – oczekiwano przerwy w cyklu
obniżek stóp procentowych. Wzrost rentowności
obligacji skarbowych w II połowie maja 2013 r.
był natomiast rezultatem wzrostu postrzeganego
przez uczestników rynku prawdopodobieństwa
wcześniejszego niż pierwotnie zakładano zakoń-
czenia programu QE3 przez Fed oraz związanego
z tym wzrostu rentowności obligacji skarbowych
na rynkach rozwiniętych. Uprawdopodabniająca
tę możliwość wypowiedź Bena Bernanke, preze-
sa Fed, z 19 czerwca 2013 r., tj. po zakończeniu
okresu analizowanego w tym rozdziale, przyczy-
niła się do wyraźnego i szybkiego spadku cen ob-
ligacji skarbowych na rynku krajowym.

Reakcje uczestników rynku na zapowiedzi wcze-
śniejszego niż pierwotnie zakładano wygaszania
programów zasilania płynnościowego przez naj-
ważniejsze banki centralne prawdopodobnie spo-
wodują trwały wzrost rentowności obligacji skar-
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bowych na rynkach rozwiniętych oraz zwiększe-
nie się ich zmienności. Wywołany tym relatywny
spadek atrakcyjności krajowych obligacji skarbo-
wych, w połączeniu z utrzymującym się spowol-
nieniem tempa wzrostu gospodarczego w Pol-
sce, może doprowadzić do wyraźnego zmniej-
szenia zainteresowania tymi instrumentami lub
w skrajnym przypadku nawet ich wyprzedaży
na rynku wtórnym przez inwestorów zagranicz-
nych. Materializacja takiego skrajnego scenariu-
sza skutkowałaby silnym wzrostem ich rentow-
ności przy jednoczesnej deprecjacji złotego, pro-
wadząc do zwiększenia się ryzyka rynkowego dla
banków krajowych.

Wykres 2.13. Krzywa dochodowości na krajo-
wym rynku niezabezpieczonych lokat międzybanko-
wych oraz obligacji skarbowych Polski
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Źródło: Bloomberg.

2.2.5. Rynek akcji

W okresie listopad 2012 r. – maj 2013 r.
w Stanach Zjednoczonych indeksy rynku akcji
(S&P500 i DJIA) notowały historycznie wysokie
poziomy. Wynikało to przede wszystkim z ocze-
kiwań na szybsze wyjście tego kraju ze spowol-
nienia gospodarczego w porównaniu z krajami
UE, wspieranych publikacją lepszych od pro-
gnoz wyników finansowych spółek amerykań-
skich. Kontrastowało to z sytuacją na krajo-
wym rynku akcji. Po silnych wzrostach cen

tych instrumentów pod koniec 2012 r., zwią-
zanych przede wszystkim z poprawą nastrojów
na globalnych rynkach finansowych, od stycznia
do kwietnia 2013 r. indeks największych spół-
ek GPW znajdował się w trendzie spadkowym
(zob. wykres 2.14). Było to skutkiem ograni-
czonego zainteresowania inwestorów zagranicz-
nych akcjami spółek z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej oraz czynników lokalnych. Pogar-
szająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw
w największych gospodarkach europejskich, bę-
dących istotnymi partnerami handlowymi dla
wielu spółek notowanych na giełdach regionu, nie
zachęcała do inwestycji w ich akcje. Saldo trans-
akcji nierezydentów na krajowym rynku instru-
mentów udziałowych w okresie listopad 2012 r.
– marzec 2013 r. było bliskie zera. Na koniec
I kwartału 2013 r. posiadali oni 44,4% akcji bę-
dących w obrocie na rynkach zorganizowanych,
wobec 44,9% na koniec października 2012 r.

Wykres 2.14. Wybrane indeksy rynków akcji
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Źródło: Thomson Reuters.

Z czynników krajowych na zmiany indeksów
akcji wpływały przede wszystkim spowolnie-
nie gospodarcze oraz wyniki finansowe przedsię-
biorstw. Spadek zainteresowania akcjami (przede
wszystkim dużych spółek z indeksu WIG20)
mógł również wynikać z niepewności związanej
z planowanym przeglądem przepisów dotyczą-
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cych funkcjonowania OFE ze względu na istot-
ny udział tych inwestorów w kapitalizacji spół-
ek krajowych GPW (18,1% na koniec 2012 r.).
Dodatkowo wpływ na niższy wzrost indeksu
WIG20 względem indeksów małych i średnich
spółek miał znaczny spadek cen akcji jednego
z przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego
(w lutym o ponad 43%) po publikacji gorszych
od oczekiwań wyników finansowych za IV kwar-
tał 2012 r.

Spadkowy trend cen akcji na GPW uległ od-
wróceniu w maju 2013 r., co było związane
m.in. z optymistycznymi nastrojami na giełdach
zagranicznych oraz dużym napływem środków
do funduszy akcji krajowych. Wśród przyczyn
tego napływu można wyróżnić rekordowo niskie
rentowności obligacji skarbowych oraz oprocen-
towanie lokat bankowych. Wskutek tego osta-
tecznie w okresie listopad 2012 r. – maj 2013 r.
indeksy WIG i WIG20 wzrosły, odpowiednio,
o 10,6% i 7,3%.

W II połowie czerwca 2013 r., tj. po zakończe-
niu okresu analizowanego w tym rozdziale, na-
stąpiły silne spadki cen akcji spółek notowanych
na GPW. Wpływ na to miały zapowiedzi wcze-
śniejszego niż pierwotnie zakładano zakończenia
programu QE3 przez Fed oraz ogłoszenie przez
Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki
Społecznej propozycji zmian w systemie emery-
talnym i funkcjonowaniu OFE.

2.3. Rynek nieruchomości
mieszkaniowych

W okresie objętym Raportem ceny mieszkań
w większości dużych miast ponownie spadły.
Średni spadek cen transakcyjnych na najwięk-

szych rynkach11 wyniósł 0,6% na rynku pierwot-
nym i 6,0% na rynku wtórnym. Szacunkowy łącz-
ny średni spadek cen od połowy 2008 r. wyniósł
około 16%. W ostatnim okresie tempo spadku
cen na rynku pierwotnym obniżyło się jednak
(zob. wykres 2.15), a w I kwartale 2013 r. odnoto-
wano wzrost cen na tym rynku (3,7% kw./kw.).

Wykres 2.15. Dynamika cen transakcyjnych miesz-
kań na rynku pierwotnym w wybranych miastach
(r/r)
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Źródło: NBP.

Do spadku cen mieszkań w analizowanym okre-
sie przyczyniała się duża podaż mieszkań w ofer-
cie deweloperów, tzn. mieszkań gotowych oraz
mieszkań będących we wcześniejszych etapach
budowy. Na koniec I kwartału 2013 r. na naj-
większych rynkach mieszkaniowych oferta miesz-
kań była 1,5-2 –krotnie wyższa niż roczna sprze-
daż12. Negatywny wpływ na ceny miał znaczny
wzrost liczby gotowych niesprzedanych mieszkań
(wzrost z 12,7 tys. do 15,5 tys. od końca września
2012 r. do końca marca 2013 r.). Z kolei na popyt
negatywny wpływ miała przede wszystkim obni-
żająca się dynamika wzrostu kredytów mieszka-

11 Spadek średnich cen ważonych wielkością zasobu rynkowego mieszkań. Największe rynki mieszkaniowe obejmują
Gdańsk, Gdynię, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawę i Wrocław. Cytowane z niniejszym rozdziale informacje o średniej
cenie mieszkań oznaczają średnią z tych rynków.
12 Szacunki liczby transakcji i wielkości oferty deweloperów w największych miastach w: „Rynek mieszkaniowy w Pol-
sce. I kwartał 2013 r.”, 2013 r., REAS. Przyjmuje się, że w stanie równowagi oferta mieszkań nie powinna być wyższa
niż roczna sprzedaż – szerzej na temat poziomu równowagi na rynku nieruchomości mieszkaniowych w: „Informacja
o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2012 r.”,
2012 r., NBP.
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niowych (zob. rozdział 3.2).

Wykres 2.16. Dynamika cen transakcyjnych miesz-
kań na rynku wtórnym w wybranych miastach r/r)
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Źródło: NBP.

Oznaki wyhamowania tendencji spadku cen
na rynku pierwotnym mogły być natomiast zwią-
zane ze zwiększeniem udziału mieszkań kupowa-
nych za gotówkę, głównie mieszkań droższych –
o podwyższonym standardzie i dobrej lokaliza-
cji13. Ponadto, od 2013 r. wygaszany jest pro-
gram „Rodzina na swoim”, w ramach którego
kupowane były głównie mieszkania o cenach niż-
szych niż średnie rynkowe (z powodu ograniczeń
dotyczących maksymalnych cen za 1 m2 miesz-
kań nabywanych w ramach programu).

Perspektywy

Duża liczba mieszkań w ofercie deweloperów oraz
struktura tej oferty (wysoki udział gotowych
mieszkań) będzie oddziaływać w kierunku spad-
ku poziomu cen nieruchomości mieszkaniowych
w najbliższych kwartałach. Również duża licz-
ba mieszkań planowanych do oddania do użytku
w 2013 r. wskazuje, że w krótkim okresie na naj-
większych rynkach nadal będzie utrzymywać się

presja podaży. Popyt na nieruchomości mieszka-
niowe będzie z kolei ograniczany przez spodzie-
waną niższą dynamikę kredytów mieszkaniowych
(zob. rozdział 3.2).

Z drugiej strony, spadek oprocentowania kredy-
tów złotowych oraz spadki cen mieszkań spowo-
dowały, że w IV kwartale 2012 r. i w I kwarta-
le 2013 r. wzrosła dostępność kredytowa miesz-
kań14, przekraczając poziomy z 2004 r. (zob. wy-
kres 2.17). Jeżeli tendencja ta utrzymałaby się,
mogłaby być jednym z elementów przyczyniają-
cych się do stopniowego zwiększania zaintereso-
wania zakupem mieszkań.

Wykres 2.17. Symulacja kredytowej dostępności
mieszkań na wybranych rynkach mieszkaniowych
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Uwaga: symulacja przedstawia wielkość mieszkania
(w metrach kwadratowych), które byłaby w stanie kupić
na rynku pierwotnym (ceny ofertowe) osoba uzyskująca
przeciętne w danym województwie dochody i finansująca
zakup mieszkania kredytem.
Założenia obliczeń: wkład własny 20%, kredytobiorca
jest gospodarstwem jednoosobowym, wysokość dochodów
kredytobiorcy – średnie wynagrodzenie brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw w danym województwie, maksymalna
kwota przeznaczona na spłatę raty kredytu – nie więcej
niż 50% dochodu netto, miesięczna wysokość środków, ja-
kie pozostają kredytobiorcy po spłaceniu raty kredytu –
min. 1000 zł, kredyt zaciągany jest na 25 lat i spłacany
w ratach malejących.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych PONT Info
Nieruchomości i GUS.

13 Zob. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce
w I kwartale 2013 r.”, 2013 r., NBP.
14Wielkość mieszkania, jakie może kupić za kredyt złotowy gospodarstwo domowe uzyskujące przeciętne w danym
województwie dochody.
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Wykres 2.18. Liczba mieszkań w noworozpoczyna-
nych budowach oraz w budowach, na które uzyskano
pozwolenie
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Uwaga: dane obejmują budowy deweloperów i spółdzielni
mieszkaniowych.
Źródło: GUS.

Wykres 2.19. Liczba mieszkań w noworozpoczy-
nanych budowach oraz w budowach, na które uzyska-
no pozwolenie w pierwszych czterech miesiącach lat
2010–2013
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Uwaga: dane obejmują budowy deweloperów i spółdzielni
mieszkaniowych.
Źródło: GUS.

Ponadto, zgodnie z danymi GUS, w 2012 r.
i w pierwszych czterech miesiącach 2013 r. spa-
dła liczba mieszkań w noworozpoczynanych bu-
dowach deweloperów i spółdzielni mieszkanio-
wych, jak również liczba mieszkań, na których
budowę uzyskano pozwolenie (zob. wykresy 2.18
i 2.19). Do podobnych wniosków prowadzi ana-
liza danych firmy REAS, zgodnie z którymi pra-
wie 2/3 z obecnej oferty deweloperów w najwięk-
szych miastach to gotowe niesprzedane mieszka-
nia lub mieszkania, których oddanie planowane
jest w bieżącym roku15 (dla porównania na ko-
niec I kwartału 2011 r. odsetek ten wynosił oko-

ło 48%). Jedynie 2% z tej oferty to mieszkania,
których oddanie do użytku planowane jest po
2014 r.

Przytoczone wyżej dane GUS i szacunki fir-
my REAS sugerują, że w dłuższym horyzon-
cie nierównowaga na rynku pierwotnym będzie
się stopniowo zmniejszać, co powinno oddziały-
wać w kierunku wyhamowania tendencji spad-
ku cen mieszkań. Niski dopływ nowych mieszkań
do oferty deweloperów powinien spowodować, że
obserwowany od kilku kwartałów spadek wiel-
kości oferty deweloperów będzie kontynuowany,
redukując stopniowo presję podaży na rynku.

15 Zob. „Rynek mieszkaniowy w Polsce. I kwartał 2013 r.”, 2013 r., REAS.
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Rozdział 3.

Sektor bankowy

W analizowanym okresie utrzymywała się korzystna sytuacja sektora bankowego, o czym
świadczą m.in.: wysokie wyniki finansowe, bardzo dobre wyposażenie w kapitał, dobra
sytuacja płynnościowa oraz utrzymanie dodatniego, choć zmniejszającego się, tempa
wzrostu akcji kredytowej. Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego przyniosło pewne
negatywne efekty, które mogą narastać w nadchodzących kwartałach.

Jakość portfela kredytów dla sektora niefinansowego pogorszyła się, jednak w mniejszym
stopniu niż w okresie analizowanym w poprzedniej edycji Raportu. Przyrost kredytów
z utratą wartości dotyczył głównie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz
kredytów mieszkaniowych.

Większość banków kontynuowała ograniczanie finansowania zagranicznego rozwijając
przy tym lokalną bazę depozytową. Przyczyniło się to do obniżenia luki finansowania,
co jest korzystne dla stabilności finansowania banków. Jednocześnie jednak spowodowało
to spadek marży depozytowej banków, co wraz ze zmniejszeniem się przychodów odsetko-
wych przyczyniło się do spadku średnich wskaźników zyskowności sektora.

Obecne i oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego może przyczynić się do wzrostu
kosztów realizacji ryzyka kredytowego. Konkurencja o stabilne źródła finansowania
oraz niskie stopy procentowe mogą prowadzić do dalszego spadku marży odsetkowej.
W konsekwencji można oczekiwać spadku zyskowności działalności bankowej mierzonej
relacją zysku netto do aktywów, co nie powinno jednak istotnie pogorszyć stabilności
sektora.
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Zdolność banków do absorbowania strat poprawiła się nieznacznie od września 2012 r. –
kapitały sektora bankowego wzrosły. Od wybuchu kryzysu na globalnych rynkach finanso-
wych żaden bank w Polsce nie był w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środ-
ków publicznych. Dobrą sytuację kapitałową banków potwierdzają wyniki testów warunków
skrajnych, które wskazują, że duża część krajowych banków komercyjnych posiada kapi-
tały wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospo-
darczego. Perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce pogorszyły się jednak
a niepewność co do przyszłych tendencji gospodarczych utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. W konsekwencji wskazane jest, aby banki utrzymywały wysokie bufory kapitałowe,
a w szczególności prowadziły ostrożną politykę dywidendową.

3.1. Wyniki finansowe

Wyniki finansowe i wskaźniki zyskowności
(ROA, ROE) systemu bankowego w Polsce
zmniejszyły się w analizowanym okresie16 (zob.
tabela 3.1). Wynik netto sektora bankowego wy-
niósł w IV kwartale 2012 r. 3,4 mld zł. Spadek
łącznej wartości zysków i wzrost łącznej warto-
ści strat banków w tym kwartale (zob. wykres
3.1) można częściowo uzasadnić sezonowością ob-
serwowaną w rachunku zysków i strat banków,
lecz pogorszenie wyników finansowych było sil-
niejsze niż wynikałoby to jedynie z tego zjawi-
ska. W I kwartale 2013 r. straty znacznie spadły,
a wzrost zysków sprawił, że wynik netto wyniósł
4,1 mld zł i był o 5% niższy niż w analogicznym
okresie 2012 r.

Zróżnicowanie banków pod względem zyskowno-
ści aktywów utrzymało się na podobnym pozio-
mie jak w okresie analizowanym w poprzedniej
edycji Raportu, a działalność dużych banków na-
dal była przeciętnie bardziej zyskowna niż mniej-
szych instytucji (zob. wykres 3.2).

Liczba instytucji o ujemnej zyskowności zwięk-
szyła się do 21 (z 20 we wrześniu 2012 r.), a ich
udział w aktywach sektora bankowego wzrósł
do 5,1% (z 2,2% odpowiednio). Wzrost udziału
banków o ujemnej zyskowności był głównie skut-
kiem jednorazowych zdarzeń pod koniec 2012 r.
– wcześniej i później banki te osiągały zyski.

Ujemne wskaźniki zyskowności wykazywały czte-
ry banki komercyjne, siedem banków spółdziel-
czych i dziesięć oddziałów instytucji kredyto-
wych.

Wykres 3.1. Kwartalny wynik finansowy sektora
bankowego
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Zyski Straty Wynik finansowy netto

Uwaga: pustym znacznikiem i zakreskowanym fragmen-
tem słupka oznaczono szacowany wynik finansowy netto
i sumę strat sektora bankowego z uwzględnieniem wyni-
ków banków, które zaprzestały działalności w IV kwartale
2012 r. lub kontynuowały ją w zmienionej formie.
Źródło: NBP.

Zwrot z kapitału (ROE) krajowego sektora ban-
kowego obniżył się z 13,2% na koniec III kwarta-
łu 2012 r. do 12,3% na koniec I kwartału 2013 r.
Z dekompozycji zmian wskaźnika ROE (zob. wy-
kres 3.3) wynika, że do jego spadku przyczyniły

16W niniejszym rozdziale „analizowany okres” oznacza okres od 30 września 2012 r. do 31 kwietnia 2013 r., a punk-
tem odniesienia jest okres analizowany w poprzedniej edycji (31 marca – 30 września 2012 r.). Większość danych
z rachunku zysków i strat dostępna jest jedynie w okresach kwartalnych.
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się przede wszystkim17:

� Malejąca marża na aktywach ważonych ry-
zykiem (mierzona relacją wyniku działal-
ności bankowej do aktywów ważonych ry-
zykiem). W analizowanym okresie zmniej-
szyły się przede wszystkim wyniki odsetko-
we, choć spadek odnotowały również wyni-
ki nieodsetkowe (zob. wykres 3.4) – pomi-
mo podniesienia przez część banków opłat
związanych z prowadzeniem kont i przepro-
wadzaniem usług rozliczeniowych18.

� Dalszy spadek dźwigni finansowej banków,
związany przede wszystkim ze wzrostem
funduszy własnych (zob. rozdział 3.7).

Wykres 3.2. Zwrot z aktywów
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Uwagi: dane annualizowane. W przypadku danych o prze-
pływach (np. danych z rachunku wyników) zastosowa-
ną metodą annualizacji jest uwzględnienie przepływu
z 12 poprzedzających miesięcy. Przy obliczaniu wskaźni-
ków porównujących zannualizowane przepływy z danymi
o stanach (przykładem takiego wskaźnika jest ROA) dane
bilansowe uśrednia się za okres poprzedzających 12 mie-
sięcy.
Wykresy rozproszenia w rozdziale 3. dotyczą krajowych
banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredyto-
wych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

Wykres 3.3. Wskaźnik ROE krajowego sektora
bankowego i dekompozycja zmian
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Uwagi: dane annualizowane, składniki dekompozycji –
zmiany kwartał do kwartału.
Udział zysku brutto w wyniku działalności bankowej mo-
że być interpretowany jako część wyniku działalności ban-
kowej, która nie została wykorzystana na pokrycie kosz-
tów operacyjnych i kosztów realizacji ryzyka kredytowego.
Źródło: NBP.

Wykres 3.4. Źródła i rozdysponowanie wyniku
działalności bankowej
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Pozostałe zyski i straty oraz
podatek

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

Koszty operacyjne

Pozostałe skadniki wyniku
działalności bankowej

Wynik z tytułu opłat i
prowizji

Wynik z tytułu odsetek

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.

17 Wzór dekompozycji ROE przedstawionej na wykresie 3.3:
ROE = zysk netto

fundusze podstawowe brutto
= zysk netto

zysk brutto
∗ zysk brutto
wynik dzialalności bankowej

∗ wynik dzialalności bankowej
aktywa ważone ryzykiem

∗
aktywa ważone ryzykiem

aktywa
∗ aktywa
fundusze podstawowe brutto

18W II półroczu 2012 r. średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego wzrosła o 7%.
Zob. „Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze
bankowym w okresie czerwiec–grudzień 2012 r.”, 2013 r., NBP.
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Malejące rynkowe stopy procentowe w większym
stopniu wpłynęły na oprocentowanie kredytów
niż depozytów, co przyczyniło się do spadku wy-
ników odsetkowych. Możliwość obniżania opro-
centowania depozytów przez banki była ograni-
czona utrzymującą się konkurencją o źródła fi-
nansowania (zob. rozdział 3.4). Ponadto opro-
centowanie znacznej części środków na rachun-
kach bankowych o charakterze bieżącym jest bli-
skie zeru niezależnie od poziomu rynkowych stóp
procentowych, co przy ich spadku przełożyło się
na spadek marży depozytowej banków. Jedno-
cześnie słabnący popyt na kredyty (zob. roz-
dział 3.2) oraz spadek górnego limitu oprocento-
wania kredytów konsumpcyjnych (powiązanego
ustawowo ze stopą lombardową NBP) ograniczał
możliwości zwiększania marży kredytowej.

Pośrednictwo między deponentami i kredyto-
biorcami pozostawało głównym źródłem wyni-
ku działalności bankowej. Zyskowność tej dzia-
łalności, mierzona skorygowaną marżą odsetko-
wą, zmniejszyła się mimo pewnego spadku od-
pisów z tytułu utraty wartości kredytów (zob.
wykres 3.5). Zyskowność większości portfeli kre-
dytów zmniejszała się, jednak w różnym stopniu
(zob. wykresy 3.6–3.9).

Zyskowność kredytów konsumpcyjnych utrzy-
mała się na wysokim poziomie. Ponadto, dzię-
ki stopniowemu zmniejszaniu się obciążenia tego
portfela kosztami realizacji ryzyka kredytowego,
w analizowanym okresie niemal w całości był on
zyskowny (zob. wykres 3.7). Zyskowność kredy-

tów mieszkaniowych ustabilizowała się na niskim
poziomie – nadal około 1/4 tego portfela cha-
rakteryzowała się ujemną szacunkową zyskowno-
ścią. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw
szacunkowa zyskowność spadła, szczególnie sil-
nie w odniesieniu do kredytów dla dużych przed-
siębiorstw19, na skutek znacznego wzrostu odpi-
sów z tytułu utraty wartości (zob. rozdział 3.3).

Wykres 3.5. Marża odsetkowa netto
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Skorygowana marża odsetkowa netto
Przychody odsetkowe od instumentów dłużnych
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności

Uwagi: dane annualizowane.
Górna krawędź obszaru na wykresie odpowiada marży od-
setkowej netto (NIM). Marża ta jest częściowo tworzo-
na przez przychody odsetkowe z dłużnych papierów war-
tościowych (nie zaliczonych do portfela „kredyty i inne
należności”), przede wszystkim emitowanych przez rząd.
Pozostała część marży po odjęciu odpisów z tytułu utra-
ty wartości należności to skorygowana marża odsetkowa
netto, mierząca rentowność netto pośredniczenia między
deponentami i kredytobiorcami.
Źródło: NBP.

19 Jeśli nie zaznaczono inaczej, w rozdziale 3 duże przedsiębiorstwa są zdefiniowane jako zatrudniające co najmniej
250 osób, a MSP – mniej niż 250 osób.
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Tabela 3.1. Wybrane wskaźniki operacyjne i pozycje rachunku wyników sektora bankowego

2011 2012 2013
IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

Procent aktywów1

Wynik z tytułu odsetek 2,86 2,85 2,81 2,76 2,68 2,59
Wynik nieodsetkowy 1,83 1,79 1,79 1,75 1,76 1,73
Wynik działalnosci bankowej 4,68 4,64 4,59 4,51 4,45 4,32
Koszty operacyjne2 2,40 2,38 2,34 2,32 2,29 2,26
Odpisy z tytułu utraty wartosci
kredytów

0,60 0,59 0,62 0,64 0,63 0,61

Wynik finansowy brutto 1,58 1,59 1,54 1,52 1,46 1,42
Wynik finansowy netto (ROA) 1,25 1,26 1,22 1,20 1,17 1,14

Procent wyniku z działalności bankowej1

Wynik z tytułu odsetek 61,0 61,4 61,1 61,3 60,3 60,0
Wynik nieodsetkowy 39,0 38,6 38,9 38,7 39,7 40,0
Wynik działalnosci bankowej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koszty operacyjne2 51,3 51,2 51,0 51,4 51,6 52,3
Odpisy z tytułu utraty wartosci
kredytów

12,9 12,8 13,5 14,3 14,1 14,2

Wynik finansowy brutto 33,7 34,3 33,6 33,6 32,7 32,8
Wynik finansowy netto 26,7 27,2 26,6 26,6 26,4 26,5

Procent funduszy podstawowych1,3

Wynik finansowy brutto4 18,8 18,6 17,4 16,6 15,8 15,2
Wynik finansowy netto4 (ROE) 14,9 14,7 13,8 13,2 12,7 12,3

Kwoty5 (w mld zł)

Wynik z tytułu odsetek 35,2 9,0 17,8 26,8 35,4 8,2
Wynik nieodsetkowy 22,5 5,7 11,9 17,4 23,3 5,5
Wynik działalnosci bankowej 57,7 14,7 29,7 44,2 58,7 13,7
Koszty operacyjne2 29,6 7,5 15,0 22,5 30,3 7,3
Odpisy z tytułu utraty wartosci
kredytów

7,4 1,8 4,2 6,3 8,3 1,7

Wynik finansowy brutto 19,4 5,4 10,1 15,0 19,2 5,1
Wynik finansowy netto 15,4 4,3 8,1 12,1 15,5 4,1

1 Dane annualizowane.
2 Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
3 Fundusze podstawowe bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyj-
nych.
4 Pominięto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
5 Dane narastająco od początku roku.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.6. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytów mieszkaniowych
(prawy panel)
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Uwagi: dane annualizowane.
Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej
zyskowności poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt finansowania („efektywne oprocen-
towanie zobowiązań”) dla każdej kategorii kredytów. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani kosztu
kapitału potrzebnego na pokrycie wymogów kapitałowych. Szacunek nie obejmuje także przychodów z prowizji i opłat
(z wyjątkiem wliczanych do efektywnej stopy procentowej), m.in. związanych z cross-sellingiem produktów banko-
wych, które mogą istotnie różnić się w zależności od rodzaju produktu. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku
osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy miedzy kursem kupna i sprzedaży walut (spread walutowy).
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik finansowy zamknięcia przez
banki otwartej bilansowej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we
frankach szwajcarskich) przy założeniu wykorzystywania odnawianych 3-miesięcznych transakcji fx swap CHF/USD
i USD/PLN. Wynik takiej strategii zabezpieczającej został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków
(średniej kwartalnej dodatnich różnic miedzy wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwaj-
carskim a wartością zobowiązań wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy
miedzy stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę w transakcji fx swap. Szacunek
ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.

Wykres 3.7. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system ban-
kowy kredytach konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytach mieszkaniowych (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.8. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytów dla
małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Wykres 3.9. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system
bankowy kredytach dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw
(prawy panel)
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Perspektywy

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

� Kontynuacja spadku marży odsetko-
wej. W warunkach dalszego osłabienia po-
pytu na kredyty i utrzymującej się kon-
kurencji o stabilne źródła finansowania,
spadek stóp WIBOR oczekiwany przez
uczestników rynków finansowych (zob. roz-
dział 2.7.2) nadal będzie silniej wpływał
na zmniejszanie oprocentowania kredytów
niż depozytów, pogłębiając dotychczasowe
spadki wyniku odsetkowego. Marża odset-
kowa może się również zmniejszać na sku-
tek kontynuacji przez banki stopniowej
zmiany struktury finansowania, w tym wy-
dłużenia wymagalności zobowiązań.

Potencjalne ożywienie w segmencie wyso-
ko oprocentowanych kredytów konsump-
cyjnych wspierane zmianami rekomendacji
nadzorczych może złagodzić spadek mar-
ży odsetkowej. Z drugiej strony, na ogra-
niczanie tego efektu może wpłynąć ewen-
tualny dalszy spadek limitu oprocentowa-
nia kredytów konsumpcyjnych, powiązane-
go ustawowo ze stopą lombardową.

� Wzrost obciążenia wyników kosztami
realizacji ryzyka kredytowego na sku-
tek obecnego i oczekiwanego spowolnienia

tempa wzrostu gospodarczego, związany
z obniżaniem się jakości zarówno kredytów
dla gospodarstw domowych, jak i kredytów
dla przedsiębiorstw (zob. rozdział 3.3).

� Spadek marży nieodsetkowej, związa-
ny m.in. ze spodziewanym niskim tempem
wzrostu aktywności gospodarczej i z prze-
widywanym obniżeniem opłaty interchan-
ge20.

� Ograniczone możliwości poprawy
efektywności kosztowej. Wskaźnik
kosztów operacyjnych do wyników z dzia-
łalności znajduje się obecnie na poziomie
niższym niż średnia w UE, co sugeruje że
przestrzeń do jego obniżania jest niewielka.

� Ewentualny wzrost opłat wnoszonych
przez banki na rzecz BFG wynikają-
cy z projektu wprowadzenia funduszu upo-
rządkowanej likwidacji i funduszu stabili-
zacyjnego21.

Oczekiwana skala spadku zyskowności wydaje się
nie mieć istotnego negatywnego wpływu na per-
spektywy stabilności finansowej, choć ograniczy
możliwości podnoszenia kapitału poprzez aku-
mulację zysków. Sektor bankowy jako całość
i większość instytucji bankowych (w tym ban-
ków o znaczeniu systemowym) w dalszym ciągu
będzie zyskowna. Zarządzający bankami powinni
ostrożnie podchodzić do projektów poprawy (lub
ograniczenia spadku) wyników przez angażowa-
nie się w bardziej ryzykowne lub mniej transpa-
rentne produkty finansowe.

20 Obniżenie opłat może nastąpić w wyniku dobrowolnych działań podmiotów aktywnych na tym rynku, jak i w na-
stępstwie regulacji ustawowych, nad którymi toczą się prace. Zob. „Komunikat Narodowego Banku Polskiego doty-
czący kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange”, z dnia 17 lipca 2012 r., www.nbp.pl, oraz projekty ustaw
o zmianie ustawy o usługach płatniczych, druki sejmowe nr 966, 1013, 1212, 1213, 1214 i 1290, dostępne w serwisie
internetowym Sejmu RP.
21 Zob. projekt z dnia 23 kwietnia 2013 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji
banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji.
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Ramka 2. Wpływ spadku stóp procentowych na wyniki finansowe banków

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się cykl łagodzenia polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pie-
niężnej (RPP). Do końca czerwca 2013 r. stopa referencyjna została obniżona łącznie o 200 pkt
bazowych do poziomu 2,75%, co przełożyło się na spadek rynkowych stóp procentowych. W ni-
niejszej ramce przeprowadzono analizę wpływu spadku stóp procentowych na wyniki finansowe
banków.

Od końca września 2012 r. doszło do obniżenia wyników odsetkowych i marży odsetkowej netto
(NIM) sektora bankowego (zob. wykres 1 – lewy panel). Wynik odsetkowy netto sektora banko-
wego spadł o 8% r/r w IV kwartale 2012 r. i o 9 % r/r w I kwartale 2013 r. Na skutek konkurencji
o depozyty klientów (zob. rozdział 3.4) oprocentowanie stanu kredytów spadło w większym stop-
niu niż depozytów (zob. wykres 1 – prawy panel)1. Do spadku wyników odsetkowych przyczyniło
się również obniżenie dochodowości dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków2, któ-
rych większość stanowiły obligacje skarbowe i bony pieniężne NBP (zob. rozdział 3.5).

Wykres 1. Wyniki odsetkowe sektora bankowego (lewy panel) i spread między oprocentowaniem stanu
złotowych kredytów i depozytów sektora niefinansowego (prawy panel)
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Uwagi: lewy panel: dane kwartalne dla sektora bankowego; prawy panel: 3-miesięczne średnie ruchome, dane na pod-
stawie próby 18 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych.
Źródło: NBP.

Słabsze wyniki odsetkowe były główną przyczyną spadku wyników finansowych netto sektora
bankowego (zob. rozdział 3.1). W IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. wyniki finansowe
sektora obniżyły się o 5% r/r. Spadek ten nie miał jednak silnego negatywnego wpływu na sytuację
finansową większości banków. Niższe wyniki odsetkowe nie spowodowały również wzrostu liczby
banków ponoszących straty.

Analiza wrażliwości wyników finansowych banków na zmiany stóp procentowych

W celu oszacowania wrażliwości wyników finansowych banków na zmiany złotowych rynkowych
stóp procentowych przeprowadzono dwie odrębne analizy: ekonometryczną analizę wrażliwości
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marży odsetkowej netto sektora bankowego oraz analizę wrażliwości efektywnego oprocentowania
portfeli należności i zobowiązań poszczególnych banków. Ze względu na dostępność danych ban-
kowych (ostatnie za I kwartał 2013 r.) uwzględniono tylko zmiany rynkowych stóp procentowych,
które miały miejsce do końca marca 2013 r.

Malejące stopy procentowe mogły mieć również wpływ na inne niż wynik odsetkowy pozycje
rachunku zysków i strat banków, w tym koszty ryzyka kredytowego i zmiany wyceny instrumentów
finansowych. Wpływ ten trudno oszacować ilościowo. Można jednak założyć, że wpływ zmian
stóp procentowych (w dotychczasowej skali) na jakość kredytów był znacznie mniejszy niż zmian
koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy (zob. rozdział 3.3). Z kolei w odniesieniu
do wyceny instrumentów finansowych należy zauważyć, że otwarta pozycja sektora bankowego
w stopach procentowych jest relatywnie niewielka (zob. rozdział 3.5). Niektóre banki odnosiły
jednak korzyści ze wzrostu wartości dłużnych papierów wartościowych w portfelach wycenianych
według wartości godziwej.

Z analizy regresji wynika, że siła zależności statystycznej między stopą WIBOR 1M3 a marżą
odsetkową netto była wyraźnie wyższa w okresach niskich poziomów stóp procentowych (lata
2009–2010, 2013). W ostatnim półroczu wrażliwość NIM na zmiany stopy WIBOR zwiększyła się
i na koniec marca 2013 r. spadek WIBOR o 1 pkt proc. wiązał się ze spadkiem NIM o 0,15 pkt
proc.

Wykres 2. Wpływ jednostkowej zmiany stopy WIBOR 1M na zmianę marży odsetkowej netto (NIM)
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Źródło: szacunki na podstawie danych NBP.

W drugiej metodzie wyznaczono wrażliwość efektywnego oprocentowania4 poszczególnych portfeli
aktywów i zobowiązań indywidualnych banków5 na zmiany średniokwartalnej stopy WIBOR 1M
w okresie wrzesień 2012 r. – marzec 2013 r. Dla należności złotowych banków od sektora niefinan-
sowego przeciętna wrażliwość wyniosła 82%, a dla zobowiązań złotowych od tego sektora – 37%.
Oznacza to, że wpływ spadku stóp procentowych był ponad dwukrotnie wyższy w przypadku
należności niż zobowiązań banków od tego sektora.

Otrzymane szacunkowe wrażliwości wykorzystano do symulacji wpływu potencjalnego dalszego
spadku stóp procentowych na sytuację finansową banków. Kwotowania transakcji FRA wskazy-
wały, że na koniec maja 2013 r. uczestnicy rynku spodziewali się dalszego spadku rynkowych
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stóp procentowych o 25–50 pkt bazowych (zob. rozdział 2.1). W porównaniu ze stanem na ko-
niec marca 2013 r., na kiedy dostępne były ostatnie dane bankowe, oznaczałoby to spadek stopy
WIBOR o około 100 pkt bazowych. Wpływ takiego spadku stóp został oszacowany w dwóch
wariantach: przy pomocy wyznaczonych wcześniej wrażliwości6 oraz dodatkowo przy założeniu
dalszego ograniczenia wrażliwości oprocentowania zobowiązań banków na zmiany stóp procento-
wych (np. na skutek wzmożonej konkurencji o depozyty klientów). Symulację przeprowadzono
dla wszystkich banków komercyjnych i spółdzielczych7 przy założeniu braku zmian w bilansie
i innych niż wynik odsetkowy pozycji rachunku zysków i strat.

Wyniki symulacji wskazują, że w przypadku utrzymania historycznej wrażliwości oprocentowania
zobowiązań na zmiany rynkowych stóp procentowych, spadek stóp o 100 pkt bazowych (w stosun-
ku do końca marca 2013 r.) nie zagraża istotnie sytuacji finansowej banków. Spadek taki dopro-
wadziłby ceteris paribus do obniżenia wyniku odsetkowego sektora bankowego o około 2,5 mld zł.
Przy takim spadku wyniku odsetkowego (i niezmienionych innych pozycjach rachunku zysków
i strat) udział instytucji ponoszących straty w aktywach sektora zwiększyłby się z 5,4% do 7,1%.
Straty ponoszone przez te banki nie spowodowałyby jednak obniżenia ich współczynników wy-
płacalności na bazie funduszy podstawowych poniżej 9%8.

Ewentualne osłabienie wrażliwości oprocentowania zobowiązań (o 50%) na zmiany stóp procento-
wych przyczyniłoby się do zwiększenia skali spadku wyniku odsetkowego do około 4,4 mld zł oraz
wzrostu udziału banków z ujemnym wynikiem brutto do 9,1%. Jednocześnie dla jednego małego
banku spółdzielczego doprowadziłoby to do spadku funduszy podstawowych poniżej 9%.

Tabela 1. Wyniki symulacji spadku stóp procentowych

Dane historyczne Spadek WIBOR 1M o 100 pkt bazowych1

według stanu Wrażliwości Wrażliwość zobowiązań
na 3-2013 historyczne zmniejszona o 50%

Zmiana wyniku
odsetkowego (mld zł)

- -2,5 -4,4

Zmiana wyniku
odsetkowego (w %)

- -7,7 -13,6

Udział banków z ujemnym
wynikiem brutto w
aktywach sektora (w %)

5,4 7,1 9,1

Udział banków z
niedoborem funduszy
podstawowych2

w aktywach sektora (w %)

2,74 2,74 2,74

1 w porównaniu do stanu na koniec marca 2013 r.
2 przyjęto minimum współczynnika wypłacalności na bazie funduszy podstawowych na poziomie 9%.
Źródło: NBP.

1 Należy przy tym zwrócić uwagę, że stan depozytów złotowych sektora niefinansowego przewyższał stan kredytów
o około 117 mld zł. W konsekwencji zmiany w oprocentowaniu złotowych kredytów i depozytów od sektora
niefinansowego miały dodatkowy asymetryczny wpływ na wyniki odsetkowe banków.
2 Większość dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków była sklasyfikowana jako „dostępne do sprze-
daży”, „utrzymywane do terminu zapadalności” oraz „kredyty i inne należności”. Dla instrumentów z tych portfeli
banki raportują przychody odsetkowe. Około 20% instrumentów znajdowało się natomiast w portfelach wycenia-
nych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym „przeznaczone

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 45



IAkcja kredytowa

do obrotu”). Dla takich instrumentów nie sprawozdaje się osobno przychodów odsetkowych, tylko podaje się
łączny wynik wyceny.
3 Stopa WIBOR 1M wykazuje najsilniejszy związek korelacyjny z marżą odsetkową netto spośród stóp o różnych
terminach zapadalności na rynku międzybankowym.
4 Efektywne oprocentowanie to relacja przychodów/kosztów odsetkowych z określonego portfela akty-
wów/zobowiązań do przeciętnej wartości tego portfela w danym okresie. W celu lepszego uchwycenia wpływu zmian
stóp procentowych na efektywne oprocentowanie, efektywne oprocentowanie obliczono na danych kwartalnych
i annualizowano mnożąc przez 4.
5 Dostępność danych ogranicza szczegółowość podziałów aktywów i zobowiązań, które można zastosować do analiz
efektywnego oprocentowania. Aktywa odsetkowe zostały podzielone na należności od sektora finansowego,
niefinansowego i budżetowego oraz dłużne papiery wartościowe w analogicznym podziale. Podział na trzy sektory
zastosowano również wobec zobowiązań. W przypadku należności i zobowiązań od sektora niefinansowego analizo-
wano jedynie wrażliwość portfela złotowego, przyjmując, że zmiany WIBOR nie mają wpływu na oprocentowanie
należności i zobowiązań walutowych.
6 W przypadku portfela dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez sektor finansowy, w którym
przeważają bony pieniężne NBP, założono, że wrażliwość na zmiany stóp procentowych wynosi 1.
7 Z symulacji wyłączono BGK oraz oddziały instytucji kredytowych, które rozpoczęły działalność później niż we
wrześniu 2012 r.
8 Przyjęte kryterium dla wartości współczynnika wypłacalności jest bardziej restrykcyjne niż obowiązujące obecnie
regulacje ustawowe. Jest ono natomiast zgodne ze standardem wyznaczonym przez stress-testy EBA, a także
odpowiada jednemu z warunków wymienianych przez KNF w zaleceniach w zakresie polityki dywidendowej banków.
Takie kryterium jest też używane w testach warunków skrajnych krajowego sektora bankowego (zob. rozdział 3.8.2).

3.2. Akcja kredytowa

Od końca września 2012 r. tempo wzrostu kre-
dytów dla sektora niefinansowego obniżyło się
i na koniec kwietnia 2013 r. wyniosło 2,2% r/r22.
Wśród przyczyn tego spadku należy wymienić
niski popyt na kredyty towarzyszący cyklicz-
nemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego oraz
utrzymanie zaostrzonych kryteriów polityki kre-
dytowej banków (zob. wykres 3.10).

Najbardziej zmniejszyło się tempo wzrostu kre-
dytów dla przedsiębiorstw, które na koniec
kwietnia 2013 r. wyniosło 1,0% r/r (zob. wy-
kres 3.11). Szczególnie silnie zmniejszyły się
przyrosty kredytów inwestycyjnych, a w podzia-
le podmiotowym – kredytów dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W poprzednich kwartałach
te kategorie kredytów w największym stopniu
były odpowiedzialne za utrzymanie stosunkowo
wysokiego tempa wzrostu kredytów dla przedsię-
biorstw.

Roczna dynamika kredytów konsumpcyjnych
od dwóch lat jest ujemna i na koniec kwiet-

nia br. wyniosła -3,4% r/r. Należy jednak za-
uważyć, że w marcu i kwietniu miesięczna zmia-
na wartości kredytów konsumpcyjnych (w wy-
rażeniu nominalnym) była dodatnia i wyniosła
odpowiednio 35 i 205 mln zł. Dane te mogą
wskazywać na odwrócenie tendencji w kredytach
konsumpcyjnych. Pewien wpływ na akcję kre-
dytową w tym segmencie mogło mieć złagodze-
nie wymogów Rekomendacji T dotyczącej do-
brych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem
detalicznych ekspozycji kredytowych, które we-
szło w życie w lutym br.

Zaostrzenie wymagań Rekomendacji T w 2010 r.
na skutek niekorzystnych zmian jakości portfeli
banków spowodowanych zbyt łagodną polityką
kredytową, przyczyniło się do przesunięcia czę-
ści kredytów, w tym przede wszystkim kredytów
ratalnych i kredytów niskokwotowych, do insty-
tucji parabankowych23. Ocena skali tego zjawi-
ska jest trudna ze względu na silne rozdrobnienie
rynku pożyczek, brak danych obejmujących ca-
łość rynku i wynikającą stąd konieczność przyj-
mowania wielu założeń do prowadzonych szacun-
ków.

22 Przytaczane w rozdziale 3.2 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursów walutowych.
23 Dane BIK wskazują, że liczba nowych umów na kredyty konsumpcyjne zauważalnie się zmniejsza, natomiast
od trzech lat wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych nie zmieniają się istotnie (dane dla banków i SKOK
raportujących do BIK). Więcej w: „Kredyt Trendy. Raport Biura Informacji Kredytowej. Marzec 2013”, 2013 r.,
BIK.
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Wykres 3.10. Zakumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospo-
darstw domowych (lewy panel) i kredyty dla przedsiębiorstw (prawy panel)
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Duże przedsiębiorstwa, kredyty krótkoterminowe
Duże przedsiębiorstwa, kredyty długoterminowe
MSP, kredyty krótkoterminowe
MSP, kredyty długoterminowe

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

Wykres 3.11. Zmiany (m/m) wartości i tempo wzrostu (r/r) kredytów dla przedsiębiorstw (lewy panel),
kredytów konsumpcyjnych (środkowy panel) i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (prawy
panel)
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Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

Na podstawie badań budżetów gospodarstw do-
mowych, „Diagnozy społecznej”24 oraz danych
GUS nt. firm pośrednictwa kredytowego można
ocenić, że na koniec 2011 r. stan pożyczek udzie-
lonych przez instytucje niebankowe wyniósł oko-

ło 3,5 mld zł (średnia z oszacowań).

Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych obni-
żyło się w analizowanym okresie w relatywnie
niewielkim stopniu i w kwietniu br. wyniosło
4,5% r/r. Poza stopniowym zaostrzaniem przez

24 Raport „Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków”, red. J. Czapiński i T. Panek, wrzesień 2011 r.,
Rada Monitoringu Społecznego.
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banki kryteriów udzielania kredytów mieszkanio-
wych, wpływ na ograniczenie akcji kredytowej
miało wygaszenie z końcem 2012 r. rządowego
programu „Rodzina na swoim”, a wcześniej – no-
welizacja przepisów programu25, która spowodo-
wała, że od jesieni 2011 r. w większości dużych
miast trudniej było z niego skorzystać. W ca-
łym 2012 r. banki podpisały o około 15% mniej
umów o kredyt mieszkaniowy niż w poprzednich
dwóch latach, a w ujęciu wartościowym spadek
ten wyniósł około 20%26. W I kwartale 2013 r.
spowolnienie akcji kredytowej było kontynuowa-
ne – ilość nowych umów spadła o 21% r/r, a ich
łączna wartość – o 15% r/r. Dodatkowym czynni-
kiem obniżającym dynamikę kredytów mieszka-
niowych jest rosnący średni wiek portfela. Przy
istotnym udziale kredytów spłacanych metodą
raty annuitetowej sprawia to, że kapitał kredy-
tów udzielonych w przeszłości jest spłacany coraz
szybciej.

Wykres 3.12. Struktura kredytów dla sektora nie-
finansowego
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Uwaga: obszar zakreskowany oznacza udział kredytów dla
całego sektora przedsiębiorstw w okresie, w którym nie
były dostępne dane w rozbiciu na kredyty dla dużych
przedsiębiorstw i MSP.
Źródło: NBP.

W strukturze walutowej nowoudzielonych kredy-
tów mieszkaniowych utrzymał się wysoki udział
kredytów złotowych, co jest korzystne z punk-
tu widzenia stabilności systemu finansowego
(zob. wykres 3.13). Natomiast w strukturze wa-
lutowej portfela nadal przeważały kredyty w wa-
lutach obcych (około 54,5%, z tego większość
nominowana we franku szwajcarskim), choć ich
udział w portfelu systematycznie się obniża. Kre-
dyty te narażają banki na ryzyko kredytowe wy-
nikające z wrażliwości gospodarstw domowych
na deprecjację złotego oraz ryzyko mniejszej
możliwości odzyskania wartości kredytu z za-
bezpieczenia w przypadku upadłości dłużnika
(wpływ osłabienia złotego na relację wartości
kredytu do wartości zabezpieczenia (LtV) przed-
stawia rozdział 3.3.2.).

Wykres 3.13. Struktura walutowa nowoudzielo-
nych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw do-
mowych
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Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportują-
cych do NBP informacje nt. stóp procentowych i warto-
ści nowych umów, tj. wszystkich umów zawartych w da-
nym okresie oraz umów renegocjowanych i aneksowanych,
dla których zmieniono warunki cenowe lub wartość umo-
wy. Na koniec marca 2013 r. udział tych banków w cało-
ści portfela złotowych kredytów mieszkaniowych sektora
bankowego wynosił około 77%, a walutowych kredytów
mieszkaniowych – około 72%. Od czerwca 2010 r. staty-
styka stóp procentowych nie uwzględnia kredytów udzie-
lonych w USD.
Źródło: NBP.

25 Zob. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego miesz-
kania oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 168 z 2011 r., poz. 1006.
26 Na podstawie: „Raport AMRON-SARFIN 1/2013. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach
transakcyjnych nieruchomości”, maj 2013 r., ZBP.
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Perspektywy

Prognozy gospodarcze na lata 2013–2014 wska-
zują, że kolejny raz z rzędu perspektywy wzrostu
kredytów są gorsze niż w okresie analizowanym
w poprzedniej edycji Raportu. W najbliższych
kwartałach można spodziewać się dalszego spad-
ku dynamiki łącznej wartości kredytów, choć nie
jest wykluczone, że pojedyncze produkty odno-
tują silniejszy wzrost niż w ostatnich sześciu mie-
siącach (np. kredyty obrotowe dla MSP). Osła-
bienie wzrostu kredytów wpłynie niekorzystnie
na wyniki finansowe banków w 2013 r., nie należy
jednak spodziewać się zagrożenia stabilności fi-
nansowej sektora bankowego z tego powodu. Nie
można też wykluczyć, że dynamika kredytów dla
sektora niefinansowego przejściowo może przy-
jąć wartości ujemne, co wpływałoby negatywnie
na koniunkturę gospodarczą. Wydaje się jednak,
że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest ogra-
niczone. Sytuacja sektora bankowego nie wskazu-
je na możliwość wystąpienia silniejszego procy-
klicznego zredukowania podaży kredytu (credit
crunch).

Perspektywy kredytów konsumpcyjnych popra-
wiły się na skutek antycyklicznego złagodze-
nia wymogów Rekomendacji T, w szczególno-
ści wprowadzenia możliwości udzielania kredy-
tów z wykorzystaniem uproszczonych zasad oce-
ny zdolności kredytowej klienta. Z drugiej strony,
pesymistyczne nastroje konsumentów, odzwier-
ciedlone w niskich wartościach wskaźników ko-
niunktury konsumenckiej, nie będą sprzyjały sil-
nemu wzrostowi akcji kredytowej. Można się spo-
dziewać, że liberalizacja zasad udzielania kredy-
tów konsumpcyjnych przez banki może przyczy-
nić się do przepływu części klientów firm po-

życzkowych do banków. Złagodzenie Rekomen-
dacji będzie zatem w obecnych warunkach wspie-
rać akcję kredytową w segmencie kredytów kon-
sumpcyjnych, choć może nie mieć istotnego zna-
czenia dla wzrostu popytu konsumpcyjnego.

Wykres 3.14. Kredyty udzielone w ramach progra-
mu Rodzina na swoim
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Źródło: BGK.

Popyt na kredyty mieszkaniowe będzie niższy
m.in. na skutek zakończenia od stycznia 2013 r.
programu „Rodzina na swoim”, co ograniczy
zdolność kredytową części potencjalnych kredy-
tobiorców. Kredyty udzielane w ramach progra-
mu w latach 2010–2012 stanowiły średnio około
40% przyrostu złotowych kredytów mieszkanio-
wych. Skala zjawiska może wskazywać na odczu-
walny wpływ wygaszenia programu na poziom
akcji kredytowej banków27. Część potencjalnych
kredytobiorców może również wstrzymywać się
z decyzją o zakupie mieszkania do momentu uru-
chomienia nowego rządowego programu wspiera-
nia wybranych grup kredytobiorców w zakupie
mieszkania – „Mieszkanie dla Młodych” (MdM),

27Wyniki I kwartału 2013 r. nie w pełni odzwierciedlały skutki wygaszenia programu, ponieważ obejmowały urucha-
mianie kredytów na podstawie umów wstępnych podpisywanych w ostatnim kwartale 2012 r., gdy popyt na kredyt
w ramach programu był podwyższony.
28 Program został przyjęty przez Rząd 14 maja br. Zakłada on dopłaty z budżetu do kredytów na zakup pierwszego
mieszkania zaciąganych przez osoby poniżej 35 lat. Dopłaty do kredytu będą stosunkowo wysokie: 10% wartości od-
tworzeniowej mieszkania, gdy kredytobiorcą jest osoba stanu wolnego lub rodzina bezdzietna oraz 15% dla rodziny
z dzieckiem, dodatkowo 5% po narodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka.Warunki programu można znaleźć na stro-
nie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: http://www.transport.gov.pl/2-
482be1a920074-1795650-p 1.htm.
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który wystartuje prawdopodobnie w 2014 r.28

W dniu 18 czerwca br. KNF przyjęła znowelizo-
waną Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk
w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowy-
mi zabezpieczonymi hipotecznie, której większość
postanowień wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.
Nowelizacja zmodyfikowała wytyczne nadzorcze
dotyczące polityki kredytowej banków w zakresie
kredytów mieszkaniowych, m.in. poprzez usta-
lenie maksymalnego okresu kredytowania na 35
lat, przy rekomendowanej maksymalnej zapadal-
ności 25 lat i wprowadzenie wymogu udziela-
nia kredytu w walucie, w której klient uzyskuje
przychody. Zmieniono również wytyczne w za-
kresie maksymalnego poziomu wskaźnika LtV
– w 2014 r. LtV nowo udzielanych kredytów
mieszkaniowych nie powinno przekraczać 95%,
w 2015 r. – 90%, w 2016 r. – 85%, a docelowo
od 2017 r. – 80%. Dla kredytów, których część
przekraczająca 80% jest odpowiednio zabezpie-
czona, maksymalny poziom LtV od 2016 r. bę-
dzie wynosił 90%. W zakresie wytycznych do-
tyczących wskaźnika DtI wprowadzono większą
elastyczność – maksymalny akceptowalny po-
ziom wskaźnika będą ustalać banki w ramach
swojej strategii zarządzania ryzykiem, natomiast
szczególną uwagę banki powinny zwracać na sy-
tuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40%
dla klientów o dochodach nieprzekraczających
przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danych re-
gionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych
klientów.

Niepewność odnośnie perspektyw koniunktury
oraz odczuwany przez przedsiębiorstwa niski po-
pyt na rynku krajowym, będą działały w kie-
runku dalszego obniżania tempa wzrostu kre-
dytów dla przedsiębiorstw, szczególnie kredytów
inwestycyjnych. Łącznie połowa ankietowanych
przez NBP przedsiębiorstw oceniła w I kwar-
tale 2013 r., że poziom inwestycji w całym ro-
ku będzie niski lub że nie planują rozpoczyna-

nia nowych projektów inwestycyjnych, a odsetek
przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych
inwestycji w najbliższym kwartale utrzymuje się
poniżej średniej długookresowej29.

Wzrost kredytów obrotowych dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw będzie wspierany przez rzą-
dowy program Portfelowej Linii Gwarancyjnej
De Minimis uruchomiony w marcu br. W ra-
mach programu firmy mikro oraz MSP mogą
ubiegać się o gwarancje na kredyt do wysoko-
ści 3,5 mln zł, maksymalnie na 27 miesięcy.
Konstrukcja programu stwarza bodźce zarówno
wspierające popyt na kredyt (m.in. uproszczo-
ne formalności dla przedsiębiorstw, brak kosz-
tów gwarancji w pierwszym roku obowiązywania
umowy i niski koszt wynoszący 0,5% w drugim
i trzecim roku, możliwość uzyskania finansowa-
nia bez zabezpieczeń własnych), jak i zachęca-
jące banki do zwiększenia podaży (m.in. prze-
jęcie ryzyka przez Skarb Państwa do wysokości
60% wartości kredytu, krótki okres wypłaty gwa-
rancji – 15 dni roboczych, brak obciążenia ka-
pitału banków do wysokości gwarancji)30. Wy-
daje się, że program może przezwyciężyć jedną
z istotnych barier akceptacji wniosków kredyto-
wych składanych przez MSP. Według danych an-
kietowych w ostatnich trzech latach około 20%
wniosków kredytowych MSP zostało bowiem od-
rzuconych z powodu braku odpowiedniego za-
bezpieczenia (zob. wykres 3.15).

Do końca maja br. umowy z BGK na udzie-
lanie gwarancji podpisało 16 banków, na kwo-
tę 9,7 mld zł. Pozwoli to bankom na udziele-
nie kredytów w wysokości maksymalnie 16,2 mld
zł. Skala potencjalnej akcji kredytowej możliwej
do uruchomienia w ramach programu jest duża
– wynosi około 25% wartości obecnego portfe-
la kredytów obrotowych dla MSP (i około 10%
całego portfela dla MSP). Na koniec maja br.,
tj. dwa i pół miesiąca po podpisaniu pierwszej
umowy między BGK a bankiem komercyjnym,

29 Szczegółowe informacje nt. koniunktury w przedsiębiorstwach,w tym planów inwestycyjnych i zmiany zadłużenia
w bankach w wynikach badania ankietowego NBP: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013”, 2013 r., NBP.
30Więcej na temat programu na stronie www.deminimis.gov.pl.
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kwota udzielonych gwarancji wyniosła około 820
mln zł, a umowy z bankami na kwotę 1,3 mld
zł zawarło 4,1 tys. mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jeśli program gwarancyjny osią-
gnie założone cele, powinien być kontynuowany,
szczególnie w okresie spowolnienia gospodarcze-
go, kiedy antycyklicznie zwiększa podaż kredy-
tu. Ewentualne jego wygaszanie w przyszłości
powinno odbywać się w sposób stopniowy, aby
uniknąć skokowego ograniczenia podaży kredy-
tu.

Wykres 3.15. Rozkład przyczyn negatywnego roz-
patrzenia wniosków kredytowych małych i średnich
przedsiębiorstw
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Źródło: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013”,
2013 r., NBP.

Porównanie dynamiki kredytów dla przedsię-
biorstw z tempem wzrostu gospodarczego po-
zwala stwierdzić, że od końca 2004 r. wzrost za-
potrzebowania przedsiębiorstw na finansowanie
za pomocą kredytu bankowego następuje średnio
po czterech kwartałach od poprawy koniunktu-
ry (zob. wykres 3.16). Najnowsza projekcja ma-
kroekonomiczna NBP wskazuje na przyspiesze-
nie wzrostu gospodarczego w II połowie 2013 r.
Wydaje się więc, że przyśpieszenia tempa wzro-
stu kredytów dla sektora przedsiębiorstw można
się spodziewać najwcześniej w II połowie 2014 r.

Wykres 3.16. Roczna dynamika kredytów dla
przedsiębiorstw na tle zmian realnego PKB
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3.3. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe podejmowane przez polskie
banki jest prawie całkowicie skoncentrowane
w sektorze niefinansowym. Udział tego sekto-
ra w kredytach z utratą wartości przekraczał
na koniec marca 2013 r. 99% (zob. wykres 3.17).
Sektor niefinansowy jest z kolei zdominowany
przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa,
a udział instytucji niekomercyjnych działających
na rzecz gospodarstw domowych w kredytach
ogółem oraz w kredytach z utratą wartości jest
marginalny (odpowiednio 0,6% i 0,1% na koniec
marca 2013 r.).

Od końca września 2012 r. jakość kredytów dla
sektora niefinansowego pogorszyła się, jednak
w mniejszym stopniu niż okresie objętym po-
przednią edycją Raportu (zob. wykres 3.18). Na
koniec marca 2013 r. wskaźnik kredytów zagrożo-
nych dla sektora niefinansowego wzrósł w anali-
zowanym okresie o 0,2 pkt proc. do 8,9%. Pogor-
szenie jakości kredytów dotyczyło głównie kre-
dytów dla przedsiębiorstw.

Pomimo spadku tempa wzrostu gospodarczego
straty kredytowe z tytułu kredytów dla sekto-
ra niefinansowego (odpisy netto z tytułu utra-

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 51



IRyzyko kredytowe

ty wartości kredytów31) zmniejszyły się w sto-
sunku do okresu objętego poprzednią edycją Ra-
portu (zob. wykres 3.19). Przyczynił się do te-
go głównie niższy poziom odpisów w kredytach
dla gospodarstw domowych. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że w części było to wynikiem wpływu
czynników o charakterze jednorazowym32 (zob.
rozdział 3.3.2). Natomiast odpisy z tytułu utraty
wartości kredytów dla przedsiębiorstw były wyż-
sze niż w okresie objętym poprzednią edycją Ra-
portu.

Stopień pokrycia kredytów z utratą wartości od-
pisami można oceniać jako stosunkowo wysoki
(zob. ramka 3).

Wykres 3.17. Kredyty z utratą wartości dla po-
szczególnych sektorów
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Wykres 3.18. Wskaźnik kredytów zagrożonych
dla sektora niefinansowego
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Źródło: NBP.

Wykres 3.19. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla sektora niefinansowego
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Uwaga: odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów –
definicja w Słowniczku.
Źródło: NBP.

31 Prezentowane w niniejszym rozdziale kwoty odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów zawierają również
odpisy z tytułu utraty wartości innych ekspozycji wobec sektora niefinansowego niż kredyty i inne należności (m.in.
papierów wartościowych emitowanych przez podmioty z tych sektorów). Ich udział w łącznej kwocie odpisów netto
z tytułu utraty wartości jest jednak marginalny (średnio około 0,3% w ostatnich 3 latach).
32W jednym z banków nastąpiła nadzwyczajna i jednorazowa zmiana o charakterze strukturalnym w prezentacji
wyników finansowych za cały 2012 r., w wyniku której wynik z części działalności w okresie sprawozdawczym (i po-
zycje składowe w rachunku wyników) nie zostały włączone do wyniku z całego roku sprawozdawczego (rozliczenie
nastąpiło w ciężar kapitałów). Z kolei inny bank zmienił metodykę szacowania utraty wartości kredytów.
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3.3.1. Ryzyko kredytowe portfela kre-
dytów dla przedsiębiorstw

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi za-
dłużenia

W okresie objętym Raportem sytuacja finanso-
wa przedsiębiorstw pogorszyła się. W całym ro-
ku 2012 wynik finansowy netto sektora przed-
siębiorstw spadł nominalnie o 21%, do pozio-
mów niższych niż w 2007 r. Silniejszy spadek zy-
sków nastąpił wśród firm dotąd najbardziej ren-
townych, w tym zwłaszcza w górnictwie, ener-
getyce oraz w grupie przedsiębiorstw najwięk-
szych (o zatrudnieniu od 2 tys. osób)33. Wskaź-
nik rentowności sprzedaży osiągnął w analizowa-
nym okresie najniższy poziom od 2004 r.

Pod koniec 2012 r. można było jednak dostrzec
symptomy wyhamowania negatywnych tenden-
cji. W IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r.
spadek r/r wyniku ze sprzedaży był coraz mniej-
szy. Spowolnienie spadku wyniku z podstawowej
działalności gospodarczej było możliwe dzięki re-
dukcji kosztów produktów, towarów, materiałów
(na skutek spadku cen surowców i energii na ryn-
kach oraz restrykcyjnej polityki płacowej przed-
siębiorstw).

Po okresie spadku wskaźników płynności
w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. do po-
ziomów zbliżonych do 2009 r., w okresie ana-
lizowanym w Raporcie nastąpiła ich stabiliza-
cja, a w przypadku płynności gotówkowej – lek-
ka poprawa. Stabilizacja wskaźników płynności
jest m.in. wynikiem redukcji zobowiązań przed-
siębiorstw, w tym wobec sektora bankowego.
Od połowy 2012 r. spada wskaźnik obciążenia
sumy bilansowej długiem. Mimo stopniowego
ograniczania dźwigni finansowej wzrosło obcią-
żenie wyniku finansowego przedsiębiorstw od-
setkami na skutek pogarszających się wyników
(zob. wykres 3.20)34.

Wykres 3.20. Obciążenia przedsiębiorstw związane
ze zobowiązaniami
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Uwaga: dane obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające
od 50 osób wzwyż.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Wykres 3.21. Rozkład zadłużenia przedsiębiorstw
według rentowności brutto
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Uwagi: dane obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające
od 50 osób wzwyż; do końca 2011 r. dane bez kredytów
i pożyczek wobec jednostek powiązanych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Zmniejszanie dźwigni finansowej oraz redukcja
kosztów przez przedsiębiorstwa przyczyniły się
w II połowie 2012 r. do spadku udziału przedsię-
biorstw o ujemnej rentowności brutto (zob. wy-

33 Zob. „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r.”, 2013 r., NBP.
34 Znalazło to swoje odbicie w deklaracjach ankietowych przedsiębiorstw (tzw. „Szybki Monitoring NBP”). W I kwar-
tale 2013 r. przedsiębiorstwa deklarowały pogorszenie zdolności obsługi zadłużenia kredytowego.
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kres 3.21). Jednak ponowne pogorszenie zyskow-
ności zadłużonych przedsiębiorstw w I kwartale
2013 r. może świadczyć o słabych perspektywach
poprawy zdolności do obsługi zadłużenia w naj-
bliższych kwartałach.

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw

Od końca września 2012 r. jakość kredy-
tów dla przedsiębiorstw pogorszyła się, jednak
w mniejszym stopniu niż w poprzednim pół-
roczu. Wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł
o 0,6 pkt proc. i wyniósł 11,9% na koniec marca
2013 r. (zob. wykres 3.22).

Wykres 3.22. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw
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Źródło: NBP.

Zmiana wskaźnika była wynikiem przede wszyst-
kim wzrostu kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości o 5%35 przy niewielkim spadku sta-
nu kredytów dla przedsiębiorstw w tym okresie
(zob. wykres 3.23). Dynamika kredytów z utratą
wartości zmniejszyła się.

W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów,
za większość przyrostu kredytów z utratą war-
tości odpowiadały kredyty małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP) (zob. wykres 3.24). Róż-
nica między wskaźnikami kredytów zagrożonych
kredytów dla dużych przedsiębiorstw i MSP wy-

niosła na koniec marca 2013 r. 3,4 pkt proc.
(zob. wykres 3.25).

Wykres 3.23. Dekompozycja zmiany (kw/kw)
wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw
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wskaźnika kredytów zagrożonych (kredytów ze stwier-
dzoną utratą wartości lub kredytów ogółem) obliczono
pochodną cząstkową wskaźnika w punkcie i pomnożono
przez wielkość zmiany zmiennej w kwartale. Suma iloczy-
nów pochodnych cząstkowych i zmian wartości zmiennych
jest równa w przybliżeniu zmianie wskaźnika kredytów za-
grożonych.
Źródło: NBP.

W IV kwartale 2012 r. banki dokonały historycz-
nie największych odpisów aktualizacyjnych z ty-
tułu utraty wartości kredytów dla sektora przed-
siębiorstw (zob. wykres 3.26). Chociaż przyrost
kredytów z utratą wartości dotyczył głównie kre-
dytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, to
odpisy na kredyty dla sektora MSP i dla du-
żych przedsiębiorstw, m.in. z sekcji budownic-
two i obsługa nieruchomości, miały zbliżoną war-
tość. Może to świadczyć o tym, że odpisy doko-
nywane są z pewnym opóźnieniem. Stosunkowo
wysoka wartość odpisów była również w dużym
stopniu wynikiem weryfikacji wartości zabezpie-
czeń przeprowadzonej w jednym z największych
banków. Zmiana ta wywarła negatywny wpływ
na średnią zyskowność portfela kredytów dla du-
żych przedsiębiorstw całego sektora (zob. wykre-
sy 3.8 i 3.9).

35 Przytaczane w rozdziale 3.3 zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po
wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
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Wykres 3.24. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
przedsiębiorstw ze stwierdzoną utratą wartości
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Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych.
Źródło: NBP.

Wykres 3.25. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw
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Źródło: NBP.

Wykres 3.26. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich
relacja do wartości kredytów netto
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Źródło: NBP.

Jakość kredytów według sekcji gospo-
darki narodowej

W strukturze branżowej należności banków
zachodziły powolne zmiany zapoczątkowane
w 2012 r., skutkujące ograniczaniem zaangażo-
wań banków wobec podmiotów z tych sekcji go-
spodarki, które charakteryzowały się wysokimi
(bądź rosnącymi) wskaźnikami kredytów zagro-
żonych i jednocześnie wobec których ekspozycja
banków była wysoka (zob. tabela 3.2). Dotyczy-
ło to przede wszystkim przedsiębiorstw z sekcji
budownictwo i obsługa nieruchomości, chociaż
kolejny kwartał z rzędu zmniejszył się również
udział należności podmiotów z sekcji o najwięk-
szym udziale w portfelu kredytowym banków,
tj. przetwórstwa przemysłowego, o jakości lep-
szej niż przeciętna w przedsiębiorstwach. Nadal
zwiększał się udział należności od firm prowadzą-
cych działalność finansową i ubezpieczeniową36

oraz przedsiębiorstw wytwarzających i zaopatru-
jących w energię, gaz i wodę. Wskaźniki kredy-
tów zagrożonych w tych branżach były bardzo
niskie i nie przekraczały 1%. Wydaje się, że coraz
wyraźniej widać relację między ryzykiem zwią-

36 Dane nie uwzględniają należności od NBP, banków komercyjnych i spółdzielczych oraz od oddziałów instytucji
kredytowych.
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zanym z poszczególnymi branżami a gotowością
banków do ich finansowania.

Jakość kredytów w budownictwie nadal się po-
garszała (wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł
od września o 2,7 pkt. proc. do poziomu 18,2%),
jednak kwoty odpisów z tytułu utraty warto-
ści dla tej sekcji wyraźnie zmalały (zob. wy-
kres 3.27). Ponieważ część kosztów z tytułu utra-
ty wartości kredytów jest rozpoznawana w księ-
gach banków z opóźnieniem, nie można wyklu-
czyć, że nastąpi wzrost opisów.

Od ostatniej edycji Raportu wskaźnik kredy-

tów zagrożonych w przypadku kredytów miesz-
kaniowych zaciągniętych przez przedsiębiorstwa
(głównie przez deweloperów) wzrósł o 5 pkt proc.
do poziomu 30%37. Niska jakość portfela kre-
dytów mieszkaniowych dla przedsiębiorstw nie
stanowi zagrożenia dla stabilności sektora ban-
kowego. Wartość portfela kredytów mieszkanio-
wych przedsiębiorstw w skali całego sektora ban-
kowego jest nieduża, zaś do wzrostu wskaźnika
przyczyniło się zaledwie kilka banków, w których
udziały tych kredytów w stosunku do całości ich
portfela kredytowego nie przekraczają 4%38.

Wykres 3.27. Wskaźnik kredytów zagrożonych
oraz zmiany stanu rezerw dla należności od budow-
nictwa
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Uwaga: obliczenia dla tzw. dużych zaangażowań.
Źródło: NBP.

Wykres 3.28. Wartość i jakość kredytów przedsię-
biorstw na nieruchomości
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Uwaga: dane bez BGK.
Źródło: NBP.

37Wartość wskaźnika bez uwzględniania Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będący bankiem państwowym, nie
został uwzględniony ze względu na specyfikę działalności polegającą m.in. na udzielaniu preferencyjnych kredytów
na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszy państwowych.
38 Na wysokość wskaźnika kredytów zagrożonych w przypadku kredytów mieszkaniowych ma w pewnym stopniu
wpływ specyfika organizacyjna przedsięwzięć deweloperskich. Na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych,
a niekiedy również etapów inwestycji, deweloperzy zakładają oddzielne przedsiębiorstwa (spółki-córki). W przypad-
ku niepowodzenia inwestycji, kredyt udzielony spółce-córce jest klasyfikowany jako kredyt ze stwierdzoną utratą
wartości, a klasyfikacja kredytów zaciągniętych na pozostałe projekty nie musi być obniżana, co byłoby wymogiem
nadzorczym, gdyby projekty były realizowane przez jedno przedsiębiorstwo.
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Tabela 3.2. Jakość dużych zaangażowań według sekcji gospodarki na koniec marca 2013 r. (w %)

Sekcja Struktura
należności
ogółem

Struktura
należności o
stwierdzonej

utracie
wartości

Wskaźnik
kredytów

zagrożonych

A – Rolnictwo 1,5 (1,5) 1,7 (1,5) 8,6 (7,8)
B – Górnictwo 1,3 (0,9) 1,5 (1,4) 8,7 (11,2)
C – Przetwórstwo przemysłowe 21,6 (21,9) 20,4 (22,3) 7,3 (7,6)
- Produkcja artykułów spożywczych 3,7 (4,0) 4,1 (4,8) 8,5 (9,0)
- Wytwarzanie koksu i prod. rafinacji ropy
naftowej

2,3 (2,4) 0,1 (0,1) 0,5 (0,4)

- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych

1,4 (1,3) 1,4 (1,2) 7,5 (6,5)

- Produkcja wyrobów z surowców
niemetalicznych pozostałych

1,6 (1,4) 1,8 (1,8) 8,5 (9,5)

- Produkcja metalowych wyrobów gotowych
(bez maszyn i urządzeń)

2,0 (2,0) 2,2 (2,2) 8,6 (8,3)

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
gaz i wodę

5,0 (4,2) 0,5 (0,4) 0,8 (0,7)

E – Dostawy wody, ścieki i odpady 1,1 (0,9) 0,3 (0,3) 2,1 (2,2)
F – Budownictwo 11,2 (11,6) 26,3 (24,4) 18,2 (15,5)
G – Handel i naprawy 16,0 (16,1) 15,4 (15,3) 7,5 (7,0)
H – Transport i gosp. magazynowa 2,3 (2,1) 2,6 (2,8) 8,8 (9,8)
I – Hotele i restauracje 1,8 (1,7) 4,7 (4,5) 20,5 (19,6)
J – Informacja i komunikacja 2,7 (2,3) 0,6 (0,6) 1,8 (2,0)
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7,6 (7,5) 1,1 (1,3) 1,1 (1,2)
L – Obsługa nieruchomości 9,5 (9,9) 15,8 (16,2) 12,9 (12,1)
M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

2,5 (2,4) 5,8 (5,9) 18,1 (18,0)

N – Administrowanie 2,5 (2,5) 0,6 (0,6) 2,0 (1,9)
O – Administracja publiczna 11,6 (12,6) 1,2 (0,9) 0,8 (0,6)
P – Edukacja 0,3 (0,3) 0,3 (0,3) 8,2 (7,9)
Q – Opieka zdrowotna 1,0 (1,0) 0,7 (0,5) 5,7 (4,2)
R – Kultura, rekreacja i rozrywka 0,3 (0,3) 0,3 (0,5) 8,8 (10,9)
S – Usługi pozostałe 0,2 (0,2) 0,3 (0,3) 11,6 (11,0)

Kwota ogółem (w mld zł) 534,9 (521,6) – 41,6 (38,6)

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec września 2012 r.
Należności obejmują kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, czeki i weksle, zrealizowane gwarancje, inne wierzy-
telności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyj-
nym.
Duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrze-
szonego oznacza zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego
banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.
Wartości przytaczane w sekcji K nie uwzględniają należności banków od NBP, od banków komercyjnych i spółdziel-
czych oraz od oddziałów instytucji kredytowych.
W sekcji C przetwórstwo przemysłowe zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach o największym udziale w należno-
ściach ogółem.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.29. Jakość dużych zaangażowań wobec wybranych sekcji gospodarki na koniec marca 2013 r.
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Uwaga: duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego
niezrzeszonego oznacza zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrze-
szonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.; wartości przytaczane
w sekcji K nie uwzględniają należności banków od NBP, banków komercyjnych i spółdzielczych oraz od oddziałów
instytucji kredytowych.
Źródło: NBP.

Perspektywy

Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski oraz
głównych partnerów handlowych na najbliższe
kwartały (zob. rozdział 2.1) są niekorzystne
z punktu widzenia ryzyka kredytowego sekto-
ra przedsiębiorstw. Potwierdzają to również ba-
dania ankietowe przedsiębiorstw39, które wska-
zują na słabe prognozy popytu i zamówień,
i na zmniejszenie skali inwestycji. Można zatem
oczekiwać, że koszty realizacji ryzyka kredytowe-

go utrzymają się na podwyższonym poziomie.

W dłuższym okresie, stopniowa, ale z natury
rzeczy, powolna przebudowa struktury branżo-
wej portfela zaangażowań banków może sprzyjać
ograniczaniu skutków finansowych ryzyka kredy-
towego. Potencjalne szybsze ograniczanie dźwi-
gni finansowej przez przedsiębiorstwa o słab-
szych wynikach finansowych powinno znaleźć od-
zwierciedlenie w niższych kosztach odpisów z ty-
tułu ryzyka kredytowego w bankach.

Ramka 3. Stopień pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami

Większość działających w Polsce banków stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
(MSR)1. W przypadku kredytów z utratą wartości banki te dokonują odpisu z tytułu utraty
wartości, którego wielkość zależy od wysokości spodziewanych przepływów pieniężnych z tytułu
kredytu. Przepływy te obejmują głównie oczekiwane spłaty kredytu i kwoty odzyskane z zabez-
pieczeń i pomniejszają kwotę odpisu. Pozostałe banki stosują polskie standardy rachunkowości
(PSR) i tworzą w ciężar wyniku finansowego odpisy na tzw. rezerwę celową2.

Średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami łącznie w bankach stosujących MSR i PSR
w sektorze niefinansowym na koniec marca 2013 r. wynosiło około 55%, przy czym pokrycie

39 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013 roku”, 2013 r., NBP.
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to różniło się znacznie w poszczególnych rodzajach kredytów (zob. wykres 1). Różnice te mają
związek głównie ze stopniem ich zabezpieczenia.

Wykres 1. Stopień pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami w głównych kategoriach kredytów dla
sektora niefinansowego
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Źródło: NBP.

Najwyższe pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami (77%) ma miejsce w przypadku kredytów
konsumpcyjnych, które – poza kredytami samochodowymi – są zazwyczaj słabo zabezpieczone.
Ceny w transakcjach sprzedaży wierzytelności z tytułu tych kredytów, które wynoszą z reguły
kilkanaście procent wartości ekspozycji, wskazują, że banki mają możliwość odzyskania istotnej
części niepokrytej odpisami kwoty.

Kredyty mieszkaniowe w większości zabezpieczone są hipotekami na nieruchomościach. Jednocze-
śnie mają jednak stosunkowo wysoki poziom pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami (49%).
Jest to związane ze znacznym odsetkiem kredytów charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami
LtV, ryzykiem uzyskania ceny niższej niż rynkowa w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości
oraz kosztami związanymi z dochodzeniem należności w drodze egzekucji z nieruchomości3.

Jednocześnie relacja wartości zabezpieczeń do wartości netto kredytów z utratą wartości (części
kredytów niepokrytej odpisami) może być oceniana jako wysoka. Przy założeniu, że jedyne kwo-
ty, które udaje się odzyskać z kredytu pochodzą ze sprzedaży nieruchomości po cenie równej 2/3
aktualnej ceny rynkowej, 15% kosztach egzekucji4 oraz uwzględniając dodatkowe 10% dyskonto5,
średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami według wartości na koniec 2012 r. odpo-
wiadałoby odzyskowi ze sprzedaży nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu o LtV około
100%. Tymczasem średni poziom tego wskaźnika na koniec 2012 r. był znacznie niższy i wynosił
około 80%.

W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw relację wartości zabezpieczeń do wartości netto kre-
dytów z utratą wartości dla banków MSR-owych można oszacować na co najmniej 77%6. Zważyw-
szy, że dostępne źródła pozwalają oszacować tylko minimalną wartość tej relacji, można oceniać,
że rzeczywisty poziom pokrycia kredytów netto zabezpieczeniami jest wysoki7.
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Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej informacje można ocenić, że stopień pokrycia kredytów
ze stwierdzoną utratą wartości odpisami w polskim sektorze bankowym jest bezpieczny.

1 Na koniec marca 2013 r. banki te miały około 90% udział w wartości kredytów dla sektora niefinansowego.
2 Rezerwa celowa jest odpowiednikiem odpisu z tytułu utraty wartości kredytu w MSR. Wielkość rezerwy celowej
ustalana jest w zależności od tego, do której z pięciu klas należności zostanie zakwalifikowany kredyt (normalne,
pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe, stracone). Z kolei głównie kryteria kwalifikacji do tych klas to
długość opóźnienia w spłacie kredytu oraz pogorszenie sytuacji finansowej dłużnika. Podstawę tworzenia rezerw
celowych można pomniejszyć o wartość zabezpieczeń. Szczegóły klasyfikacji i tworzenia rezerw w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków.
3 Więcej o ryzyku uzyskania ceny niższej niż rynkowa w postępowaniu egzekucyjnym oraz kosztach związanych
z dochodzeniem należności w drodze egzekucji z nieruchomości - zob.„Raport o stabilności systemu finansowego.
Lipiec 2012 r.”, 2012 r., NBP, ramka 3.
4 Założenia te zostały szerzej opisane w ramce nr 4 w edycji Raportu z grudnia 2012 r. oraz w ramce nr 3 edycji
Raportu z lipca 2012 r.
5 Dyskonto służy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie, co jest istotne szczególnie w przypadku odzysku
ze sprzedaży nieruchomości. Procedury związane z tą sprzedażą mogą być czasochłonne. Zgodnie z MSR-ami
przepływy pieniężne z kredytu dyskontuje się jego efektywną stopą procentową.
6 Przy szacowaniu tej relacji wyłączono jeden z dużych banków, w którym wartość zabezpieczeń była bardzo
wysoka, co miałoby znaczny wpływ na wartość relacji w całym systemie bankowym.
7 Część banków szacuje wartości zabezpieczeń wyłącznie dla kredytów, w których utrata wartości oceniana jest
metodą indywidualną. Kredyty takie stanowią jednak znaczną większość kredytów z utratą wartości dla przedsię-
biorstw – ich udział w kwocie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów wynosił około 88% na koniec marca 2013 r.

3.3.2. Ryzyko kredytowe portfela kre-
dytów dla gospodarstw domo-
wych

Od września 2012 r. wskaźnik kredytów zagro-
żonych dla gospodarstw domowych nie zmie-
nił się i na koniec marca 2013 r. wyniósł 7,5%
(zob. wykres 3.30). Kwota kredytów mieszkanio-
wych z utratą wartości wzrosła, zmniejszyła się
natomiast w przypadku kredytów konsumpcyj-
nych (zob. wykres 3.31).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów
dla gospodarstw domowych (zob. wykres 3.32)
były niższe niż w okresie objętym poprzednią
edycją Raportu. Do spadku odpisów w kredytach
dla gospodarstw domowych przyczyniły się głów-
nie niższe straty kredytowe w kredytach kon-
sumpcyjnych.

Kredyty mieszkaniowe

Jakość kredytów mieszkaniowych pogarszała się
(zob. wykres 3.33), a przyrost kredytów z utra-
tą wartości był nieco wyższy niż w okresie ob-

jętym poprzednią edycją Raportu (zob. wykres
3.31). Część danych wskazuje jednak na pewne
pozytywne zjawiska: spadły nieznacznie warto-
ści kredytów opóźnionych w spłacie o krótszych
terminach opóźnień (zob. wykres 3.34).

Wykres 3.30. Wskaźnik kredytów zagrożonych
dla gospodarstw domowych
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Wykres 3.31. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą warto-
ści
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Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych. Kategoria Inne obejmuje m.in. (inne niż
mieszkaniowe) kredyty dla przedsiębiorców i rolników in-
dywidualnych.
Źródło: NBP.

Wykres 3.32. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla gospodarstw domowych
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Wykres 3.33. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
głównych rodzajów kredytów dla gospodarstw domo-
wych
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Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami oznaczają
wartości każdego z rodzajów kredytów na koniec marca
2013 r.
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Wykres 3.34. Wartość kredytów mieszkaniowych
opóźnionych w spłacie w poszczególnych przedziałach
opóźnień
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W analizowanym okresie zmniejszyły się odpi-
sy netto z tytułu utraty wartości kredytów (zob.
wykresy 3.32 i 3.35), chociaż należy zwrócić uwa-

gę, że wpłynęły na to w dużej mierze wspomnia-
ne wyżej czynniki o charakterze jednorazowym
w dwóch bankach (zob. przypis 32).
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Wykres 3.35. Relacja odpisów netto z tytułu utra-
ty wartości do wartości kredytów netto
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Odsetki kredytów opóźnionych w spłacie w po-
szczególnych rocznikach kredytów mieszkanio-
wych rosną zasadniczo w równym tempie wraz
z upływem czasu od ich udzielenia (zob. wy-
kres 3.36). Najszybciej pogarsza się jakość port-
fela z 2008 r. Kredyty z tego rocznika to w znacz-
nej części kredyty nominowane we franku szwaj-
carskim (ponad 80% udział według stanu zadłu-
żenia na koniec 2012 r.), udzielone w warunkach
łagodnej polityki kredytowej, mocnego złotego
i wysokich cen nieruchomości.

Znaczna deprecjacja złotego względem franka
szwajcarskiego ma negatywny wpływ na koszty
obsługi kredytów nominowanych w tej walucie
oraz na stopień zabezpieczenia kredytów war-
tością nieruchomości. Zgodnie z przeprowadzo-
nymi symulacjami, wzrost rat kredytów nomi-
nowanych we franku szwajcarskim w stosunku
do momentu udzielenia kredytu można jednak
ocenić jako umiarkowany, do czego przyczynia

się niski poziom rynkowych stóp procentowych
we franku szwajcarskim40. Jest on znacznie niż-
szy niż w momencie udzielenia większości kre-
dytów nominowanych w tej walucie. Szacunko-
wy średni wzrost rat kredytów we franku szwaj-
carskim udzielonych w kolejnych miesiącach lat
2005–2010 wynosi obecnie około 17%, a maksy-
malny wzrost – 27% (zob. wykres 3.37). Czynni-
kiem wpływającym korzystnie na zdolność kre-
dytobiorców (którzy utrzymali się na rynku pra-
cy) do obsługi kredytów nominowanych we fran-
ku szwajcarskim jest też wzrost średnich płac,
jaki miał miejsce od okresu, w którym udzielono
większości tych kredytów41.

Wykres 3.36. Liczba kredytów mieszkaniowych
opóźnionych w spłacie o więcej niż 90 dni w rela-
cji do łącznej liczby kredytów udzielonych w danym
roczniku
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Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolej-
nych latach na koniec kolejnych miesięcy od udzielenia
kredytu.
Źródło: BIK.

Kredyty z wysokimi wskaźnikami LtV, wśród
których dominują kredyty nominowane we fran-
ku szwajcarskim, stanowią dużą część portfeli

40 Prawie wszystkie kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim oprocentowane są według zmiennej stopy procen-
towej, kalkulowanej zwykle jako stopa LIBOR CHF powiększona o stałą marżę.
41 Około 90% (według stanu zadłużenia na koniec 2012 r.) kredytów nominowanych we franku szwajcarskim została
udzielona w latach 2005-2008 (szacunki obejmują kredyty udzielone od początku 2005 r.). Średni wzrost płac realnych
od tego okresu do IV kwartału 2012 r. wyniósł około 15%, a płac nominalnych – około 40%. Jeżeli zważyć wzrost
płac wartością kredytów zaciągniętych w poszczególnych okresach, wzrosty te wyniosły by odpowiednio 12% i 34%
(nieco niższe wzrosty w tym przypadku są wynikiem tego, że największa część kredytów została udzielona pod koniec
tego okresu, tj. w 2008 r.).
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kredytowych banków. Na koniec 2012 r. udział
kredytów mieszkaniowych o wskaźniku LtV prze-
kraczającym 100% i 80% można szacować od-
powiednio na nieco ponad 1/4 i 1/2 portfela42.
Największy wzrost wskaźnika LtV w stosunku
do momentu udzielenia kredytu dotyczy kredy-
tów udzielonych w latach 2007–2008 (zob. wy-
kres 3.38).

Wykres 3.37. Relacja raty kredytu do raty w mo-
mencie udzielenia na tle aktualnego zadłużenia z ty-
tułu kredytów mieszkaniowych nominowanych we
franku szwajcarskim
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Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku
szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych
ratach łącznych lub równych ratach kapitałowych, aktu-
alna rata obliczona na podstawie kursu franka szwajcar-
skiego i stawki LIBOR 3M z 30.04.2013 r. oraz średniej
marży dla kredytów nominowanych we franku szwajcar-
skim w momencie udzielenia kredytu. Punkty na osi po-
ziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają bieżącą wartość w zło-
tych kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku
szwajcarskim, które zostały zaciągnięte w danym miesią-
cu wskazanym na osi poziomej.
Źródło: NBP, BIK.

Wykres 3.38. Średnie LtV kredytów mieszkanio-
wych nominowanych w CHF udzielonych w danym
kwartale
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Założenia: szacunki aktualnej średniej wartości wskaźni-
ka LtV zostały wykonane na podstawie średnich kur-
sów CHF, średniego LtV w momencie udzielenia kredytu,
średniej zapadalności kredytów zaciągniętych w poszcze-
gólnych kwartałach badanego okresu oraz zmian średnich
cen transakcyjnych mieszkań w badanym okresie. Wartość
kredytu przeliczona na złote przy kursie CHF na dzień
30.04.2013 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

42 Źródło: „Raport o sytuacji banków w 2012 r.”, 2013 r., UKNF. Należy przypuszczać, że faktyczna liczba kredytów
o wysokich LTV jest wyższa, co wynika z tego, że banki najprawdopodobniej nie w pełni uwzględniły obniżenie cen
nieruchomości do jakiego doszło w ostatnich latach.
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Ramka 4. Jakość walutowych i złotowych kredytów mieszkaniowych i sytuacja finan-
sowa gospodarstw spłacających te kredyty

Dochody kredytobiorców spłacających walutowe i złotowe kredyty mieszkaniowe

Średnie dochody kredytobiorców spłacających walutowe kredyty mieszkaniowe są istotnie wyższe
niż dochody kredytobiorców spłacających kredyty złotowe oraz od średniego dochodu gospodar-
stwa domowego w Polsce (zob. wykres 1). Średni dochód kredytobiorców spłacających walutowe
kredyty mieszkaniowe1 jest o około 15–18% wyższy niż średni dochód kredytobiorców spłacają-
cych kredyty złotowe i o około 65–77% wyższy od średniego dochodu gospodarstwa domowego
w 2011 r.2Większość walutowych kredytów mieszkaniowych (około 59% w ujęciu ilościowym i 76%
w ujęciu wartościowym) zostało udzielonych kredytobiorcom o dochodach powyżej progu 4 tys.
zł, który jest istotnie wyższy od średniego dochodu polskich gospodarstw domowych w 2011 r.
(3,3 tys. zł).

Wykres 1. Struktura (ilościowa – lewy panel, wartościowa – prawy panel) walutowych i złotowych kredytów
mieszkaniowych w przekroju według przedziałów wartości dochodu gospodarstw domowych – kredytobior-
ców. Dla porównania w lewym panelu odpowiedni rozkład dla całego sektora gospodarstw domowych.
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Uwaga: dane nt. kredytobiorców na koniec 2012 r.
Źródło: dane ankietowe UKNF, szacunek NBP na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych
GUS za 2011 r.

Na wyższy poziom dochodów gospodarstw spłacających walutowe kredyty mieszkaniowe wska-
zują również wyniki ankiet NBP. Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nowych
kredytobiorców, którzy zaciągali walutowe kredyty mieszkaniowe w okresie II kwartał 2006 r. –
IV kwartał 2012 r., był o 15% wyższy niż w przypadku gospodarstw domowych, którzy zacią-
gali kredyty złotowe (zob. wykres 2). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że różnica ta istotnie
wzrosła po III kwartale 2008 r.
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Wykres 2. Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym kredytobiorców zaciągających walutowe
i złotowe kredyty mieszkaniowe w poszczególnych kwartałach lat 2006–2012 (w zł)
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Źródło: NBP, ankieta o sytuacji na rynku kredytowym.

Sytuacja finansowa kredytobiorców spłacających walutowe i złotowe kredyty miesz-
kaniowe

Na koniec 2012 r. odsetek walutowych kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom
o wysokich wskaźnikach kosztów obsługi kredytów do dochodów netto (DtI) był niższy niż w przy-
padku kredytów złotowych (zob. wykres 3). Według danych UKNF, na koniec 2012 r. odsetek
(liczbowo) kredytów udzielonych gospodarstwom domowych, w których wskaźniki DtI przekra-
czały poziom 40% i 50%3 wyniósł: w przypadku kredytów złotowych odpowiednio 36% i 18%,
a w przypadku kredytów walutowych odpowiednio 27% i 13%. Szacowany (na podstawie rozkładu
DtI) średni wskaźnik DtI dla gospodarstw spłacających walutowe kredyty mieszkaniowe wyniósł
około 31%, a dla gospodarstw spłacających kredyty złotowe – 34%.

Wykres 3. Struktura (ilościowa - lewy panel i wartościowa - prawy panel) walutowych i złotowych kredytów
mieszkaniowych w przekroju według przedziału wartości wskaźnika DtI kredytobiorców na koniec 2012 r.
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Źródło: UKNF.
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Niższa średnia wartość wskaźnika DtI dla gospodarstw spłacających walutowe kredyty miesz-
kaniowe świadczy o lepszej sytuacji finansowej kredytobiorców spłacających kredyty walutowe
na koniec 2012 r. zwłaszcza, że kredytobiorcy ci mieli średnio wyższe dochody (a więc także
niższy udział podstawowych kosztów utrzymania w dochodach).

Należy jednak zwrócić uwagę, że silny spadek stóp oprocentowania kredytów złotowych w 2013 r.,
wynikający z obniżenia stóp procentowych NBP, powinien prowadzić do spadku wskaźnika DtI
i tym samym polepszenia relatywnej sytuacji kredytobiorców spłacających złotowe kredyty miesz-
kaniowe w stosunku do kredytobiorców spłacających kredyty walutowe.

Jakość walutowych i złotowych kredytów mieszkaniowych

Jakość walutowych kredytów mieszkaniowych mierzona wskaźnikiem kredytów zagrożonych jest
znacznie lepsza niż złotowych (zob. wykres 4, lewy panel). Wynika to jednak w dużej mierze
z przymusowego przewalutowywania przez banki kredytów walutowych na złotowe po wystąpieniu
przesłanek znacznej utraty wartości kredytu.

Zgodnie z szacunkami UKNF, po wyłączeniu wpływu przewalutowań wskaźniki kredytów za-
grożonych dla walutowych kredytów mieszkaniowych kształtują się na podobnym poziomie jak
w przypadku kredytów złotowych (zob. wykres 4, prawy panel)4. W 2012 r. wskaźnik kredytów
zagrożonych w przypadku kredytów walutowych wzrósł w większym stopniu, wynikało to jed-
nak z efektu statystycznego związanego z wyższą dynamiką wzrostu kredytów złotowych (wzrost
mianownika wskaźnika kredytów zagrożonych). Po wyłączeniu wpływu tego czynnika oraz efektu
przewalutowań jakość walutowych kredytów mieszkaniowych na koniec 2012 r. byłaby nieco lepsza
niż kredytów złotowych.

Wykres 4. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla walutowych i złotowych kredytów mieszkaniowych (lewy
panel) oraz wskaźniki kredytów zagrożonych po wyłączeniu wpływu przewalutowań (prawy panel)
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Źródło: NBP (lewy panel), dane ankietowe UKNF (prawy panel).

W związku ze znacznie wyższą dynamiką wzrostu złotowych kredytów mieszkaniowych po 2009 r.,
średni wiek portfela kredytów złotowych jest niższy niż kredytów walutowych. Na koniec 2012 r.
szacowany średni wiek (tzw. okres zaangażowania banku – upływ czasu od udzielenia kredytu)
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dla kredytów złotowych wynosił 3,2 roku, a dla walutowych – 5,3 roku5 (na koniec 2011 r. róż-
nica pomiędzy szacowanym średnim wiekiem portfeli kredytów walutowych i złotowych wynosiła
1 rok). Wyższy średni wiek portfela walutowych kredytów mieszkaniowych6 i niewielkie różnice
w skorygowanej jakości kredytów złotowych i walutowych wskazują na wolniejsze tempo pogar-
szania się jakości kredytów walutowych po ich udzieleniu i relatywnie (w stosunku do wartości
portfela) niższy poziom strat kredytowych na kredytach walutowych. Dane te są spójne z dany-
mi UKNF z końca 2012 r., świadczącymi o lepszej sytuacji finansowej gospodarstw spłacających
kredyty walutowe (niższy odsetek kredytów z wysokimi DtI przy wyższych średnich dochodach).

Niezależnie od oceny jakości istniejącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych należy
podkreślić, że kredyty te są źródłem nie tylko ryzyka kredytowego wynikającego ze zmian kursu
walutowego, ale także wielu innych rodzajów ryzyka dla stabilności systemu finansowego i stabil-
ności makroekonomicznej. W związku z tym dokonane regulacyjne ograniczenia udzielania tych
kredytów są zgodne z rekomendacjami NBP formułowanymi w poprzednich edycjach Raportów.

1 Szacunek na podstawie rozkładu liczby kredytów w poszczególnych przedziałach dochodu kredytobiorcy. Wartości
szacunku mogą się różnić w zależności od przyjętych założeń co do średnich dochodów w otwartych przedziałach
dochodów z wykresu 1 (poniżej 2 tys. zł i powyżej 10 tys. zł), dlatego podano przedział wartości szacunku.
Przyjęto, że średnie dochody kredytobiorców o dochodach z poszczególnych zamkniętych przedziałów wartości
na wykresie 1 są równe średniej z dolnego i górnego końca przedziału (np. dla przedziału wartości dochodów 6–8
tys. zł przyjęto średni dochód 7 tys. zł). Źródło danych – badania ankietowe UKNF.
2 Szacunek na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych GUS.
3 Zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją S kredyty udzielone gospodarstwom, w których wskaźnik DtI przekracza
poziomy 40% (dla klientów o wynagrodzeniach nieprzekraczających średniej) i 50% (dla pozostałych) uznaje się
za kredyty o podwyższonym ryzyku.
4 Zob. „Raport o sytuacji banków w 2012 r.”, str. 106, Warszawa, 2013 r., KNF, dostępne
na http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor bankowy/raporty i opracowania/publikacje sektora bankowego
/index.html.
5 Średnie ważone wartością zadłużenia na koniec 2012 r., oszacowane na podstawie danych ze statystyki bankowej.
Szacunki te są spójne z danymi BIK, zgodnie z którymi szacunkowy średni okres zaangażowania banku dla
kredytów udzielonych w latach 2005-2012, ważony zadłużeniem na koniec 2012 r., wyniósł 2,8 w przypadku
kredytów złotowych i 4,6 w przypadku kredytów walutowych (odpowiednie średnie są nieco niższe niż szacunki
na podstawie statystyki bankowej, co może wynikać z tego, że nie uwzględniono kredytów udzielonych przed
2005 r.).
6 Starsze portfele kredytów mieszkaniowych charakteryzują się z reguły gorszą jakością. Wynika to z tego, że jakość
portfeli kredytów mieszkaniowych jest bardzo dobra bezpośrednio po ich udzieleniu (z uwagi na dość dokładny
proces oceny zdolności kredytowej w przypadku tych kredytów) i pogarsza się stopniowo w miarę upływu czasu
w związku z zajściem zdarzeń pogarszających zdolność gospodarstw do obsługi kredytów (obniżenie dochodów,
utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia, rozwód itp.).

Kredyty konsumpcyjne

Wartość kredytów konsumpcyjnych z utratą
wartości i wskaźnik kredytów zagrożonych ob-
niżyły się w analizowanym okresie (zob. wykre-
sy 3.31 i 3.33). Wpłynęły na to wprawdzie duże
transakcje sprzedaży wierzytelności, jednak rów-
nocześnie istotnie spadły też odpisy netto z tytu-
łu utraty wartości kredytów (zob. wykres 3.32).

Główną przyczyną spadku strat kredytowych
w kredytach konsumpcyjnych jest coraz lepsza
jakość kolejnych roczników kredytów od 2009 r.

oraz zrealizowanie się we wcześniejszych okre-
sach znacznej większości strat na kredytach za-
ciągniętych w okresie łagodnej polityki kredy-
towej (odzwierciedleniem tego jest znaczny spa-
dek nachylenia linii vintage po 25–30 miesiącach
od udzielenia kredytu na wykresie 3.40). Rela-
tywnie dobra jakość nowo udzielonych kredy-
tów konsumpcyjnych jest przede wszystkim wy-
nikiem silnego zaostrzenia tej polityki w latach
2008-2010. Najlepszą jakością charakteryzują się
kredyty udzielone w okresie od 2010 r. (zob. wy-
kresy 3.39 i 3.40).

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 67



IRyzyko kredytowe

Wykres 3.39. Odsetek kredytów konsumpcyjnych
opóźnionych w spłacie o ponad 30 dni po 6 miesią-
cach od udzielenia kredytu według miesiąca udziele-
nia kredytu
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzie-
lenia kredytu.
Źródło: BIK.

Wykres 3.40. Liczba kredytów konsumpcyjnych
opóźnionych w spłacie o więcej niż 90 dni w rela-
cji do łącznej liczby kredytów udzielonych w danym
roczniku
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Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolej-
nych latach na koniec kolejnych miesięcy od udzielenia
kredytu.
Źródło: BIK.

Na skutek wysokich strat kredytowych w latach
2009-2011 nadal utrzymuje się znaczna różni-
ca w jakości kredytów konsumpcyjnych w ban-
kach specjalizujących się w kredytach dla go-
spodarstw domowych i w pozostałych bankach43

(zob. wykres 3.41).

Wykres 3.41. Wskaźniki kredytów konsumpcyj-
nych zagrożonych w bankach specjalizujących się
w kredytach dla gospodarstw domowych i w pozo-
stałych bankach

0%
3%
6%
9%

12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%

3-
20

10

6-
20

10

9-
20

10

12
-2

01
0

3-
20

11

6-
20

11

9-
20

11

12
-2

01
1

3-
20

12

6-
20

12

9-
20

12

12
-2

01
2

3-
20

13

Banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych

Pozostałe banki

Uwaga: dane dla krajowych banków komercyjnych i od-
działów instytucji kredytowych.
Źródło: NBP.

Perspektywy

Prognozowany rozwój sytuacji makroekonomicz-
nej w najbliższych kwartałach (zob. rozdział
2.1) będzie niekorzystny z punktu widzenia
ryzyka kredytowego sektora gospodarstw do-
mowych. Pomimo przewidywanego zwiększenia
tempa wzrostu PKB, sytuacja na rynku pracy
ma ulec dalszemu pogorszeniu. Dodatkowo, od-
miennie niż w poprzednich okresach, jednocze-
śnie ze wzrostem liczby bezrobotnych zmniejszy
się liczba pracujących.

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy będzie mia-
43 Banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych zdefiniowano jako krajowe banki komercyjne
i oddziały instytucji kredytowych z ponad 80% udziałem kredytów dla gospodarstw domowych w portfelu kredytów
dla sektora niefinansowego. Ta grupa banków obejmuje głównie małe i średnie banki, które w latach 2005–2008 i na
początku 2009 r. dynamicznie zwiększały akcję kredytową skierowaną do gospodarstw domowych (w tempie znacznie
szybszym niż pozostałe banki). Banki te mają szczególnie wysoki udział w kredytach konsumpcyjnych (40% na koniec
marca 2013 r.). Pozostałe banki to głównie duże banki uniwersalne.
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ło negatywny wpływ na jakość kredytów i wiel-
kość strat kredytowych. Zwiększenie obciążenia
portfela kredytów dla gospodarstw domowych
stratami kredytowymi powinno dotyczyć zarów-
no kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyj-
nych.

W przypadku kredytów mieszkaniowych wpływ
wzrostu bezrobocia na tempo pogarszania się ich
jakości i wielkość strat kredytowych może ujaw-
nić się z pewnym opóźnieniem z uwagi na wy-
korzystanie przez część gospodarstw innych źró-
deł spłaty kredytów niż bieżące dochody (m.in.
oszczędności) oraz priorytet, jaki przypisują go-
spodarstwa domowe obsłudze kredytów mieszka-
niowych w razie wystąpienia problemów finanso-
wych44.

Czynnikiem mogącym przyczynić się do zwięk-
szenia strat kredytowych ponoszonych na kre-
dytach mieszkaniowych jest znaczny udział kre-
dytów z wysokimi wskaźnikami LtV. Dotyczy
to głównie kredytów walutowych udzielonych
w okresie mocnego złotego i wysokich cen nie-
ruchomości. Wysokie wskaźniki LtV przekła-
dają się bowiem na mniejszy szacowany po-
ziom odzysku w stosunku do wartości kredytu
w·przypadku utraty jego wartości.

Korzystnie na jakość kredytów złotowych powi-
nien natomiast wpływać spadek obciążenia spła-
tami kredytów wynikający ze spadku stóp pro-
centowych. Czynnik ten będzie miał znaczenie
głównie w przypadku złotowych kredytów miesz-
kaniowych z uwagi na sposób ustalania ich opro-
centowania (z reguły stawka WIBOR + sta-
ła marża) oraz większą zmienność łącznej raty
kredytu przy zmianach stóp procentowych niż
w przypadku pozostałych kredytów45.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych rów-
nież można spodziewać się wzrostu obciążenia
stratami kredytowymi. Dotychczas czynnikiem
mającym wpływ na spadek strat kredytowych
były zmniejszające się obciążenia odpisami z ty-
tułu kredytów udzielonych w okresie łagodnej
polityki kredytowej. Ponieważ jednak, jak wska-
zują wykresy vintage, prawie wszystkie odpi-
sy z tytułu tych kredytów zostały już prawdo-
podobnie dokonane, obecnie czynnikiem mają-
cym największy wpływ na wielkość przyszłych
strat kredytowych będzie tempo pogarszania się
jakości nowych kohort kredytów, udzielonych
w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej.
W związku z pogorszeniem się perspektyw roz-
woju sytuacji na rynku pracy wielkość strat z ty-
tułu tych kredytów w nadchodzących kwartałach
będzie się prawdopodobnie stopniowo zwiększać,
chociaż powinny one być istotnie niższe niż w la-
tach 2009–2010.

Wpływ na jakość nowoudzielanych kredytów bę-
dzie miała modyfikacja Rekomendacji T. Skala
tego wpływu jest obecnie trudna do oceny. Z jed-
nej strony, mając na uwadze wysoką rentowność
tych kredytów, część banków może rozluźnić kry-
teria udzielania kredytów w stopniu powodują-
cym wzrost przyszłych strat kredytowych. Jed-
nak podejmując decyzję o zmianach w polityce
kredytowej banki będą brały pod uwagę obec-
ne niekorzystne perspektywy rozwoju sytuacji
na rynku pracy oraz wysokie straty kredytowe,
jakie poniosły w latach 2009–2011 na kredytach
konsumpcyjnych udzielonych w okresie luźnej
polityki kredytowej. Z tych powodów w przypad-
ku części banków złagodzenie wymogów tej reko-
mendacji nie musi obecnie doprowadzić do roz-
luźnienia polityki kredytowej w stopniu, który

44 Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez SGH odsetek gospodarstw deklarujących zaprzestanie w pierw-
szej i w drugiej kolejności obsługi kredytów mieszkaniowych lub samochodowych (zabezpieczonych) w razie wystą-
pienia kłopotów finansowych wyniósł 2,7% i 0,7%. Obie te wielkości były najniższe spośród wszystkich rodzajów
zobowiązań gospodarstw domowych wymienionych w ankiecie. W przypadku kredytu/pożyczki gotówkowej albo ra-
talnej (bez zabezpieczenia) były one ponad 3–krotnie wyższe i wyniosły odpowiednio 8,8% i 4,6%. Źródło: „Raport
KPF-IRG SGH: Sytuacja na rynku consumer finance. I kwartał 2010”, 2010 r.
45Większa zmienność łącznej raty kredytów mieszkaniowych przy zmianach stóp procentowych wynika z długiej
zapadalności kredytów mieszkaniowych (stosunkowo duży udział raty odsetkowej w łącznej racie) oraz relatywnie
niższego oprocentowania (spadek oprocentowania o tę samą wielkość powoduje większy procentowy spadek wielkości
raty odsetkowej).
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skutkowałby znacznym wzrostem strat kredyto-
wych. Potencjalne straty nie powinny też za-
grozić zyskowności portfela kredytów konsump-
cyjnych ze względu na wysokie marże osiągane
w tym segmencie.

3.4. Ryzyko płynności

W analizowanym okresie banki kontynuowały
zwiększanie udziału lokalnej bazy depozytowej
w swojej strukturze finansowania. Średnia luka
finansowania w sektorze banków komercyjnych
nieznacznie się obniżyła (zob. wykres 3.42). Spa-
dek luki dotyczył przy tym większości krajowych
banków komercyjnych. Wzrosła ona natomiast
głównie w przypadku oddziałów instytucji kre-
dytowych46.

Wykres 3.42. Luka finansowania
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Odstęp międzykwartylowy Średnia

Mediana Średnia (stały kurs)

Uwaga: w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych
na wartość luki finansowania, wartości należności i zo-
bowiązań w walutach obcych dla zmiennej średnia (stały
kurs) przeliczono na złote po stałym kursie walutowym
z końca marca 2010 r.
Źródło: NBP.

Portfel depozytów sektora niefinansowego i rzą-
dowego zwiększył się o około 19 mld zł. Wzrost

dotyczył w zdecydowanie większym stopniu de-
pozytów gospodarstw domowych (30,8 mld zł)
niż przedsiębiorstw (5,7 mld zł). Z kolei depo-
zyty sektora rządowego i samorządowego spadły
o 22,2 mld zł, cechowały się przy tym znaczną
zmiennością i były skoncentrowane w kilku naj-
większych bankach (zob. wykres 3.43)47.

Wykres 3.43. Tempo wzrostu (r/r) depozytów sek-
tora niefinansowego, rządowego i samorządowego

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

-8%
-5%
-3%
0%
3%
5%
8%

10%
13%
15%
18%

3-
20

10
6-

20
10

9-
20

10
12

-2
01

0
3-

20
11

6-
20

11
9-

20
11

12
-2

01
1

3-
20

12
6-

20
12

9-
20

12
12

-2
01

2
3-

20
13

Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa
Sektor rządowy i samorządowy (prawa oś)

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

W analizowanym okresie utrzymywała się wzmo-
żona konkurencja o depozyty. W rezultacie istot-
ny spadek rynkowych stóp procentowych nie
przełożył się na równie głęboki spadek opro-
centowania depozytów oferowanych przez ban-
ki. Średnia różnica między stawkami WIBOR
a oprocentowaniem nowych depozytów termino-
wych wyraźnie się obniżyła. Podobny efekt był
widoczny również w przypadku całego portfela
depozytów bieżących48 (zob. wykres 3.44). Spa-
dek spreadu osiąganego przez banki na depozy-
tach klientów był szczególnie widoczny w przy-
padku depozytów gospodarstw domowych.

46 Podmioty te przeważnie nie posiadają rozwiniętej bazy depozytowej wobec czego utrzymują wysoką lukę finanso-
wania, która dodatkowo cechuje się stosunkowo dużą zmiennością.
47 Przytaczane w rozdziale 3.4 zmiany wartości odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych.
48W ramach sprawozdawczości bankowej kategoria „depozyty bieżące” zawiera wszystkie depozyty, w ramach których
środki są wypłacane na żądanie, a zatem zarówno rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe, jak i konta oszczędnościo-
we.
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Wykres 3.44. Spread między średnią stawką WIBOR a oprocentowaniem nowych terminowych depozytów
złotowych (lewy panel) i oprocentowaniem portfela depozytów bieżących (prawy panel)
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Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych; dla nowych
depozytów terminowych średniomiesięczną stawkę WIBOR obliczono jako miesięczną średnią ze stawek WIBOR
o terminach 1M, 3M, 6M, 1Y ważoną za pomocą udziałów depozytów o odpowiednich terminach zapadalności w całości
nowych depozytów w danym miesiącu; dla depozytów bieżących użyto średniomiesięcznej stawki WIBOR O/N.
Źródło: NBP.

Konkurencja o depozyty gospodarstw domowych
dotyczyła przede wszystkim środków zgroma-
dzonych na kontach oszczędnościowych. W ana-
lizowanym okresie udział depozytów bieżących
w całości depozytów gospodarstw domowych
wzrósł z około 46% do 49%. Brak lub relatyw-
nie niskie koszty przenoszenia środków z kont
oszczędnościowych między bankami mogły je
zmuszać do oferowania konkurencyjnego opro-
centowania. Taką tezę potwierdza też wyraź-
ne zmniejszenie zróżnicowania oferowanego opro-
centowania pomiędzy bankami uczestniczącymi
w statystyce stóp procentowych NBP. Innym
czynnikiem wpływającym na spadek spreadu
na rachunkach bieżących jest fakt, że oprocen-
towanie rachunków rozliczeniowych było bliskie
zera jeszcze przed spadkiem stawek rynkowych
i banki nie miały możliwości ich dalszego obni-
żenia.

Wzrost kosztów pozyskiwania nowych złotowych
depozytów sektora realnego miał istotny wpływ
na koszt finansowania całego portfela zobowią-
zań (złotowych i walutowych) banków (zob. wy-
kres 3.45). Spadek stóp procentowych w mniej-
szym stopniu przełożył się na spadek efektyw-

nego oprocentowania zobowiązań niż należno-
ści (zob. ramka 2). Przyczyniło się to do ogra-
niczenia wyników odsetkowych i w konsekwen-
cji zmniejszenia zyskowności banków (zob. roz-
dział 3.1.).

Wykres 3.45. Efektywne oprocentowanie zobowią-
zań
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Uwagi: efektywne oprocentowanie – relacja annualizowa-
nych kosztów odsetkowych do średniorocznej wartości bi-
lansowej zobowiązań. Obliczenia uwzględniają zobowią-
zania złotowe i walutowe.
Źródło: NBP.
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Wzrostowi bazy depozytowej towarzyszył
spadek finansowania zagranicznego (o około
5,8 mld zł), które w większości stanowią lokaty
i kredyty od zagranicznych podmiotów dominu-
jących (zob. wykres 3.46). Ograniczenie finanso-
wania zagranicznego można wiązać ze stopnio-
wym spadkiem wartości walutowych kredytów
mieszkaniowych, co zmniejszało zapotrzebowa-
nie na finansowanie walutowe. W przypadku
niektórych banków zjawisko to mogło być też
związane ze zmianami właścicielskimi, zmianą
strategii i polityką zagranicznych podmiotów do-
minujących. W ocenie NBP ograniczenie finan-
sowania zagranicznego nie miało decydującego
wpływu na spadek dynamiki akcji kredytowej
w ostatnim okresie (zob. ramka 5).

Wykres 3.46. Kwartalna zmiana stanu kredytów
i depozytów od banków i oddziałów instytucji kredy-
towych
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walutowych.
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Spadek wartości finansowania zagranicznego
w stopniu wyższym niż spadek portfela kredy-
tów walutowych mógł w pewnym stopniu wyni-
kać ze zmiany strategii banków w zakresie za-
rządzania pozycją walutową. Korzystne warunki
rynkowe sprzyjały zabezpieczaniu pozycji walu-
towej instrumentami fx swap i CIRS (zob. roz-

dział 2.2.2).

Ograniczanie zobowiązań wobec zagranicznych
podmiotów dominujących przyczyniło się do dal-
szego spadku znaczenia w sektorze banków
o strategii finansowania zagranicznego. Na ko-
niec marca 2013 r. ich udział w aktywach sektora
wyniósł około 11% (17% rok wcześniej). Zwięk-
szyło się znaczenie banków o strategii miesza-
nej (z 24% do 28%) oraz depozytowej (z 59%
do 61%). Jednocześnie w analizowanym okresie
w strukturze finansowania banków o poszczegól-
nych strategiach nie zaszły istotne zmiany.

Pomimo redukcji zobowiązań polskiego sektora
bankowego wobec zagranicznych banków, wciąż
istnieje grupa banków istotnie zależna od tej for-
my finansowania. W celu oszacowania potencjal-
nego ryzyka związanego z finansowaniem zagra-
nicznym przeprowadzono symulację w ramach
analiz szokowych. Scenariusz szokowy tej sy-
mulacji zakłada m.in. odpływ części zobowią-
zań zagranicznych, deprecjację złotego i spa-
dek wartości bufora płynnych aktywów. Wyni-
ki tej restrykcyjnej w swoich założeniach symu-
lacji wykazały, że dla niespełna 11% banków
szok płynnościowy związany z odpływem finan-
sowania zagranicznego stanowiłby poważne ryzy-
ko dla ich stabilnego funkcjonowania ze względu
na brak wystarczających buforów płynnych ak-
tywów (zob. rozdział. 3.8.2).

W ostatnim okresie zwiększyła się skala wyko-
rzystania emisji instrumentów dłużnych jako źró-
dła finansowania. Banki korzystając z relatyw-
nie korzystnych warunków rynkowych emitowały
obligacje zarówno na rynek krajowy, jak i zagra-
niczny. Udział emisji w strukturze finansowania
banków jest jednak nadal niewielki i na koniec
marca 2013 r. wyniósł około 2% ich sumy bilan-
sowej49. Udział ten byłby jednak około dwukrot-
nie wyższy, gdyby uwzględnić emisje euroobliga-
cji, które ze względu na specyficzny sposób prze-
prowadzania nie są ujmowane w statystyce ban-
kowej jako zobowiązanie z tytułu emisji50.

49Wyłączając obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
50 Ze względów podatkowych banki krajowe przeprowadzają zazwyczaj emisję euroobligacji za pośrednictwem zagra-
nicznej spółki celowej, która następnie udziela bankowi kredytu lub tzw. kaucji równej kwocie emisji.
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Sytuacja banków w zakresie płynności krótkoter-
minowej nie zmieniła się istotnie i była korzyst-
na. Portfel aktywów płynnych wzrósł (zob. wy-
kres 3.47) i dla ponad 95% banków komercyjnych
w całości pokrywał skorygowaną lukę płynno-
ści krótkoterminowej. Jednocześnie zmieniła się
struktura aktywów płynnych – spadł udział skar-
bowych papierów wartościowych, a wzrósł bo-
nów pieniężnych NBP (zob. tabela 3.3). Może
to być związane ze spadającymi rentownościami
obligacji skarbowych oraz strategią wydłużania
zapadalności emitowanych obligacji przez Mini-
sterstwo Finansów51. Bony pieniężne i obligacje
skarbowe są przy tym skoncentrowane w naj-
większych bankach.

Wykres 3.47. Udział bonów pieniężnych NBP
i skarbowych papierów wartościowych w aktywach
banków
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Źródło: NBP.

Nadzorcze wskaźniki płynności, które muszą wy-
pełniać banki krajowe52 także wskazują, że sytu-
acja banków w zakresie ryzyka płynności była
dobra.

W przypadku płynności krótkoterminowej, ban-
ki komercyjne zobowiązane są do przestrzega-
nia wskaźników M1 i M2, tj. do utrzymywa-
nia rezerw płynności przewyższających poziom
środków obcych niestabilnych. W analizowanym

okresie wszystkie banki komercyjne utrzymywa-
ły wskaźniki M2 powyżej wymaganego mini-
mum 1,00, a średni wskaźnik dla sektora ban-
ków komercyjnych nieznacznie wzrósł (zob. wy-
kres 3.48).

Wykres 3.48. Współczynnik płynności M2 w ban-
kach komercyjnych
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Wykres 3.49. Współczynnik płynności M4 w ban-
kach komercyjnych
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Źródło: NBP.

Wszystkie banki komercyjne spełniały też wy-
móg dotyczący wskaźnika płynności długoter-

51 Szerzej na temat portfela instrumentów dłużnych banków w rozdziale 3.5.
52 Szerzej na temat nadzorczych norm płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień
2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 73



IRyzyko płynności

minowej M4. W analizowanym okresie średni
wskaźnik dla banków komercyjnych istotnie się
zwiększył. Zmniejszył się przy tym udział ban-
ków o najniższych wskaźnikach.

Perspektywy

Sytuacja płynnościowa banków poprawiła się
w analizowanym okresie i jest dobra. Nie sta-
nowi przy tym istotnego ryzyka dla stabilno-
ści krajowego sektora bankowego. Finansowanie
zagraniczne jest stopniowo ograniczane a banki
w większym stopniu korzystają z lokalnej bazy
depozytowej zmniejszając lukę finansowania.

Jednocześnie jednak zwiększone (w stosunku
do stawek rynkowych) koszty finansowania,
zwłaszcza w przypadku depozytów gospodarstw
domowych, wpływają negatywnie na wyniki od-
setkowe banków. Można oczekiwać, że w nad-
chodzących kwartałach koszty finansowania bę-
dą czynnikiem ograniczającym zyskowność ban-
ków.

Można się spodziewać, że wraz ze spadkiem port-
fela kredytów walutowych utrzyma się trend
stopniowego obniżania środków pozyskiwanych
przez banki od zagranicznych podmiotów do-
minujących. Banki będą zapewne kontynuować
poszerzanie bazy depozytowej i zwiększanie jej
udziału w swojej strukturze finansowania. Istot-
ny spadek stóp procentowych wraz z popra-
wą oceny ryzyka kraju przez inwestorów mo-

gą też przyczyniać się do dalszego zwiększa-
nia przez banki skali wykorzystania emisji in-
strumentów dłużnych jako źródła finansowania.
Zmiany w strukturze finansowania mogą być też
w pewnym stopniu kierowane potrzebą dostoso-
wania do norm regulacyjnych w zakresie płyn-
ności długoterminowej, w tym zapowiadanych
norm w ramach CRD IV /CRR .

Pomimo możliwego wpływu na wzrost kosztów
finansowania, takie zmiany w strukturze zobo-
wiązań banków należy oceniać pozytywnie jako
przyczyniające się do zwiększenia stabilności ich
profilu finansowania. W szczególności ogranicze-
nie skali zależności od zagranicznych podmiotów
dominujących powinno obniżyć ryzyko koncen-
tracji źródeł finansowania.

Główne czynniki ryzyka dla sytuacji płynnościo-
wej krajowych banków związane są z sytuacją
na globalnych rynkach finansowych, w szczegól-
ności w strefie euro. Ewentualny istotny wzrost
awersji do ryzyka i pogorszenie sytuacji ban-
ków matek mogłoby się przyczynić do nagłego
wycofywania środków inwestorów zagranicznych
z Polski, deprecjacji złotego i wzrostu premii za
ryzyko. Wpłynęłoby to na wzrost potrzeb płyn-
nościowych zarówno złotowych jak i walutowych
oraz zmniejszyło wartość rynkową portfela akty-
wów płynnych banków. Analiza wpływu mate-
rializacji takiego bardzo negatywnego scenariu-
sza została przedstawiona w rozdziale 3.8.2.

Ramka 5. Wpływ ograniczenia finansowania zagranicznego na akcję kredytową ban-
ków

Większość sektorów bankowych Europy Środkowo- i Południowowschodniej (CESEE) cechuje się
dużą obecnością zagranicznych grup bankowych. W okresie sprzed wybuchu światowego kryzysu
finansowego zagraniczne banki dynamicznie rozwijały działalność na tych rynkach korzystając
z perspektyw szybkiego rozwoju gospodarczego i relatywnie niskiego „ubankowienia” gospodarek.
Zagraniczne grupy bankowe były zaangażowane nie tylko kapitałowo, ale w znacznym stopniu
dostarczały też finansowanie swoim spółkom–córkom.

Kryzys w strefie euro, rynkowa i regulacyjna presja na delewarowanie i zmniejszanie skali działal-
ności oraz tendencja do koncentrowania się na rynkach macierzystych przyczyniły się do ograni-
czania finansowania udzielanego przez banki zagraniczne spółkom–córkom w CESEE. Tendencja
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spadku zobowiązań zagranicznych banków z krajów CESEE widoczna jest od połowy 2011 r. Zja-
wisko to wywołało obawy o negatywny wpływ ograniczania finansowania zagranicznego na akcję
kredytową w krajach CESEE i, w konsekwencji, na ich gospodarki1.

W przypadku Polski tendencja ograniczania finansowania zagranicznego2 rozpoczęła się
w III kwartale 2011 r. (zob. wykres 3.46). Choć zmniejszenie skali finansowania zagranicznego
dotyczyło większości filii zagranicznych banków, to dominujący wpływ na spadek w skali sektora
miały procesy konsolidacyjne i związane z tym zmiany strategii finansowania kilku banków oraz
ograniczenie skali działalności przez banki, które były skoncentrowane głównie na udzielaniu wa-
lutowych kredytów mieszkaniowych. Duży wpływ na zmienność wartości finansowania zagranicz-
nego miała również działalność części oddziałów instytucji kredytowych, które inwestują środki
głównie w polskie skarbowe papiery wartościowe.

Spadek finansowania zagranicznego nie doprowadził do spadku aktywów sektora banków komer-
cyjnych. W analizowanym okresie3 aktywa banków wzrosły o 77 mld zł (6%) przy spadku finanso-
wania zagranicznego o 34 mld zł (18%) (zob. wykres 1). Dźwignia finansowa banków zmniejszyła
się ale było to wynikiem wzrostu kapitałów a nie redukowania wartości aktywów. Analiza bi-
lansów indywidualnych banków nie potwierdza istotnej zależności między zmianą finansowania
zagranicznego a zmianą sumy bilansowej w poszczególnych bankach (zob. wykres 2).

Wykres 1. Zmiana wybranych kategorii bilansu banków komercyjnych w okresie czerwiec 2011 r. – marzec
2013 r.

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

Fi
na

ns
ow

an
ie

za
gr

an
ic

zn
e

Su
m

a 
bi

la
ns

ow
a

D
ep

oz
yt

y 
se

kt
or

a
ni

ef
in

an
so

w
eg

o

Zł
ot

ow
e 

kr
ed

yt
y

m
ie

sz
ka

ni
ow

e

W
al

ut
ow

e 
kr

ed
yt

y
m

ie
sz

ka
ni

ow
e

K
re

dy
ty

ko
ns

um
pc

yj
ne

K
re

dy
ty

 d
la

 d
uż

yc
h

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

K
re

dy
ty

 d
la

 M
SP

m
ld

 z
ł 

Zmiana (lewa oś) Tempo wzrostu (prawa oś)

Źródło: NBP.

Finansowanie zagraniczne zostało zastąpione przez zwiększenie bazy depozytowej, w szczegól-
ności depozytów gospodarstw domowych. W analizowanym okresie depozyty sektora niefinanso-
wego wzrosły o 67 mld zł (11%), a analiza bilansów indywidualnych banków wskazuje, że więk-
szość z tych, które ograniczyły finansowanie zagraniczne jednocześnie zwiększyło bazę depozytową
(zob. wykres 2).

W tym samym okresie nastąpiło ograniczenie tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinanso-
wego. Można jednak oceniać, że było to zjawisko cykliczne, związane w dominującym stopniu
ze spowolnieniem gospodarczym i wzrostem niepewności co do przyszłego wzrostu gospodarki,
spadkiem popytu na kredyt i efektem działań regulacyjnych. Z wyjątkiem walutowych kredytów
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mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych banki zwiększyły portfele pozostałych kredytów dla
sektora niefinansowego (zob. wykres 1).

Wykres 2. Zmiana wartości finansowania zagranicznego oraz zmiana wartości sumy bilansowej (lewy panel)
i wartości depozytów sektora niefinansowego (prawy panel) w okresie czerwiec 2011 r. – marzec 2013 r.
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W analizowanym okresie polityka kredytowa banków była zaostrzana lub pozostawała bez zmian
we wszystkich głównych kategoriach kredytów (zob. wykres 3.10)4. Dane ankietowe nie potwier-
dzają, aby banki z istotnym udziałem finansowania zagranicznego prowadziły bardziej konserwa-
tywną politykę niż pozostałe banki. Zmiany ich polityki były nawet mniej restrykcyjne z wyjąt-
kiem kredytów mieszkaniowych (zob. wykres 3), co mogło się wiązać z mocnym ograniczeniem
udzielania kredytów walutowych5. Żaden z ankietowanych banków nie wskazywał na kwestię fi-
nansowania jako czynnik ograniczający podaż kredytów. Banki uzasadniały zaostrzanie kryteriów
głównie niepewnością co do przyszłej sytuacji gospodarczej, ryzykiem poszczególnych branż, a
w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych – także ograniczeniami regulacyjnymi.

Analiza zmian portfela kredytowego banków korzystających z finansowania zagranicznego wskazu-
je, że spadek tych zobowiązań był istotnie skorelowany ze zmianą wartości walutowych kredytów
mieszkaniowych (zob. wykres 4). Wydaje się przy tym, że to raczej ograniczenia w udzielaniu
tego typu kredytów miały decydujący wpływ na spadek ich wartości i w konsekwencji spadek
zapotrzebowania na (walutowe) finansowanie zagraniczne. Analogiczna analiza dla kredytów zło-
towych wskazuje, że te same banki zwiększyły akcję kredytową w segmencie złotowych kredytów
mieszkaniowych.

Większość banków, które ograniczyły finansowanie zagraniczne, zmniejszyły też portfel kredytów
konsumpcyjnych (zob. wykres 4). Spadek tego typu kredytów dotyczył jednak całego sektora
(w tym również banków niekorzystających z finansowania zagranicznego) i był związany z czyn-
nikami popytowymi i regulacyjnymi.

W przypadku kredytów dla sektora przedsiębiorstw nie ma istotnego związku między spadkiem
finansowania zagranicznego a zmianami portfela kredytów (zob. wykres 5). Polityka banków, które
ograniczyły finansowanie zagraniczne, była w tym segmencie bardzo zróżnicowana.
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Wykres 3. Skumulowany indeks zmian kryteriów udzielania kredytów w bankach korzystających i nieko-
rzystających z finansowania zagranicznego w okresie III kwartał 2011 r. – I kwartał 2013 r.
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Banki z finansowaniem zagranicznym Banki bez finansowania zagranicznego

Uwaga: średnia nieważona dla poszczególnych grup banków; wartości dodatnie oznaczają złagodzenie, a ujemne
zaostrzenie polityki kredytowej w stosunku do okresu początkowego – II kwartału 2011 r.
Źródło: NBP.

Wykres 4. Zmiana wartości finansowania zagranicznego oraz zmiana wartości złotowych kredytów mieszka-
niowych (lewy panel), walutowych kredytów mieszkaniowych (środkowy panel) i kredytów konsumpcyjnych
(prawy panel) w okresie czerwiec 2011 r. – marzec 2013 r.
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Uwagi: uwzględniono banki, dla których analizowane pozycje stanowią powyżej 2% sumy bilansowej; na osiach
pionowych przedstawiono zmianę wartości poszczególnych rodzajów kredytów.
Źródło: NBP.

Warto podkreślić, że wniosek o relatywnie ograniczonym wpływie ograniczania finansowania za-
granicznego na akcję kredytową jest potwierdzony przez analizy Vienna Initiative dla grupy
państw CESEE. Wskazują one, że spadek tempa wzrostu kredytów w większości państw (w tym
w Polsce) było w większym stopniu związane z czynnikami popytowymi i podażowymi niezwią-
zanymi z finansowaniem zagranicznym6.
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Wykres 5. Zmiana wartości finansowania zagranicznego oraz zmiana wartości kredytów dla dużych przed-
siębiorstw (lewy panel) i kredytów dla MSP (prawy panel) w okresie czerwiec 2011 r. – marzec 2013 r.
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Uwaga: uwzględniono banki, dla których analizowane pozycje stanowią powyżej 2% sumy bilansowej.
Źródło: NBP.

1 W celu ograniczenia tego ryzyka Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy powołały tzw. Vienna Initiative 2.
Zob. http://vienna-iniative.com/
2 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, finansowanie zagraniczne odnosi się do kredytów i depozytów otrzymanych
od zagranicznych banków i oddziałów instytucji kredytowych.
3 W niniejszej ramce „analizowany okres” oznacza okres czerwiec 2011 r. – marzec 2013 r.
4 Na podstawie kwartalnej ankiety kredytowej NBP – „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do prze-
wodniczących komitetów kredytowych”.
5 Pytanie o politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych nie uwzględnia podziału na kredyty złotowe
i walutowe.
6 Zob. kwartalne publikacje „CESEE Deleveraging Monitor”. Zgodnie z edycją za IV kwartał 2012 r. „niski wzrost
kredytu odzwierciedlał zarówno niski popyt jak i czynniki podażowe. Wśród tych ostatnich banki większą wagę
przypisywały wysokiemu poziomowi kredytów z utratą wartości niż ograniczeniom w finansowaniu”.

3.5. Ryzyko rynkowe

W analizowanym okresie zwiększyła się długa
walutowa pozycja bilansowa w sektorze banko-
wym. Wzrost tej pozycji wiązał się ze spad-
kiem walutowych zobowiązań zagranicznych,
w szczególności od spółek-matek polskich ban-
ków (zob. rozdział 3.4). Największa pozycja ak-
tywów walutowych – portfel kredytów mieszka-
niowych – również się obniżyła, ale w mniej-
szym stopniu niż w przypadku zobowiązań wa-
lutowych.

Wzrost długiej pozycji bilansowej nie przełożył
się jednak na wzrost otwartej pozycji walutowej,
która nie przekracza 1% funduszy własnych ban-

kó (zob. wykres 3.50). Otwarta bilansowa po-
zycja walutowa była zabezpieczana przy użyciu
instrumentów pochodnych, jak fx swap i CIRS,
zawieranych najczęściej z zagranicznymi banka-
mi. Wzrost wykorzystania transakcji CIRS i fx
swap, w zarządzaniu pozycją walutową mógł być
związany z relatywnie niskimi kosztami na rynku
tych instrumentów (zob. rozdział 2.2.2). W ana-
lizowanym okresie w strukturze pozycji pozabi-
lansowych banków obniżył się udział transakcji
fx swap, zwiększył natomiast tranksakcji CIRS.

Z uwagi na niemal pełne zabezpieczenie pozycji,
ryzyko powstania strat w wyniku zmian wyce-
ny pozycji walutowej pozostawało ograniczone.
Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego
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nie przekraczała 0,1% funduszy własnych ban-
ków komercyjnych (zob. wykres 3.51). Wartość
zagrożona z tytułu ryzyka walutowego jest obli-
czana przy założeniu płynności rynku instrumen-
tów zabezpieczających i pełnej możliwości od-
nowienia transakcji zabezpieczającej. Szacunek
ten nie obejmuje zatem innych aspektów ryzyka,
na które banki są w praktyce narażone: wzro-
stu kosztu transakcji, braku możliwości odnowie-
nia transakcji oraz niewypłacalności kontrahen-
ta. Można oceniać, że ze względu na większe wy-
korzystanie transakcji pozabilansowych w anali-
zowanym okresie ekspozycje banków na to ryzy-
ko nieznacznie wzrosło.

Wykres 3.50. Otwarta pozycja walutowa do fun-
duszy własnych
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Źródło: NBP.

Potencjalny wzrost marż rynkowych na trans-
akcjach zabezpieczających przed ryzykiem wa-
lutowym może stanowić zagrożenie dla zyskow-
ności portfela aktywów walutowych, gdy mar-
że na transakcji zabezpieczającej przewyższą su-
mę marży depozytowej i kredytowej. Ryzyko to
jest szczególnie istotne dla niektórych banków,
które w okresie największej konkurencji na ryn-
ku udzielały walutowych kredytów mieszkanio-
wych przy bardzo niskich marżach (rzędu 100–
150 pkt bazowych), jednocześnie aktywnie kon-
kurując o pozyskiwanie depozytów. Na koniec
marca 2013 r. dla około 30% banków szacowana
zyskowność portfela kredytów mieszkaniowych

była ujemna (zob. wykres 3.7).

Wykres 3.51. Mediana Value at Risk z tytułu ry-
zyka walutowego i stopy procentowej
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Łączne z tytułu ryzyka walutowego i stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy i handlowy)
Ryzyka walutowego
Ryzyko stopy procentowej (portfel handlowy)

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

Źródłem ryzyka związanego z zabezpieczaniem
bilansowej pozycji walutowej jest też możli-
wość znacznej deprecjacji złotego. Deprecjacja
wpływa bowiem na wzrost wartości środków
w złotych potrzebnych do odnowienia kontrak-
tów zabezpieczających pozycje walutowe w bi-
lansach banków. Deprecjacja może również po-
ciągać za sobą konieczność zaangażowania płyn-
nych środków do uzupełnienia depozytów zabez-
pieczających związanych z transakcjami domy-
kającymi pozycję walutową. Ryzyko to zosta-
ło uwzględnione w scenariuszu szokowym testów
warunków skrajnych (zob. rozdział 3.8.2). Wyni-
ki symulacji wskazują, że dla niektórych banków
(o około 16% udziale w aktywach sektora) war-
tość środków złotowych potrzebnych do odno-
wienia kontraktów zabezpieczających przewyż-
szałby ich bufor płynności w postaci skarbo-
wych papierów wartościowych i bonów pienięż-
nych NBP. Dotyczy to w szczególności banków,
które w przeszłości na znaczną skalę udzielały
kredytów walutowych nominowanych we franku
szwajcarskim i euro przy jednocześnie niewielkiej
skali finansowania bilansowego w tych walutach.
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Tabela 3.3. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków według emitenta
(mld zł)

Emitent Rezydent Nierezydent
4-2012 9-2012 4-2013 4-2012 9-2012 4-2013

Banki centralne (bony pieniężne) 72,1 104,3 125,0 0,0 0,0 0,0
Instytucje rządowe szczebla centralnego 128,4 124,1 135,2 1,8 0,6 0,6
-bony skarbowe 7,0 5,0 7,9 1,3 0,0 0,0
-obligacje skarbowe 121,4 119,1 127,2 0,6 0,6 0,6
Instytucje samorządowe 13,2 13,3 14,0 0,0 0,0 0,0
Instytucje sektora finansowego 5,6 6,9 8,1 1,3 0,9 0,6
Instytucje sektora niefinansowego 12,4 12,7 12,4 0,1 0,1 0,1

Razem 231,6 261,3 294,6 3,3 1,6 1,3

Uwaga: dane obejmują dłużne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych.
Źródło: NBP.

Ryzyko stopy procentowej w krajowym sektorze
bankowym dotyczy głównie portfela stałokupo-
nowych papierów wartościowych53. Zdecydowa-
ną większość (około 89%) tego portfela stano-
wią krajowe skarbowe papiery wartościowe oraz
bony pieniężne NBP (zob. tabela 3.3). W ostat-
nim okresie w portfelu zwiększył się udział bo-
nów pieniężnych kosztem obligacji skarbowych.
Może być to związane ze spadającą rentownością
obligacji oraz wydłużeniem zapadalności nowych
emisji przez Ministerstwo Finansów.

Około 91% papierów skarbowych jest utrzymy-
wane przez banki w portfelach, które wyceniane
są według cen rynkowych. Jednocześnie dla więk-
szości z nich zmiany wyceny ujmowane są w ka-
pitałach, a nie w wyniku finansowym (zob. ta-
bela 3.4. Ryzyko zmian ich cen jest w większości
zabezpieczane przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych. Średnie duration portfela obligacji
jest przy tym relatywnie niskie i wynosi około
2,1 lat. W rezultacie szacunkowa miara wartości
zagrożonej dla ryzyka stopy procentowej w port-
felach handlowych banków nie przekracza 0,2%
ich funduszy własnych (zob. wykres 3.51).

Ryzyko stopy procentowej związane z bonami
pieniężnymi jest znikome ze względu na ich krót-
ki termin zapadalności (zazwyczaj 7 dni).

Tabela 3.4. Klasyfikacja instrumentów dłużnych
emitowanych przez instytucje rządowe szczebla cen-
tralnego (rezydent i nierezydent) według poszczegól-
nych portfeli (zgodnie z MSSF)

Typ portfela Udział
Dostępne do sprzedaży 76,4%
Przeznaczone do obrotu 12,4%
Utrzymywane do wymagalności 5,8%
Kredyty i inne należności 2,8%
Wyceniane przez rachunek zysków i strat 2,6%
Uwaga: stan na koniec marca 2013 r.
Źródło: NBP.

Banki mogą być narażone na ryzyko związa-
ne z wahaniami spreadu między rentownością
obligacji a oprocentowaniem zabezpieczających
je swapów. Ryzyko to nie jest brane pod uwa-
gę w szacunkach wartości zagrożonej, zosta-
ło natomiast uwzględnione w scenariuszu szo-
kowym makroekonomicznych analiz szokowych
(zob. rozdział 3.8.2). Wyniki tych symulacji
wskazują, że ryzyko to nie jest duże, co w znacz-
nym stopniu wynika z niskiego duration portfe-
li skarbowych dłużnych papierów wartościowych
polskich banków. (zob. tabela 3.4).

Perspektywy

Poziom ryzyka rynkowego, na które wystawione
są polskie banki należy ocenić jako niski. Ekspo-

53 Około 94% portfela kredytowego jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
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zycje bilansowe wrażliwe na zmiany kursu walu-
towego i stóp procentowych są w większości przy-
padków zabezpieczone przy użyciu instrumentów
pochodnych.

Rosnące wykorzystanie pozabilansowych trans-
akcji zabezpieczających zwiększa jednak wrażli-
wość banków na zmiany kwotowań i płynność
rynków fx swap i CIRS. Potencjalnym źródłem
ryzyka mógłby też być odpływ kapitału zagra-
nicznego z rynku krajowych obligacji skarbo-
wych skutkujący nagłym spadkiem ich cen. Nie
powinno to jednak zagrozić stabilnemu funkcjo-
nowaniu banków ze względu na zabezpieczenie
portfela i jego relatywnie niskie duration.

3.6. Rynkowa ocena polskich
banków

Od czasu publikacji poprzedniej edycji Raportu
notowania giełdowe polskich banków nie zmie-
niły się znacznie. W I kwartale 2013 r. kursy
akcji polskich banków notowanych na GPW, po-
dobnie jak notowania ich spółek-matek na par-
kietach europejskich, podlegały korekcie, która
zakończyła się w I połowie maja br. (zob. wy-
kres 3.52).

W grudniu 2012 r. Alior Bank przeprowa-
dził pierwszą ofertę publiczną akcji (ang. IPO).
Uwzględniając ostateczną cenę sprzedaży i liczbę
akcji w poszczególnych transzach, wartość ofer-
ty publicznej wyniosła ponad 2 mld zł, czyniąc
ją jednocześnie największą tego typu ofertą pry-
watnej spółki w historii warszawskiej giełdy.

Wartość wskaźnika „cena do wartości księgowej”
dla większości polskich banków pozostaje sta-
bilna i utrzymuje się powyżej jedności. Wyso-
ka wartość tego wskaźnika wskazuje, że inwesto-
rzy pozytywnie oceniają polskie banki (zob. wy-
kres 3.53). Niemniej jednak w analizowanym
okresie obniżyły się przewidywania analityków
rynkowych co do spodziewanych wyników finan-
sowych polskich banków w 2013 r., (zob. wy-
kres 3.54).

Wykres 3.52. Kursy indeksów polskich i europej-
skich banków
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Uwaga: kursy indeksów przeskalowane na 100 na koniec
2007 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

Wykres 3.53. Wskaźnik P/BV (cena do wartości
księgowej) indeksów polskich i europejskich banków
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Źródło: Thomson Reuters.

O korzystnej ocenie sytuacji banków może też
świadczyć spadek rentowności poszczególnych
obligacji krajowych i zagranicznych polskich
banków. W analizowanym okresie zawężeniu
uległ spread między rentownościami obligacji
polskich banków emitujących obligacje w euro
i dolarze amerykańskim a oprocentowaniem swa-
pów procentowych w tych walutach.
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Tabela 3.5. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s oraz Fitch

Moody’s Rating siły
finansowej

Rating depozytowy
długoterminowy

Rating depozytowy
krótkoterminowy

Perspektywa

PKO BP C- (C-) A2 (A2) P-1 (P-1) NEG (NEG)
Pekao C- (C-) A2 (A2) P-1 (P-1) NEG (NEG)
BRE Bank D (D) Baa3 (Baa2) P-3 (P-2) STA (NEG)
ING Bank Śląski D+ (D+) Baa1 (Baa1) P-2 (P-2) NEG (NEG)
Bank Zachodni WBK D+ (D+) Baa1 (Baa1) P-2 (P-2) NEG (RUR)
Bank Millennium E+ (D) Baa2 (Baa3) NP (P-3) NEG (NEG)
BPH D (D) Baa2 (Baa2) P-2 (P-2) STA (STA)
Bank Handlowy D+ (D+) Baa3 (Baa3) P-3 (P-3) STA (STA)
BGŻ D (D) Baa2 (Baa2) P-2 (P-2) STA (STA)
Credit Agricole D (D) Baa3 (Baa3) P-3 (P-3) STA (NEG)
BRE Bank Hipoteczny E+ (E+) Ba1 (Baa3) NP (P-3) STA (NEG)

Fitch Viability
rating

Rating
długoterminowy

Rating
krótkoterminowy

Perspektywa

Pekao a- (a-) A- (A-) F2 (F2) STA (STA)
BRE Bank bbb- (bbb-) A (A) F1 (F1) STA (STA)
ING Bank Śląski bbb+ (bbb+) A (A) F1 (F1) NEG (STA)
Bank Zachodni WBK bbb (bbb) BBB (BBB) F3 (F3) STA (STA)
Getin Noble Bank bb (bb) BB (BB) B (B) STA (STA)
Bank Millennium bbb- (bbb-) BBB- (BBB-) F3 (F3) STA (STA)
BOŚ bb (bb) BBB (BBB) F3 (F3) STA (STA)
BRE Bank Hipoteczny brak (brak) A (A) F1 (F1) STA (STA)
Pekao Bank Hipoteczny brak (brak) A- (A-) F2 (F2) STA (STA)

S&P Rating
indywidualny
(SACP)

Rating
długoterminowy

Rating
krótkoterminowy

Perspektywa

PKO BP bbb (bbb) A- (A-) A-2 (A-2) STA (STA)
Pekao bbb+ (bbb+) BBB+ (BBB+) A-2 (A-2) STA (STA)

Uwagi: w nawiasie stan na koniec czerwca 2012 r. Definicje ratingów w Słowniczku. Banki uszeregowano zgodnie
z wielkością aktywów. Tabela nie obejmuje ratingów agencji Standard and Poors nadanych jedynie na podstawie
publicznie dostępnych danych.
Źródło: www.moodys.com, www.fitchpolska.com, www.standardandpoors.com
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Wykres 3.54. Historyczny i prognozowany wynik
na akcję wybranych banków
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Uwaga: prognozowany wynik finansowy na akcję w latach
2013–2014 obliczany jako mediana z wszystkich prognoz
rynkowych dla danego banku, znormalizowany na począ-
tek 2008 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

W omawianym okresie agencja Moody’s obniży-
ła ratingi depozytowe banków z grupy BRE oraz
Banku Millenium pod wpływem zmiany ocen ich
spółek-matek. W przypadku Banku Millenium
obniżony został również rating siły finansowej.
W opinii agencji Moody’s, pogarszająca się sy-
tuacja portugalskiego właściciela Banku Mille-
nium, tj. banku BCP, ma negatywny wypływ
na wiarygodność kredytową jego polskiej spółki
córki (zob. tabela 3.5).

3.7. Pozycja kapitałowa ban-
ków

W okresie od września 2012 r. do marca 2013 r.
fundusze własne54 krajowego sektora bankowego
wzrosły o 6,6%. Wzrost był spowodowany głów-
nie zmniejszeniem wartości tzw. pomniejszeń re-
gulacyjnych funduszy własnych, przede wszyst-
kim zmniejszenia wartości akcji innych banków
posiadanych przez banki. Było to związane z za-
kończeniem procesów fuzji kilku banków oraz
sprzedażą akcji PKO BP przez państwowy bank

BGK. Struktura funduszy własnych była ko-
rzystna z punktu widzenia możliwości absorbo-
wania ewentualnych strat, gdyż w przeważają-
cej mierze składały się one z funduszy podsta-
wowych (zob. wykres 3.55).

Wykres 3.55. Wybrane pozycje funduszy własnych
i współczynnik wypłacalności banków krajowych
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Źródło: NBP.

Wykres 3.56. Zmiany (r/r) wybranych pozycji fun-
duszy własnych banków krajowych
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Zobowiązania podporządkowane
Kapitał akcyjny i premia emisyjna
Zysk zatrzymany

Uwagi: dane nie uwzględniają: w 2009 r. – dofinansowa-
nia państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego przez
właściciela kwotą 3,9 mld zł, w 2011 r. – Polbanku (wzro-
stu kapitałów w wyniku przekształcenie oddziału w bank
krajowy), w 2012 r. – efektów połączeń banków. Dane
za 2013 r. dotyczą pierwszych czterech miesięcy roku.
Źródło: NBP.

54 Fundusze własne uwzględniane do wyliczania współczynnika wypłacalności banków.
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Średni współczynnik wypłacalności krajowego
sektora bankowego wzrósł do 15,3% (zob. wy-
kres 3.55). Większość banków miała wysokie
współczynniki wypłacalności – 91,6% udział
w aktywach krajowych banków komercyjnych
posiadały banki ze współczynnikami wypłacal-
ności wyższymi niż 12% (zob. wykres 3.57).

Wykres 3.57. Rozkład aktywów krajowych banków
komercyjnych według współczynnika wypłacalności
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Źródło: NBP.

Wykres 3.58. Wymogi kapitałowe na wybrane ro-
dzaje ryzyka w bankach krajowych

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3-
20

10

6-
20

10

9-
20

10

12
-2

01
0

3-
20

11

6-
20

11

9-
20

11

12
-2

01
1

3-
20

12

6-
20

12

9-
20

12

12
-2

01
2

3-
20

13

Wymogi kapitałow z tytułu innych rodzajów ryzyka
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego

m
ld

 z
ł 

Źródło: NBP.

Czynnikiem wpływającym na wysokość wymo-

gów kapitałowych jest przechodzenie przez nie-
które banki – za zgodą KNF – na stosowanie me-
tody ratingów wewnętrznych do wyliczania wy-
mogów kapitałowych. Wymogi obliczane tą me-
todą są niższe niż obliczane stosowaną dotych-
czas metodą standardową. W okresie przejścio-
wym spadek ten jest ograniczany przez limit wy-
znaczający minimalną wysokość wymogów kapi-
tałowych na poszczególne rodzaje ryzyka55. Moż-
na szacować, że po zakończeniu okresu przejścio-
wego niektóre banki mogłyby zmniejszyć wartość
funduszy własnych o około 20% przy zachowaniu
obecnego poziomu współczynnika wypłacalności.
Niższa wartość wymogu kapitałowego wynikają-
ca ze zmiany metody szacowania ryzyka i wy-
znaczania wymogów kapitałowych nie oznacza,
że ryzyko podejmowane przez bank zmniejszy-
ło się. Dla zachowania obecnej dobrej zdolności
banków do absorbowania strat byłoby pożądane,
aby zmiany metody wyznaczania wymogów kapi-
tałowych przez banki nie prowadziły do zmniej-
szenia poziomu funduszy własnych przez banki
poprzez wypłatę dywidendy z kapitału.

Wykres 3.59. Wskaźnik dźwigni finansowej w kra-
jowych bankach komercyjnych
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Odstęp międzykwartylowy Mediana Średnia

Źródło: NBP.

Uzupełniającym wskaźnikiem obrazującym wy-
posażenie kapitałowe banków, nieskorygowanym
o wagi ryzyka aktywów, jest dźwignia finansowa.

55 Limit ten wyrażony jest jako ustalony procent wymogu obliczanego metodą standardową.
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W analizowanym okresie średni wskaźnik dźwi-
gni finansowej obniżył się z 11,6 do 11,1 (zob. wy-
kres 3.59).

3.8. Odporność systemu banko-
wego na szoki

3.8.1. Symulacje zdolności absorbo-
wania strat kredytowych

W celu określenia, czy kapitały banków wy-
starczają do zaabsorbowania ewentualnych strat
z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, prze-
prowadzono cztery symulacje56.

Wyniki symulacji I (zob. wykres 3.60) odpowia-
dają na pytanie, jaką skalę pogorszenia jako-
ści kredytów obecnie obsługiwanych terminowo
mogą zaabsorbować poszczególne banki bez na-
ruszenia norm adekwatności kapitałowej. Wyni-
ki symulacji pozwalają uszeregować banki we-
dług odporności na pogorszenie jakości ich port-
fela kredytowego. Jako miarę wrażliwości sekto-
ra bankowego analizuje się w niej udział w ak-
tywach sektora banków, które byłyby w stanie
zaabsorbować jedynie niewielkie (5%) pogorsze-
nie jakości portfela kredytów. Symulacja prze-
prowadzona na danych z marca 2013 r. wskazuje
na niewielki spadek wrażliwości sektora banko-
wego. Pogorszenie jakości 5% kredytów spowo-
dowałoby naruszenie norm adekwatności kapita-
łowej w bankach posiadających 1,7% aktywów
sektora bankowego. We wrześniu 2012 r. iden-
tyczny szok spowodowałby naruszenie tych norm
w bankach posiadających 2,5% aktywów sektora
bankowego.

Symulacja II miała na celu wyznaczenie po-
ziomu współczynnika wypłacalności w sytuacji
gwałtownego pogorszenia się jakości kredytów
o stwierdzonej utracie wartości oraz spadku war-
tości zabezpieczeń tych kredytów. Wyniki tej sy-
mulacji mogą wskazać w jakim stopniu obecny

portfel kredytów o zidentyfikowanej utracie war-
tości jest zagrożeniem dla wypłacalności banków.
Wyniki symulacji wskazują, że w analizowanym
okresie znaczenie portfela kredytów o stwierdzo-
nej utracie wartości dla wypłacalności banków
nieznacznie wzrosło (zob. wykres 3.61). Banki,
które w symulacji notują spadek współczynnika
wypłacalności poniżej 8% można uznać za cechu-
jące się relatywnie wysoką – w stosunku do ka-
pitałów i bieżącego wyniku finansowego – war-
tością kredytów ze stwierdzoną utratą warto-
ści. Udział tej grupy banków w aktywach sek-
tora bankowego wynosi około 9% (zob. wykres
3.62), w porównaniu do 8% na koniec III kwar-
tału 2012 r.

Wykres 3.60. Symulacja I: aktywa krajowych ban-
ków komercyjnych uszeregowane według odsetka kre-
dytów bez stwierdzonej utraty wartości, których po-
gorszenie jakości spowodowałoby naruszenie norm
adekwatności kapitałowej
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Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę war-
tości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości po-
mniejszają najpierw bieżący wynik finansowy banku nie-
zaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności
fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się
jakości mają wagę ryzyka 100%. 4. Brak rozwiązań odpi-
sów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Symulacja III miała na celu zbadanie znacze-
nia ryzyka koncentracji ekspozycji kredytowych
w sektorze bankowym. W symulacji zbadano, ja-

56 Symulacje zostały przeprowadzone na danych krajowych banków komercyjnych, które łącznie posiadają około 90%
aktywów sektora bankowego. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i banki spółdzielcze.
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ki wpływ na sektor bankowy wywarłaby jedno-
czesna upadłość trzech największych niefinanso-
wych kredytobiorców (w skali całego sektora).
Należności od tych przedsiębiorstw znajdują się
w portfelach 18 banków. W symulacji przyjęto,
że w przypadku wszystkich kredytów udzielo-
nych tym firmom zostaje stwierdzona 100% utra-
ta wartości oraz że koszty utworzonych odpisów
pomniejszają fundusze własne banków. W analo-
giczny sposób zbadano skutki hipotetycznej upa-
dłości trzech największych kredytobiorców z sek-
tora finansowego (innych niż banki). W symula-
cji nie brano pod uwagę ekspozycji wobec krajo-
wych podmiotów zależnych i powiązanych.

Wykres 3.61. Symulacja II: przeciętny współczyn-
nik wypłacalności krajowych banków komercyjnych
w scenariuszach pogorszenia się jakości należności
o stwierdzonej utracie wartości
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Dane rzeczywiste
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
Scenariusz 4 - spadek wartości zabezpieczeń o 100%

Założenia symulacji:
1. We wszystkich scenariuszach banki ponoszą koszty ry-
zyka kredytowego (pomniejszające najpierw bieżący wy-
nik finansowy banku niezaliczony do funduszy własnych,
a w dalszej kolejności fundusze własne banku) równe war-
tości niezabezpieczonej części należności ze zidentyfikowa-
ną utratą wartości. 2. Portfel kredytów bez stwierdzonej
utraty wartości pozostaje bez zmian. 3. W przypadku sce-
nariuszy 2., 3. i 4. odpisy na utratę wartości są powięk-
szane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% warto-
ści zabezpieczeń w scenariuszu 2., 50% w scenariuszu 3.
i 100% w scenariuszu 4.).
Źródło: NBP.

W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozy-
cji kredytowych w poszczególnych bankach po-
przez oszacowanie wpływu hipotetycznej upa-
dłości trzech największych kredytobiorców każ-

dego banku (zob. dolna część tabeli 3.6).

Wykres 3.62. Symulacja II: rozkład aktywów kra-
jowych banków komercyjnych w scenariuszach pogor-
szenia się jakości należności o stwierdzonej utracie
wartości według danych na marzec 2013 r.
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Uwaga: scenariusze zdefiniowane w objaśnieniach pod wy-
kresem 3.61.
Źródło: NBP.

Wyniki symulacji III i IV wskazują, że kwota
potencjalnych strat z powodu upadłości trzech
największych kredytobiorców (w skali własnego
portfela kredytowego lub całego sektora banko-
wego) wzrosła w porównaniu z wrześniem 2012 r.
Jednocześnie dla większości banków potencjal-
ne straty nie byłyby na tyle wysokie, aby zagro-
zić ich wypłacalności. Ponadto, łączny niedobór
funduszy własnych, przy tak restrykcyjnych za-
łożeniach symulacji, byłby relatywnie niewielki
i nie przekroczyłby 4% wartości funduszy wła-
snych całego sektora.

Wyniki opisanych powyżej symulacji wskazują
na utrzymujące się zróżnicowanie buforów kapi-
tałowych pomiędzy bankami. Większość banków
posiada wystarczające kapitały, aby zaabsorbo-
wać ewentualne dalsze pogorszenie jakości port-
fela, a ich odporność zwiększyła się. Istnieje jed-
nak grupa kilku średnich i małych banków, któ-
re posiadają mniejszą odporność na potencjalne
szoki i powinny dążyć do wzrostu funduszy wła-
snych.
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Tabela 3.6. Symulacje III i IV: wpływ hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców sektora
bankowego i trzech największych kredytobiorców każdego banku

Kredytobiorcy Kredytobiorcy
z sektora z sektora

niefinansowego finansowego
Liczba banków kredytujących podmioty objęte
symulacją

18 9

Udział tych banków w aktywach sektora
bankowego

69,4% 48,0%

Wartość strat kredytowych (mld zł) 6,4 4,9
Udział1 banków o współczynniku wypłacalności
poniżej 8% lub mających fundusze własne niższe
niż kapitał wewnętrzny

0,4% 3,0%

Trzech największych kredytobiorców
danego banku

Wartość strat kredytowych (mld zł) 26,1
Udział1 banków o współczynniku wypłacalności
poniżej 8% lub mających fundusze własne niższe
niż kapitał wewnętrzny

8,9%

1 Udział w aktywach sektora bankowego.
Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw bieżący wynik finansowy banku niezaliczony
do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku.
Źródło: NBP.

3.8.2. Testy warunków skrajnych

Do oceny odporności banków57 na zewnętrzne
negatywne szoki zastosowano testy warunków
skrajnych obejmujące szok makroekonomiczny,
rynkowy i płynności. Jako scenariusz referen-
cyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji
makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji
– Lipiec 2013 r.”, sporządzoną przy założeniu
stałych stóp procentowych. Celem analizy by-
ła kwantyfikacja skutków hipotetycznych szoków
dla banków w okresie od II kwartału 2013 r.
do końca 2015 r. Wyniku symulacji dla scenariu-
sza referencyjnego ani innych symulacji zawar-
tych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.

Analiza została przeprowadzona w trzech eta-
pach. W pierwszym zbadany został wpływ
dwóch scenariuszy makroekonomicznych (refe-
rencyjnego i szokowego) na koszty realizacji ry-
zyka kredytowego i na wyniki odsetkowe ban-

ków oraz na ich adekwatność kapitałową. Dzię-
ki zastosowaniu wielorównaniowego modelu ma-
kroekonomicznego zakładany scenariusz szoko-
wy w możliwie kompletnym stopniu uwzględ-
nia łączny wpływ poszczególnych szoków na sy-
tuację ekonomiczną. W przeciwieństwie do sy-
mulacji jednoczynnikowych (zob. ramka 2 i roz-
dział 3.8.1), które obrazują wrażliwość banków
na pojedyncze, wyizolowane szoki, testy warun-
ków skrajnych pozwalają na oszacowanie moż-
liwie kompletnego wpływu wielu współoddzia-
łujących szoków na sytuację finansową banków.
W drugim etapie do analizy makroekonomiczne-
go scenariusza szokowego dołączono wpływ do-
datkowego negatywnego szoku rynkowego na po-
zycję kapitałową banków. W trzecim etapie ana-
lizowano wpływ szoku rynkowego na sytuację
płynnościową banków.

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków
w obu scenariuszach wyznaczono przy założe-
niu, że banki muszą dysponować funduszami

57 Symulacja dotyczy krajowych banków komercyjnych. Z symulacji wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego.
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regulacyjnymi w wysokości zapewniającej utrzy-
manie współczynnika wypłacalności na poziomie
12%, a współczynnika wypłacalności obliczane-
go na bazie funduszy podstawowych na poziomie
9%, oraz że fundusze własne muszą być wyższe
niż wymogi kapitałowe szacowane wewnętrznie
przez banki w ramach procesu ICAAP. Przy-
jęte kryterium dla wartości współczynnika wy-
płacalności jest bardziej restrykcyjne niż obo-
wiązujące obecnie regulacje ustawowe. Jest ono
natomiast zgodne ze standardem wyznaczonym
przez stress-testy EBA, a także odpowiada wa-
runkom wymienianym przez Komisję Nadzoru
Finansowego w zaleceniach w zakresie polityki
dywidendowej banków58.

W tej edycji Raportu po raz pierwszy odstąpio-
no od założenia stałego bilansu banków w hory-
zoncie symulacji. Jeżeli bank na koniec kwarta-
łu w okresie symulacji spełniał założone minima
adekwatności kapitałowej, to w kolejnym kwar-
tale zwiększał swoje portfele kredytów i papie-
rów wartościowych oraz pozostałe aktywa w tem-
pie kwartalnego wzrostu nominalnego PKB59.
Na wartość bilansową portfela kredytów wpły-
wały również odpisy tworzone z tytułu utraty
wartości kredytów, a na wartość portfela dłuż-
nych papierów wartościowych – szok rynkowy.
Dla niemodelowanych pozycji rachunku zysków
i strat przyjęto założenie stałej relacji do prze-
ciętnych aktywów. Dopuszczono również moż-
liwość wypłaty przez banki spełniające mini-
ma adekwatności kapitałowej dywidendy z zysku
wypracowanego w okresie symulacji. Stopa dy-
widendy zależała od wysokości nadwyżki współ-
czynnika wypłacalności na bazie funduszy pod-
stawowych ponad założone minimum. Zmiany
aktywów banków były bilansowane przez zmia-
ny zobowiązań wycenianych według zamortyzo-
wanego kosztu, m.in. depozytów.

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym
przyjęto założenie, że w gospodarce strefy euro
ponownie wystąpi recesja, której główną przy-
czyną będzie ograniczanie zadłużenia przez sek-

tor prywatny połączone z redukcją popytu kon-
sumpcyjnego na skutek niepewności odczuwanej
przez konsumentów. Dodatkowo do przedłuże-
nia i pogłębienia recesji przyczyni się nadmierne
zadłużenie rządów, uniemożliwiające działania
stymulacyjne, a nawet wymuszające zacieśnianie
polityki fiskalnej. Stymulowanie akcji kredytowej
przez rozluźnianie przez banki centralne polity-
ki pieniężnej nie doprowadzi do wzrostu kredy-
tu na skutek wysokiej awersji banków do ryzy-
ka i słabnącego popytu. Nastąpi również spowol-
nienie wzrostu gospodarczego w dużych krajach
rozwijających się.

Przy takich założeniach w Polsce nastąpiło-
by znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodar-
czego (zob. tabela 3.7), pogłębione dodatkowo
przez prawdopodobną procykliczną reakcję poli-
tyki fiskalnej. Zacieśnienie polityki fiskalnej by-
łoby wymuszone zagrożeniem przekroczenia pro-
gów ostrożnościowych relacji długu publicznego
do PKB.

Tabela 3.7. Podstawowe wskaźniki gospodarcze
w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych
(w %)

2013 2014 2015
Tempo wzrostu PKB r/r
scenariusz referencyjny 1,1 2,4 3,0
scenariusz szokowy 0,8 0,7 -1,3
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny 10,8 11,3 11,1
scenariusz szokowy 11,2 13,0 16,0
Inflacja CPI r/r
scenariusz referencyjny 0,8 1,2 1,5
scenariusz szokowy 1,6 2,5 -0,3
WIBOR3M
scenariusz referencyjny 3,2 3,0 3,0
scenariusz szokowy 3,2 2,3 0,6

Źródło: NBP.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tak głębokie-
go i długiego spowolnienia tempa wzrostu gospo-
darczego w Polsce, jak to wynikające ze scena-
riusza szokowego, można oceniać jako niewielkie
(zob. wykres 3.63).

58 Zob. „Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych”, 28 listopada 2012 r., KNF.
59 O ile tempo wzrostu PKB było dodatnie; w przeciwnym przypadku związek aktywów banków z PKB był wyłączany.
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Wykres 3.63. Szokowy scenariusz makroekono-
miczny na tle wykresu wachlarzowego PKB z „Ra-
portu o inflacji – Lipiec 2013 r.”
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Uwaga: czerwona linia oznacza scenariusz szokowy.
Źródło: NBP.

Do makroekonomicznego scenariusza szokowego
dołączono szok rynkowy w celu oceny wpływu
potencjalnego spadku zaufania inwestorów za-
granicznych do polskiej gospodarki, skutkują-
cego odpływem kapitału z Polski, na pozycję
kapitałową banków. Odpływ kapitału znalazł-
by odzwierciedlenie we wzroście rentowności pol-
skich skarbowych dłużnych papierów wartościo-
wych oraz w deprecjacji złotego. Taka sytuacja
wymusiłaby dalsze dostosowanie fiskalne mające
na celu uniknięcie przekroczenia progów ostroż-
nościowych i odzyskanie wiarygodności kredyto-
wej polskiego rządu. Deprecjacja złotego wpły-
nęłaby również na wzrost wymogów kapitało-
wych i pogorszenie jakości portfela kredytowe-
go banków na skutek wzrostu wartości kredytów
nominowanych w walutach obcych i związanego
z nim wzrostu obciążenia kredytobiorców spłata-
mi kredytów. W symulacji założono wzrost ren-
towności obligacji o 300 pkt bazowych oraz de-

precjację złotego wobec euro o 30%60.

Oddzielnie przeanalizowano wpływ szoku płyn-
nościowego. Celem symulacji było sprawdze-
nie, czy banki posiadają adekwatny bufor płyn-
nych aktywów na wypadek wystąpienia założo-
nej w scenariuszu szokowym deprecjacji złote-
go, wzrostu rentowności polskich obligacji skar-
bowych oraz dodatkowo odpływu części finan-
sowania zagranicznego i spadku zaufania zarów-
no ze strony innych krajowych instytucji finanso-
wych, jak i podmiotów sfery realnej skutkującego
wycofaniem części ich depozytów61.

Ostatnim elementem symulacji była analiza
wpływu potencjalnego upadku banku w obu sce-
nariuszach makroekonomicznych na sytuację po-
zostałych banków poprzez tzw. efekt domina.

Na koniec okresu symulacji szacowana war-
tość hipotetycznego zwiększenia funduszy regu-
lacyjnych przez banki, które byłoby wymagane
w przypadku realizacji scenariusza szokowego,
wyniosłaby 4,5 mld zł i byłaby około 7,5 razy
wyższa niż w przypadku scenariusza referencyj-
nego (zob. tabela 3.8). Straty z tytułu ekspo-
zycji na rynku międzybankowym nie spowodo-
wałyby zwiększenia potrzeb kapitałowych ban-
ków. Udział banków, które musiałyby podnieść
fundusze regulacyjne, aby spełnić kryteria przy-
jęte do analizy, w aktywach sektora bankowego
wyniósłby w przypadku scenariusza szokowego
23,7%, a w przypadku scenariusza referencyjne-
go – 12,5%. Mimo, że na koniec marca 2013 r.
wszystkie banki spełniały ustawowe normy ka-
pitałowe (współczynnik wypłacalności na pozio-
mie 8%), to udział banków, które nie spełnia-
ły zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyję-
tych do ww. analizy (tj. współczynnik wypłacal-
ności na poziomie 12% i współczynnik wypłacal-
ności obliczony na bazie funduszy podstawowych
na poziomie 9%) wynosił 7,6%.

60W stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca marca 2013 r.
61 Założono m.in. wycofanie 100% depozytów, 10% kredytów i 25% pozostałych zobowiązań wobec zagranicznych
instytucji finansowych oraz odpływ niestabilnej części (niezaliczonej do tzw. osadu) depozytów gospodarstw domo-
wych, przedsiębiorstw i podmiotów sektora rządowego i samorządowego i dodatkowo odpowiednio 5%,10% i 10% ich
pozostałych depozytów.
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Tabela 3.8. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne Wyniki symulacji za okres
za okres II kw. 2013 – IV kw. 2015

II kw. 2012 – I kw. 2013 scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów -0,8 -0,8 -1,1
Wynik odsetkowy2 2,2 2,0 1,7
Wynik finansowy netto 1,2 1,1 0,3

Potrzeby kapitałowe3 (w mld zł)
Szok makroekonomiczny i rynkowy 0,4 0,6 4,5
Efekt domina n/d 0 0

Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)
Zmiana wartości obligacji uwględniona
w wyniku finansowym

n/d n/d -1,3

Zmiana wartości obligacji uwzględniona
w kapitałach

n/d n/d -7,1

Wpływ deprecjacji złotego (odpisy na
kredyty walutowe dla gospodarstw
domowych) uwzględniony w wyniku
finansowym

n/d n/d -1,5

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

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przy-
padku materializacji bardzo restrykcyjnego sce-
nariusza szokowego grupa banków o około 11%
udziale w aktywach sektora nie miałyby odpo-
wiednio wysokich buforów płynnych aktywów
do pokrycia zobowiązań związanych z odpły-
wem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego
i spadkiem zaufania klientów (zob. wykres 3.65).
Większość z tych banków finansuje się w dużym
stopniu środkami z zagranicy bądź też ma znacz-
ne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedo-
bór środków płynnych w tych bankach wyniósłby
około 30 mld zł.

Porównanie wyników z symulacją przeprowadzo-
ną w poprzedniej edycji Raportu (38 mld zł
niedoboru środków płynnych w bankach o 16%
udziale w aktywach sektora) wskazuje na kon-
tynuację wzrostu odporności banków i spadku
wartości potencjalnego niedoboru środków płyn-
nych. Do wzmocnienia pozycji płynnościowej
banków przyczyniły się: ograniczenie skali finan-
sowania zagranicznego i pewien spadek portfela
kredytów walutowych. W analizowanym okresie
istotny wpływ na poprawę odporności banków
miały też procesy konsolidacyjne w sektorze.
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Wykres 3.64. Skumulowane zmiany współczynnika wypłacalności w scenariuszu szokowym (w % aktywów
ważonych ryzykiem)
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Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych bez BGK.
Niebieskie słupki oznaczają wysokość współczynnika wypłacalności analizowanych banków na początku i na końcu
okresu symulacji w scenariuszu szokowym. Zielonymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie
przeciętnego współczynnika wypłacalności w okresie symulacji, a czerwonymi – czynniki wpływające na jego spadek.
Wpływ tych czynników przedstawiono w punktach procentowych.
„Wynik finansowy przed odpisami” to wynik działalności bankowej pomniejszony m. in. o koszty operacyjne.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej (tj. współ-
czynnik wypłacalności powyżej 12%, współczynnik wypłacalności obliczony na bazie funduszy podstawowych powyżej
9% oraz fundusze własne nie niższe niż wewnętrznie oszacowane potrzeby kapitałowe) wypłacają dywidendę, której
stopa zależy od wysokości nadwyżki współczynnika wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych ponad
poziom 9%.
Źródło: NBP.

Wykres 3.65. Aktywa krajowych banków komer-
cyjnych według pokrycia odpływu środków buforem
płynnych aktywów w scenariuszu szokowym
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Źródło: NBP.

***

Wyniki przeprowadzonych symulacji i testów
warunków skrajnych wskazują, że większość kra-
jowych banków komercyjnych posiada wystar-
czające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować
i zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnie-
nia wzrostu gospodarczego, i związanego z nim
umiarkowanego pogorszenia jakości portfela kre-
dytowego i wzrostu kosztów realizacji ryzyka
kredytowego. Jednocześnie występuje zróżnico-
wanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami,
a kilka z nich cechuje się relatywnie niską odpor-
nością.

Nadal utrzymuje się wysoka niepewność dotyczą-
ca rozwoju przyszłej sytuacji gospodarczej. Nie
można więc wykluczyć ryzyka materializacji sce-
nariusza silnej przedłużonej recesji w gospodarce
światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych.
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują,
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że duża część banków posiada kapitały i wypra-
cowuje wyniki finansowe pozwalające na zaab-
sorbowanie skutków wystąpienia takiego restryk-
cyjnego scenariusza. Biorąc jednak pod uwagę
utrzymującą się niepewność, banki powinny na-
dal prowadzić ostrożną politykę dywidendową,
która zapewni im bufor na pokrycie skutków hi-
potetycznego znacznego pogorszenia sytuacji go-
spodarczej. Ponadto, banki spełniające szczegól-
nie istotną rolę w systemie finansowym powinny
mieć – zgodnie z zaleceniami Financial Stability
Board (FSB) – podwyższoną zdolność do absorp-
cji potencjalnych strat.

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji
zdolności absorbowania strat wskazują, że od-
porność banków na szoki jest relatywnie wysoka,
a ponadto dodatkowo poprawiła się od ostatniej
edycji Raportu. W konsekwencji, w skali całego
sektora dodatkowe potrzeby kapitałowe nie były-
by znaczne, jednak w przypadku niektórych ban-
ków wymagane kwoty zwiększenia kapitałów by-
łyby relatywnie duże w stosunku do ich obecnego
poziomu. Częściowo są to banki, które już obec-
nie mają relatywnie słabszą pozycję kapitałową
i wyniki finansowe.

Wyniki symulacji szoku płynności wskazały
na pewien wzrost odporności banków, jednak
równocześnie dowodzą, że dla stabilnego funkcjo-
nowania krajowego systemu finansowego pożąda-

ne jest, aby banki posiadały zdywersyfikowane
źródła finansowania i nie polegały w zbyt du-
żym stopniu na krótkoterminowym finansowaniu
ze strony zagranicznych podmiotów dominują-
cych.

Symulacja wykazała również, że znaczny portfel
kredytów walutowych może generować dla ban-
ków istotne ryzyko płynności. Potwierdza to ko-
nieczność dalszego stopniowego dalszego reduko-
wania wysokiego obecnie udziału kredytów wa-
lutowych w całym portfelu kredytów dla sektora
niefinansowego (31% na koniec marca 2013 r.).

W uzupełnieniu symulacji oraz testów warun-
ków skrajnych przeanalizowano ryzyko związane
z wzajemnymi ekspozycjami banków, jak rów-
nież powiązaniami między bankami, a innymi
instytucjami finansowymi. Analiza ta wskazuje,
że poza powiązaniami między bankami spółdziel-
czymi a bankami zrzeszającymi – wynikającymi
z modelu funkcjonowania bankowości spółdziel-
czej – pozostałe rodzaje powiązań nie stanowią
istotnego ryzyka dla stabilności systemu finanso-
wego, w szczególności stosunkowo niewielka ska-
la powiązań zakładów ubezpieczeń, TFI, PTE
i SKOK z bankami sprawia, że wpływ tych in-
stytucji na sektor bankowy w Polsce jest ogra-
niczony i nie generują one ryzyka systemowego
(zob. ramka 6).
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Ramka 6. Ryzyko z tytułu ekspozycji banków wobec instytucji finansowych

Potencjalnym źródłem ryzyka dla stabilności sektora bankowego są ekspozycje banków wobec
innych instytucji finansowych. Mogą one bowiem prowadzić do tzw. efektu zarażania, kiedy pro-
blemy jednej (bądź kilku) instytucji wywołują niestabilność w całym systemie.

Wartość należności banków od innych krajowych instytucji finansowych można oceniać jako rela-
tywnie niewielką (zob. tabela 1). Należności od innych banków na koniec marca stanowiły około
30% funduszy własnych polskich banków, a od niebankowych instytucji finansowych i Spółdziel-
czych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOKów) – 28%.

Tabela 1. Należności i zobowiązania banków wobec krajowych niebankowych instytucji finansowych i SKO-
Ków (mln zł)

Fundusze
emerytal-

ne

Fundusze
inwesty-
cyjne

Inne
instytucje
pośred-
nictwa
finanso-
wego

Instytucje
ubezpie-
czeniowe

Pomocnicze
instytucje
finansowe

SKOKi Razem

Należności,
w tym:

3 116 5 903 26 580 957 1 430 2 37 987

- Depozyty 0 0 6 0 0 0 6
- Kredyty 0 265 24 201 85 806 1 25 357
- Inne 3 116 5 638 2 373 872 624 2 12 624

Zobowiązania,
w tym:

15 013 17 961 8 167 22 816 9 631 1 584 75 173

- Depozyty 9 699 10 946 7 607 19 708 5 488 1 578 55 025
- Kredyty 0 0 1 0 109 0 110
- Inne 5 314 7 015 559 3 108 4 035 6 20 037

Ekspozycja
netto

-11 897 -12 058 18 413 -21 859 -8 201 -1 582 -37 185

Uwaga: dane według stanu na koniec marca 2013 r.; inne należności/zobowiązania obejmują wszystkie inne niż
kredyt i depozyt formy należności/zobowiązań bilansowych, w tym z tytułu transakcji typu repo i emisji papierów
wartościowych.
Źródło: NBP.

Dominującą część lokat na krajowym rynku międzybankowym stanowiły środki składane przez
banki spółdzielcze w bankach zrzeszających (28,8 mld zł)1. Depozyty pomiędzy bankami ko-
mercyjnymi wynosiły około 12,3 mld zł. Ponadto, inne należności między krajowymi bankami
wynosiły około 26,3 mld zł, z czego większość stanowiły zabezpieczone transakcje typu repo.

W celu oszacowania ryzyka związanego z ekspozycjami na rynku niezabezpieczonych lokat mię-
dzybankowych przeprowadzono analizę ryzyka wystąpienia tzw. efektu domina2. Zbadano wpływ
upadłości pierwotnej każdego banku komercyjnego na krajowe banki komercyjne i banki spół-
dzielcze poprzez potencjalne straty z tytułu lokat złożonych w upadłych pierwotnie bankach3.
Symulacja wykazała, że efekt domina skutkujący upadkami wtórnymi banków byłby wywołany
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przez upadek pierwotny 3 z 43 działających na koniec marca 2013 r. krajowych banków ko-
mercyjnych. Upadek wtórny dotyczyłby tylko jednego małego banku komercyjnego o aktywach
nieprzekraczających 0,5% aktywów krajowego sektora bankowego. Hipotetyczny upadek banków
zrzeszających mógłby natomiast wywołać upadek wtórny znacznej grupy banków spółdzielczych
o 4% udziale w aktywach krajowego sektora bankowego i 56% udziale w aktywach banków spół-
dzielczych. Niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina w sektorze banków komercyjnych wynika
z małej skali transakcji pomiędzy krajowymi bankami i niskiej wartości poszczególnych lokat w re-
lacji do funduszy własnych banków. Relatywnie wysoka ekspozycja banków spółdzielczych wobec
banków zrzeszających wynika natomiast ze specyfiki ich działalności, w tym przeprowadzania
rozrachunków pieniężnych za pośrednictwem banków zrzeszających i lokowania w nich nadwyżek
płynnościowych.

Należności banków od krajowych niebankowych instytucji finansowych i SKOKów wyniosiły oko-
ło 38,0 mld zł. Największą ich część stanowiły należności od tzw. innych instytucji pośrednictwa
finansowego4 (zob. tabela 1). Należności od funduszy emerytalnych i inwestycyjnych były zde-
cydowanie niższe, przy czym dla funduszy inwestycyjnych składały się głównie z operacji repo.
Należności od instytucji ubezpieczeniowych, pomocniczych instytucji finansowych5 i SKOKów
były bardzo niewielkie.

Należności od zagranicznego sektora finansowego wynosiły około 26,0 mld zł. W większości były
to lokaty w zagranicznych bankach-matkach. Podobnie jak w przypadku krajowego rynku mię-
dzybankowego ryzyko wystąpienie efektu domina było tu znikome. Potencjalny upadek żadnego
banku zagranicznego nie spowodowałby upadku wtórnego banku krajowego. Należności od innych,
niebankowych instytucji finansowych były z kolei bardzo niewielkie (zob. tabela 2).

Tabela 2. Należności i zobowiązania banków wobec zagranicznych instytucji finansowych (mln zł)

Banki i
oddziały
instytucji

kredytowych

Inne monetarne
instytucje
finansowe

Międzynarodowe
organizacje
finansowe

Pozostałe
instytucje
sektora

finansowego

Razem

Należności,
w tym:

24 830 0 0 1 194 26 024

- Depozyty 16 585 0 0 2 16 587
- Kredyty 787 0 0 533 1 321
- Inne 7 458 0 0 659 8 117

Zobowiązania,
w tym:

139 821 0 31 173 31 603 202 597

- Depozyty 45 353 0 1 152 2 366 48 870
- Kredyty 52 821 0 29 557 23 839 106 217
- Inne 41 647 0 464 5 398 47 509

Ekspozycja
netto

-114 991 0 -31 173 -30 409 -176 572

Uwaga: dane według stanu na koniec marca 2013 r.; inne należności/zobowiązania obejmują wszystkie inne niż
kredyt i depozyt formy należności/zobowiązań bilansowych, w tym z tytułu transakcji typu repo i emisji papierów
wartościowych.
Źródło: NBP.
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Warto zwrócić uwagę, że należności banków od większości niebankowych instytucji finansowych
są mniejsze niż ich zobowiązania. W ujęciu netto ekspozycja banków jest w konsekwencji ujemna
– niebankowe instytucje finansowe są wierzycielami banków. Wyjątkiem jest sektor innych in-
stytucji pośrednictwa finansowego (zob. tabela 1). Ryzyko związane z potencjalnym wycofaniem
środków niebankowych instytucji finansowych z banków wydaje się ograniczone. Suma zobowiązań
tych kontrahentów stanowiła niespełna 30% portfela płynnych aktywów banków (bonów pienięż-
nych i skarbowych papierów wartościowych). Ponadto, poza dwoma specjalistycznymi bankami
samochodowymi, dla żadnego z banków komercyjnych nie przekraczała 8% ich sumy bilansowej.

Wykres 1. Ekspozycje banków wobec innych instytucji finansowych

Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono banki komercyjne, pomarańczowym - banki zrzeszające, ciemnym zielonym
- banki spółdzielcze, fioletowym - banki zagraniczne (zagregowane), niebieskim - niebankowe instytucje finansowe.
Źródło: NBP.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ekspozycji wobec zagranicznego sektora finanso-
wego, gdzie zobowiązania polskich banków wyraźnie przekraczały należności. W większości by-
ło to finansowanie wewnątrzgrupowe pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących
(zob. rozdział 3.4) lub kredyty od międzynarodowych organizacji finansowych (takich jak Euro-
pejski Bank Inwestycyjny (EBI), czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)). Analiza
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ryzyka płynności związanego z finansowaniem zagranicznym została przedstawiona w rozdziale
3.8.2.

Bardziej szczegółowych informacji na temat należności od niebankowych instytucji finansowych
dostarcza statystyka tzw. dużych zaangażowań6. Na podstawie tych danych można szacować,
że około połowa należności banków od podmiotów niebankowych to transakcje z podmiotami
powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie. Dla tej części należności ryzyko kredytowe wydaje
się ograniczone w porównaniu do ekspozycji wobec firm spoza grupy kapitałowej.

Zgodnie ze statystyką dużych zaangażowań zdecydowanie największa (16,6 mld zł) była eks-
pozycja banków wobec firm leasingowych. Można szacować, że około 2/3 stanowiły transakcje
ze spółkami powiązanymi. Pozostałe większe ekspozycje przekraczające 1 mld zł dotyczyły:

� firm faktoringowych, windykacyjnych, reasekuracyjnych itp. – 5,8 mld zł (szacowany udział
transakcji z podmiotami powiązanymi – 70%),

� funduszy inwestycyjnych – 3,2 mld zł (14%),

� funduszy emerytalnych – 1,9 mld zł (3%),

� firm prowadzących działalność klasyfikowaną jako „pozostałe formy udzielania kredytów”7

– 1,2 mld zł (56%).

Analiza wzajemnych powiązań wskazuje, że większość niebankowych instytucji finansowych ma
zobowiązania wobec niewielu banków (zob. wykres 2). Średnia liczba banków, od których nieban-
kowe instytucje finansowe zaciągnęły kredyt (lub mają inne zobowiązanie) wyniosła około 1,2. Sieć
powiązań między bankami i instytucjami niebankowymi ma też bardzo niskie wskaźniki opisują-
ce stopień wzajemnych powiązań między poszczególnymi podmiotami8. W konsekwencji można
oceniać, że sytuacja poszczególnych niebankowych instytucji finansowych nie stanowi istotnego
ryzyka dla sektora bankowego.

1 Wszystkie prezentowane w ramce dane według stanu na koniec marca 2013 r.
2 Na podstawie indywidualnych imiennych danych nt. lokat złożonych i otrzymanych od innych banków.
3 Szerzej o metodzie badania efektu domina w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2011 r.”, 2011 r.,
NBP, ramka 4.
4 W skład innych instytucji pośrednictwa finansowego wchodzą przedsiębiorstwa leasingu finansowego i faktorin-
gowe, domy maklerskie, instytucje typu Private Equity/ Venture Capital, firmy utworzone w celu sekurytyzacji
aktywów, banki w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji.
5 Instytucje finansowe, które nie prowadzą pośrednictwa finansowego we własnym imieniu, a jedynie przyczyniają
się do tworzenia warunków do tego pośrednictwa
6 Duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego
niezrzeszonego oznacza zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla
zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 50 tys. zł.
7 W uproszczeniu firmy udzielające pożyczek niebędące bankami ani SKOKami.
8 Wskaźniki density i average degree wynoszą odpowiednio 0,003% i 2,3. Pierwszy z nich przedstawia stopień
złożoności sieci wyrażony jako relacja istniejących powiązań w sieci w stosunku do maksymalnej możliwej
liczby powiązań dla sieci o takiej samej liczbie elementów. Drugi wskaźnik przedstawia średnią liczbę powiązań
dla każdego elementu sieci. Należy jednak pamiętać, że ze względu na niekompletność danych (brak danych
na temat wzajemnych ekspozycji niebankowych instytucji finansowych) mają one ograniczoną wartość informacyjną.
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Ramka 7. Koncentracja ryzyka, struktura powiązań oraz efekt zarażania w systemie
płatności SORBNET

Rosnące wymagania nadzorcze coraz bardziej skomplikowanych struktur rynkowych powodują, iż
banki centralne dynamicznie rozwijają analizy ilościowe w obszarze nadzoru. Intensywnie wyko-
rzystywane są badania symulacyjne, których nieocenioną zaletą jest to, iż pozwalają na kwanty-
fikację efektów sytuacji szczególnych, np. kryzysowych, często trudnych lub wręcz niemożliwych
do badania w rzeczywistym środowisku. Szczególnie dynamicznie w ostatnim czasie rozwijane
są także analizy sieci powiązań, pozwalające lepiej zrozumieć wysoce skomplikowaną i złożoną
infrastrukturę rynku finansowego oraz zjawiska w niej zachodzące.

W badaniu symulacyjnym przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski w 2013 r. wykorzysta-
no Symulator Systemów Płatności i Rozrachunku BoF-PSS2, narzędzie analityczne opracowane
przez Bank Finlandii. Oprogramowanie to daje możliwość modelowania procesów rozliczeniowych
i rozrachunkowych w wielu typach systemów płatności, o różnych funkcjach i zasadach działania.
Symulator umożliwia wykorzystanie rzeczywistych, historycznych danych transakcyjnych. Przy
jego użyciu możliwe jest analizowanie wymogów płynnościowych lub opóźnień w rozliczeniu
transakcji w zależności od poziomu dostępnej płynności, a także kreowanie różnych scenariuszy
zdarzeń w systemie płatności i ocena ich konsekwencji. Dodatkowo, narzędzie to umożliwia
przeprowadzanie analiz sieci powiązań w systemach płatności.

Podstawowe założenia badania

Zrealizowane badanie miało na celu przeprowadzenie statystycznej analizy płynności, koncentracji
ryzyka oraz struktury powiązań w systemie płatności SORBNET, a także kwantyfikację „efektu
zarażania” w przypadku utraty płynności jednego z krytycznych banków - uczestników.

„Efekt zarażania”, mogący wystąpić w obrębie systemów płatności, oznacza sytuację, w której
utrata płynności jednego z banków prowadzi do problemów płynnościowych innych banków, co
w wyniku reakcji łańcuchowej może spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu
finansowego danego kraju. Dlatego też niezmiernie ważne jest przeprowadzanie analiz, których
wyniki pozwolą na lepsze zrozumienie skali i zakresu ryzyka takiego zdarzenia oraz podjęcie
właściwych działań przeciwdziałających ziszczeniu się tego scenariusza.

W przedmiotowym badaniu wykorzystano dane historyczne dotyczące rozliczeń dokonanych za
pośrednictwem systemu SORBNET w miesiącu charakteryzującym się najwyższą wartością ob-
rotów w 2012 r.

Na podstawie analizy koncentracji ryzyka (opartej na analizie wielkości obrotów po stronie Wn
na rachunkach bieżących banków) oraz struktury powiązań, zidentyfikowano uczestników kry-
tycznych systemu płatności SORBNET. W kolejnych etapach badania przeprowadzono szereg
symulacji, według trzech różnych scenariuszy zdarzeń.

Scenariusz pierwszy

W scenariuszu pierwszym założono utratę płynności przez uczestnika krytycznego, zidentyfikowa-
nego na podstawie analizy wielkości obrotów, który w ramach rozrachunku w systemie SORBNET
dostarczał najwięcej płynności do sektora bankowego (tj. w ramach operacji międzybankowych
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miał najwyższą wartość obrotów po stronie Wn swojego rachunku bieżącego). Każda z trzech
przeprowadzonych w ramach tego scenariusza symulacji obejmowała trzy kolejne dni rozrachun-
kowe wybranego miesiąca oraz zakładała utratę płynności krytycznego uczestnika. W pierwszym
analizowanym dniu rozrachunkowym każdej z symulacji, od chwili rozpoczęcia działania syste-
mu SORBNET, usunięto zlecenia obciążeniowe dla uczestnika z problemami płynnościowymi,
podczas gdy zlecenia uznaniowe dla tego banku pozostawiono bez zmian. W kolejnych dniach
rozrachunkowych, tj. w drugim i trzecim dniu objętych każdą z symulacji, uwzględniono tzw.
aspekt behawioralny, czyli reakcję pozostałych uczestników systemu na problemy płynnościowe
wybranego banku (niechęć do zwrotu środków lub przekazania nowych środków bankowi z proble-
mami płynnościowymi) i w związku z tym usunięto również zlecenia uznaniowe dla krytycznego
uczestnika.

Każdą z symulacji w ramach scenariusza pierwszego przeprowadzono w dwóch wariantach: a) i b).
Wariant a) zakładał, iż nierozliczone w danym dniu transakcje przenoszone są na kolejny dzień
rozrachunkowy, wariant b) natomiast, że są one usuwane z systemu.

Scenariusz drugi

W scenariuszu drugim założono upadek uczestnika krytycznego pod względem struktury powiązań
w systemie SORBNET, zidentyfikowanego na podstawie analizy sieci tego systemu.

Analizy sieci powiązań, umożliwiające identyfikację najbardziej powiązanych podmiotów oraz
badanie podstawowych charakterystyk sieci, są obecnie coraz częściej wykorzystywanym narzę-
dziem analitycznym przez banki centralne. Niezmiernie istotną zaletą tych analiz jest możliwość
zrozumienia, jak (a także jak szybko) szoki, zwłaszcza te negatywne, mogą się rozprzestrzeniać
w obrębie badanej sieci.

Głównymi kryteriami, jakimi kierowano się przy wyborze krytycznego uczestnika na potrzeby
przeprowadzonego badania symulacyjnego były: liczba powiązań (relacji „wychodzących”) danego
uczestnika oraz tzw. wskaźnik bliskości danego uczestnika, który jest miarą czasu, jaki byłby
potrzebny, aby nastąpiła propagacja negatywnego szoku do innych uczestników systemu.

W ramach scenariusza drugiego przeprowadzono 23 symulacje, dla każdego dnia rozrachunkowego
analizowanego miesiąca. Z uwagi na fakt, iż scenariusz ten zakładał upadek uczestnika, w każ-
dej z symulacji usunięto zarówno zlecenia obciążeniowe, jak i uznaniowe dla wybranego banku,
od chwili rozpoczęcia działania systemu SORBNET.

Scenariusz trzeci

W scenariuszu trzecim uwzględniono najbardziej skrajne warunki. Założono, tak jak w scenariu-
szu drugim, upadek uczestnika krytycznego pod względem struktury powiązań oraz jednocześnie
problemy techniczne innego podmiotu infrastruktury rynku finansowego, będącego uczestnikiem
systemu SORBNET. Symulacje w ramach scenariusza trzeciego przeprowadzono dla wszystkich
23 dni rozrachunkowych wybranego miesiąca.

Rezultaty symulacji

Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazały, iż przyjęte założenia we wszystkich trzech scena-
riuszach negatywnie wpłynęły na rozrachunek w systemie płatności SORBNET, skutkując nie-
rozliczeniem części transakcji, lecz wielkości te nie były krytyczne.
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W przypadku scenariusza pierwszego przeprowadzonego w wariancie a), liczba transakcji nieroz-
liczonych w ciągu dnia stanowiła od 0,18% do 1,46% dziennej liczby transakcji przekazywanych
do rozrachunku w systemie, a ich wartość od 0,36% do 2,28%. Analogiczne wielkości dla wariantu
b) wyniosły od 0,01% do 2,15% w odniesieniu do liczby nierozliczonych transakcji oraz od 0,14%
do 2,15% w odniesieniu do ich wartości.

W wyniku szeregu symulacji przeprowadzonych z przyjęciem założeń scenariusza drugiego (dla
wszystkich dni rozrachunkowych analizowanego miesiąca) nierozliczonych zostało od 0,02%
do 0,37% transakcji dostarczonych do systemu w ciągu dnia, co stanowiło od 0,01% do 2,84%
ich wartości (z pominięciem jednego przypadku, w którym pomimo nieoczekiwanego obniżenia
płynności w systemie, wszystkie zlecenia zostały rozliczone).

Wskutek przyjęcia założeń scenariusza trzeciego natomiast, banki nie były w stanie zapewnić
środków na rozliczenie od 0,01% do 1% liczby transakcji przekazanych do rozrachunku w systemie
w ciągu dnia, co stanowiło od 0,004% do 2,53% ich wartości.

W przypadku wszystkich przeprowadzonych symulacji, uczestnikami, którzy nie byli w stanie
zapewnić wystarczających środków na pokrycie obciążających ich rachunki zleceń, były banki,
które nie zawarły z NBP umowy o kredyt techniczny bądź te, które miały stosunkowo niskie
lub zerowe limity tego kredytu. Pozostali uczestnicy, w przypadku nieoczekiwanego, skokowego
obniżenia płynności w systemie, w dużej mierze wykorzystywali kredyt techniczny na pokrycie
obciążających ich transakcji. Maksymalna wartość wykorzystanego przez uczestników kredytu
technicznego w ciągu dnia (w odniesieniu do wszystkich analizowanych scenariuszy) stanowiła
20,31% łącznego limitu tego kredytu, przyznawanego przez NBP dla uczestników (wyznaczonego
na podstawie wartości nieobciążonych papierów wartościowych w portfelach banków).

W sytuacji zaistnienia przyjętych w badaniu założeń, bardzo ważną rolę odegrał mechanizm ko-
lejkowania zleceń, stanowiący funkcjonalność systemu SORBNET udostępnianą przez NBP, jako
narzędzie zarządzania płynnością w systemie. Mechanizm ten polega na tym, iż system umieszcza
w tzw. centralnej kolejce zlecenia obciążające rachunki bieżące banków, na realizację których brak
jest środków. Po każdym zrealizowaniu zlecenia płatniczego wchodzącego do systemu, zwiększa-
jącego saldo podmiotu, którego zlecenia znajdują się w kolejce, następuje jej uaktywnienie. Do-
datkowo nie rzadziej niż co 30 minut automatycznie uruchamiana jest optymalizacja. Procedury
optymalizacyjne oparte są na mechanizmie wielostronnego kompensowania wzajemnych zobowią-
zań i należności, obejmującym maksymalną liczbę zleceń wybranych z kolejki, pod warunkiem, że
na rachunkach bieżących banków, których dotyczą wybrane zlecenia, znajdują się środki pieniężne
wystarczające na zrealizowanie wyników tego kompensowania. W sytuacji niemożności realizacji
zleceń znajdujących się w kolejce do godzin granicznych określonych jako COT (cut off time)
dla realizacji poszczególnych rodzajów zleceń (klientowskie i międzybankowe) lub do końca dnia
operacyjnego, zostają one odrzucone.

W przypadku przeprowadzonego przez NBP badania symulacyjnego, maksymalna liczba trans-
akcji, które trafiły do kolejki w ciągu dnia stanowiła 16,94% liczby transakcji dostarczonych
w danym dniu do systemu.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego badania symulacyjnego świadczą o wysokiej odporności systemu
płatności SORBNET oraz jego uczestników na nieoczekiwane zaburzenia, skutkujące skokowym
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obniżeniem płynności w systemie. Rezultaty badania ukazały również bardzo istotną rolę,
jaką odgrywa udostępniany przez NBP kredyt techniczny oraz mechanizm kolejkowania zleceń
w systemie płatności SORBNET, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych.
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Wybrane wskaźniki opisujące sytuację
sektora bankowego

2012 2013
w % I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
Zyskowność aktywów (ROA)1 1,26 1,22 1,20 1,17 1,14
Zyskowność funduszy podstawowych (ROE)1,2 14,7 13,8 13,2 12,7 12,3
Marża odsetkowa netto (NIM)1,3 2,85 2,81 2,76 2,68 2,59
Koszty operacyjne3 do wyniku działalności bankowej3

(C/I)1
51,2 51,0 51,4 51,6 52,3

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do
wyniku działalności bankowej1

12,8 13,5 14,3 14,1 14,2

Tempo wzrostu kredytów (r/r)4

sektor niefinansowy 8,2 6,3 5,6 3,4 2,2
gospodarstwa domowe 5,5 4,6 3,6 2,9 2,7
kredyty konsumpcyjne -3,2 -3,1 -3,9 -4,1 -3,8
kredyty mieszkaniowe 8,6 7,0 6,0 5,1 4,6

przedsiębiorstwa 14,2 10,0 9,7 4,2 1,1
duże przedsiębiorstwa 7,5 1,7 7,4 0,5 0,1
MSP 20,2 16,8 11,4 6,2 2,5

Wskaźniki kredytów zagrożonych3

sektor niefinansowy 8,4 8,5 8,8 8,8 8,9
gospodarstwa domowe 7,5 7,3 7,5 7,4 7,5
kredyty konsumpcyjne 18,3 17,8 17,9 17,2 17,3
kredyty mieszkaniowe 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

przedsiębiorstwa 10,4 11,1 11,3 11,7 11,8
duże przedsiębiorstwa 7,7 9,4 9,7 9,7 9,8
MSP 12,2 12,2 12,3 13,0 13,2

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3

do kredytów netto1

sektor niefinansowy 1,07 1,11 1,12 1,07 1,05
gospodarstwa domowe 1,24 1,18 1,11 0,95 0,92
kredyty konsumpcyjne 2,96 2,73 2,52 2,23 2,09
kredyty mieszkaniowe 0,48 0,49 0,47 0,38 0,35

przedsiębiorstwa 0,72 0,97 1,14 1,32 1,32
duże przedsiębiorstwa 0,72 1,11 1,14 1,60 1,57
MSP 0,72 0,88 1,14 1,14 1,16

Luka finansowania3 13,6 14,1 12,9 12,4 10,9
Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5 1,46 1,45 1,45 1,53 1,51
Współczynnik płynności długoterminowej M43,5 1,16 1,16 1,17 1,19 1,19
Współczynnik wypłacalności2 14,2 13,6 14,1 14,8 15,4

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 101



IWybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego

2012 2013
w % I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
Współczynnik wypłacalności na bazie funduszy
podstawowych2

12,7 12,3 12,7 13,1 14,0

Dźwignia finansowa (krotność)2,3 10,58 10,62 10,55 10,82 10,63

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

Niebankowe instytucje finansowe

Niewielka skala powiązań powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych (TFI) i zakładów ubezpieczeń z bankami sprawia, że ich wpływ na sy-
tuację sektora bankowego w Polsce jest ograniczony, a instytucje te nie generują ryzyka
systemowego i nie stwarzają zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Wpływ tych
instytucji finansowych na sektor bankowy poprzez kanał kredytowy, finansowy oraz wła-
ścicielski jest niewielki, a wzajemne relacje mają najczęściej charakter pośredni poprzez
przynależność do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku zaistnienia szoków na rynku
podmioty te w znacznie mniejszym stopniu mogą stać się źródłem potencjalnego zagrożenia
dla stabilności systemu finansowego niż sektor bankowy.

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

NIF NIF Banki NIF /
OFE ZU FI Banki

2010 221,3 145,2 121,8 488,3 1 158,5 42,1%
2011 224,7 146,2 117,8 488,6 1 293,9 37,8%
2012 269,6 162,9 151,4 583,9 1 352,6 43,2%

Uwaga: w niniejszej edycji Raportu po raz pierwszy wyko-
rzystane zostały statystyki sektora funduszy inwestycyj-
nych sporządzane przez NBP. W związku ze zmianą źró-
dła, dane dotyczące wartości aktywów FI mogą się różnić
od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Dla OFE i FI podano aktywa netto.
Źródło: UKNF, NBP.

Banki są akcjonariuszami lub udziałowcami 10
zakładów ubezpieczeń. Udział sektora bankowe-

go w kapitałach podstawowych sektora ubezpie-
czeń na koniec 2012 r. wyniósł 0,9%, a towarzy-
stwa te zebrały 6,1% składki przypisanej brutto
(dalej: składki). Zakłady ubezpieczeń, w których
akcjonariuszami lub udziałowcami są banki ma-
ją niewielki udział w składce przypisanej brutto,
przez co ich wpływ poprzez kanał właścicielski
na sektor jest niewielki62.

Znaczna część sektora ubezpieczeń (3/4 rynku
mierzonego składką) kontrolowana jest przez du-
że grupy kapitałowe, wśród których dominuje
grupa PZU (zob. wykres 4.1).

Na drugim miejscu jest grupa Talanx, która jest
właścicielem: TUiR Warta i Warta Życie, HDI-
Gerling Życie, TU Europa, TU na Życie Euro-

62 Bank Zachodni WBK ma 50% udziału w kapitałach BZ WBK Aviva TU Ogólnych oraz BZ WBK Aviva Życie,
a także 10% udziału w kapitałach Aviva TU Ogólnych oraz Aviva Życie. SGB Bank ma 5,75% udziału w Concordia
Capital i 0,78% w Concordia Polska TUW. BNP Paribas Bank Polska jest udziałowcem TUW Cuprum (2,86%), BGK
– KUKE (12,15%), a banki spółdzielcze i SGB Bank Polska – TUW (z udziałem w kapitałach odpowiednio 0,11%
i 0,21%).
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pa oraz HDI Asekuracja (połączone 28 grudnia
2012 r. z TUiR Warta). Vienna Insurance Gro-
up jest większościowym akcjonariuszem Benefia
TU, Benefia TUnŻ, Compensa TU, Compensa
TU na Życie, InterRisk TU oraz TUnŻ Polisa-
Życie.

Wykres 4.1. Grupy kapitałowe w polskim sektorze
ubezpieczeń (udział w składce)

PZU
28,4%

TALANX
14,9%

VIENNA
INSUR-
ANCE
11,0%

ALLIANZ
5,6%

ERGO
HESTIA

5,6%

AVIVA
3,5%

ING
2,8%

UNIQUA
2,4%

AXA
1,8%

Pozosta e
24,0%

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Polityka dużych grup kapitałowych ma wpływ
na sektor ubezpieczeń w Polsce poprzez kształ-
towanie długookresowej polityki cenowej, a tak-
że specyficzną dla danej grupy finansowej ofertę
produktową.

Na koniec marca 2013 r. depozyty zakładów
ubezpieczeń stanowiły 1,9% depozytów sektora
bankowego. Ryzyko banków związane z kredy-
towaniem sektora ubezpieczeń jest niewielkie –
wartość kredytów udzielonych zakładom ubez-
pieczeń stanowiła jedynie 0,1% aktywów ban-
ków.

Na koniec grudnia 2012 r. banki krajowe by-
ły bezpośrednimi akcjonariuszami pięciu PTE.
Udział tych banków w kapitałach własnych PTE
wyniósł 13%. Dodatkowo sześć banków pełni
rolę depozytariusza otwartych funduszy emery-

talnych. Na koniec 2012 r. jeden z nich prze-
chowywał ponad połowę aktywów całego sekto-
ra OFE. Sektor funduszy emerytalnych w więk-
szym stopniu jest powiązany z sektorem ubez-
pieczeniowym. Krajowe zakłady ubezpieczeń po-
siadały bezpośredni udział w kapitałach pięciu
PTE, co stanowiło 32% kapitału własnego sek-
tora PTE. Banki i zakłady ubezpieczeń stanowią
zdecydowaną większość krajowych akcjonariuszy
PTE (łącznie 45% wobec 48%).

Podobnie jak w poprzednich latach, OFE w nie-
wielkim stopniu finansują banki. Na koniec mar-
ca 2013 r. złożone przez nie depozyty stanowi-
ły 1,3% depozytów sektora bankowego. Ryzyko
banków związane z kredytowaniem OFE jest mi-
nimalne. Na koniec marca 2013 r. wartość kredy-
tów dla funduszy emerytalnych stanowiła jedy-
nie 0,3% aktywów banków63.

Na koniec 2012 r. sześć zakładów ubezpieczeń
było jedynymi bezpośrednimi akcjonariuszami
TFI. Ich udział w kapitałach własnych sektora
wyniósł 15,6%. Bezpośredni udział w akcjonaria-
cie TFI posiadały również cztery banki, do któ-
rych należało 9,2% kapitałów własnych sektora.

Powiązania kapitałowe pomiędzy TFI a banka-
mi mają często charakter pośredni. Na rynku
funkcjonuje kilka TFI należących do bankowych
grup kapitałowych. Obecność banku lub zakła-
du ubezpieczeń w grupie kapitałowej, do której
należy TFI wpływa na sposób dystrybucji tytu-
łów uczestnictwa zarządzanych przez nie fundu-
szy inwestycyjnych. Tytuły uczestnictwa mogą
być oferowane w sieci placówek bankowych bądź
w ramach ubezpieczeń z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym.

Fundusze inwestycyjne mają niewielkie znacze-
nie w finansowaniu banków. Na koniec marca
2013 r. złożone przez nie depozyty stanowiły je-
dynie 1,5% pasywów sektora bankowego. Relacja
kredytów udzielonych funduszom inwestycyjnym

63 Art. 154 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2010 r.
nr 34, poz. 189 z późn. zm.) stanowi, że pożyczki i kredyty zaciągnięte przez fundusz emerytalny nie mogą przekraczać
1,5% wartości jego aktywów. Dodatkowo zgodnie z art. 142 ust. 5a pkt 1 wspomnianej ustawy, limit na inwestycje
OFE w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej, wynosi 20% wartości jego aktywów.
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do aktywów banków wyniosła natomiast 0,6%64.

Tabela 4.2. Zaangażowanie funduszy emerytalnych
(FE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwesty-
cyjnych (FI) wobec banków (w mld zł)

Kredyty i inne należności banków
od zakładów ubezpieczeń,
funduszy emerytalnych
i funduszy inwestycyjnych

Kredyty
NIF/

ZU FE FI NIF Kredyty
ogółem

12-2010 0,2 0,4 6,9 7,5 0,9%
12-2011 1,0 0,7 2,2 3,9 0,4%
12-2012 0,3 1,9 4,6 6,8 0,7%
3-2013 1,0 3,1 5,9 10,0 1,0 %
Depozyty i inne zobowiązania banków
wobec zakładów ubezpieczeń,
funduszy emerytalnych
i funduszy inwestycyjnych

Depozyty
NIF/

ZU FE FI NIF Depozyty
ogółem

12-2010 19,3 9,7 7,7 36,7 3,6%
12-2011 21,6 12,0 10,4 44,0 3,9%
12-2012 24,8 21,2 17,5 63,4 5,4%
3-2013 22,8 15,0 18,0 55,8 4,7%

Źródło: NBP.

4.1. Zakłady ubezpieczeń

W 2012 r. sytuacja finansowa sektora ubezpie-
czeń poprawiła się w porównaniu z 2011 r. Ak-
tywa sektora wzrosły, a wyniki finansowe były
lepsze niż w roku poprzednim.

Podstawową działalnością ubezpieczycieli jest
udzielanie ubezpieczonym ochrony ubezpiecze-
niowej przed skutkami finansowymi zdarzeń loso-
wych przez transfer i rozproszenie ryzyka. Głów-
nymi źródłami finansowania zakładów ubezpie-
czeń są składki płacone przez ubezpieczających.

Na podstawie kryteriów identyfikujących ryzy-
ko systemowe opracowanych przez Radę Stabil-
ności Finansowej (FSB) i Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Nadzoru Ubezpieczeniowego (IA-
IS)65 można stwierdzić, że tradycyjna działal-
ność ubezpieczeniowa nie generuje ryzyka sys-
temowego. Jednak niektóre działania zakładów
ubezpieczeń mogą być systemowo istotne (np.
wysokie zaangażowanie w instrumenty pochod-
ne, akcje, ubezpieczenia kredytów i gwarancje
ubezpieczeniowe lub pożyczki papierów warto-
ściowych).

Ze względu na ograniczoną skalę powiązań po-
między podmiotami istnieje niskie prawdopodo-
bieństwo, że upadłość jednego z zakładów będzie
przyczyną upadłości kolejnych, co generowałoby
ryzyko systemowe.

Sektor ubezpieczeń cechuje odwrócony cykl pro-
dukcyjny. Zakłady ubezpieczeń zbierają więcej
składki niż na bieżąco wypłacają odszkodowań,
a nadwyżka ta stanowi lokatę na pokrycie rezerw
(zobowiązań z tytułu zawartych umów ubez-
pieczeń). Wysokość przychodów i wypłat oraz
ich rozkład w czasie są przewidywalne, a śred-
ni czas trwania aktywów jest najczęściej krót-
szy niż średni czas trwania zobowiązań. Zakła-
dy ubezpieczeń dążą do zachowania stabilności
przez dopasowanie aktywów i pasywów, a kon-
serwatywny portfel inwestycyjny sprawia, że są

64 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146,
poz. 1546, z poźn. zm.) fundusze inwestycyjne otwarte mogą zaciągać kredyty i pożyczki o terminie spłaty do ro-
ku wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Ich łączna wysokość nie może przekraczać 10%
wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Fundusze inwestycyjne zamknięte
mogą zaciągać kredyty i pożyczki o dowolnym terminie spłaty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub
bankach zagranicznych. Ich łączna wysokość nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto funduszu w chwili
zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Ustawa nakłada ponadto na fundusze inwestycyjne limity dotyczące depozy-
tów złożonych w tym samym banku lub w tej samej instytucji kredytowej – ich wartość nie może być wyższa niż 20%
wartości aktywów.
65 „Systemic risk and the insurance sector”, 2009, IAIS, http://iaisweb.org/, „Guidance to assess the systemic im-
portance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations”, 2009, FSB, IMF and BIS.
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one w mniejszym stopniu niż inne instytucje na-
rażone na wahania cen na rynkach finansowych.

Zakłady ubezpieczeń są stosunkowo mało na-
rażone na ryzyko płynności, ponieważ wypłaty
świadczeń (tak jak zdarzenia ubezpieczeniowe)
mają charakter losowy i w niewielkim stopniu są
skorelowane z cyklami gospodarczym. Większe
pojedyncze roszczenia zazwyczaj są wypłacane
ratalnie, często przez wiele lat.

W ubezpieczeniach na życie środki (o ile nie jest
to umowa wyłącznie o charakterze ochronnym)
mogą zostać wycofane po cenie rynkowej, jednak
wiąże się to z reguły z wymiernymi stratami, dla-
tego ubezpieczający są mniej skłonni do rezygna-
cji z polis na życie. W ubezpieczeniach majątko-
wych (z nielicznymi wyjątkami) ubezpieczający
nie może wycofać wpłaconych składek za okres
udzielanej ochrony. Jeśli zakład ubezpieczeń na-
potyka problemy z płynnością, ma to niewielki
wpływ na inne podmioty sektora ubezpieczeń,
ze względu na niski stopień powiązania pomię-
dzy podmiotami. Ryzyko płynności jest zatem
znacznie mniejsze niż dla sektora bankowego.

Na światowym rynku ubezpieczeń na życie naj-
ważniejszymi rodzajami ryzyka są ryzyko bio-
metryczne66 oraz ryzyko inwestycyjne. Specy-
fika polskiego sektora ubezpieczeniowego spra-
wia jednak, że ryzyko biometryczne nie odgrywa
istotnej roli. Wynika to z faktu, że gros ubez-
pieczeń na życie stanowią ubezpieczenia grupo-
we pracownicze, ubezpieczenia związane z ubez-
pieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz
polisolokaty. W Polsce ubezpieczenia rentowe
(ang. life annuities) oraz ubezpieczenia choro-
bowe są produktami niszowymi. Ponadto ubez-
pieczenia sprzedawane na krajowym rynku nie
mają charakteru produktów długoterminowych,
gdyż w ofercie przeważają krótkoterminowe po-
lisy o charakterze inwestycyjnym.

Zakłady ubezpieczeń majątkowych, które ma-

ją duży portfel ubezpieczeń kredytów i gwaran-
cji, w tym kredytów i gwarancji dla instytu-
cji o znaczeniu systemowym, mogą być nara-
żone na ryzyko kredytowe67. Krajowe zakłady
ubezpieczeń oferują miedzy innymi ubezpiecze-
nia kredytu eksportowego, kredytu kupieckiego,
ubezpieczenia pomostowe, ubezpieczenia niskie-
go wkładu własnego. Przedmiotem ubezpiecze-
nia niskiego wkładu własnego przy kredycie hi-
potecznym jest niezabezpieczona wartość kredy-
tu. W standardowych warunkach ubezpieczenia
kwota ta jest zwykle limitowana (np. do 20% po-
czątkowej wartości udzielonego kredytu). Ubez-
pieczającym jest bank, który zobowiązany jest
do zapłacenia składki i któremu należne jest od-
szkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia
ubezpieczeniowego. Wypłata świadczenia nastę-
puje w przypadku braku spłaty przez kredy-
tobiorcę kolejnych rat kredytu, o ile kredyto-
biorca nie ureguluje zobowiązań, a bank wypo-
wie umowę kredytu. Zakład ubezpieczeń wypła-
ca odszkodowanie do wartości określonej w umo-
wie sumy ubezpieczenia, jednocześnie, jeżeli nie
umówiono się inaczej, roszczenie przysługujące
bankowi wobec kredytobiorcy przechodzi z mo-
cy prawa na zakład ubezpieczeń.

Składki i odszkodowania

W 2012 r. zakłady ubezpieczeń na życie oraz
ubezpieczeń majątkowych osiągnęły dodatnie
wyniki techniczne i finansowe, a składka była
wyższa niż w 2011 r.

W 2012 r. dział ubezpieczeń na życie zebrał
36,4 mld zł składki, w tym najwięcej w grupie 1
(19,4 mld zł), do której zaliczane są również tzw.
ubezpieczenia „antypodatkowe” (7,5 mld zł).
Wciąż dużą popularnością cieszyły się ubezpie-
czenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitało-
wym (UFK), w których zebrano 12,0 mld zł.

Wzrost składki obserwowany w dziale ubezpie-
66 Ryzyko biometryczne – ryzyko związane ze śmiercią osoby ubezpieczonej, niepełnosprawnością lub jej długowiecz-
nością.
67W 2012 r. składka z tytułu sprzedaży ubezpieczeń kredytu wyniosła 0,5 mld zł (2% składki w ubezpieczeniach
majątkowych), w tym 81 mln zł z tytułu ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Wypłacono 0,3 mld zł odszkodowań
(31 mln zł z ubezpieczeń niskiego wkładu własnego), a zysk techniczny w tej grupie ubezpieczeń wyniósł 32 mln zł.

106 Narodowy Bank Polski



Niebankowe instytucje finansowe

czeń na życie (14,3%) wynikał głównie z więk-
szej sprzedaży ubezpieczeń „antypodatkowych”
ze składką jednorazową, zawieranych najczęściej
na okres jednego roku. Do tej grupy produktów
zaliczane są tzw. polisolokaty oraz niektóre ubez-
pieczeniowe produkty strukturyzowane zawiera-
ne w formie ubezpieczenia na życie i dożycie.
Wyłączenie możliwości uchylania się od płace-
nia podatku od zysków kapitałowych poprzez za-
kładanie jednodniowych lokat bankowych mogło
przyczynić się do wzrostu zainteresowania po-
lisolokatami, które pozwalają uniknąć podatku
od zysków kapitałowych (zob. ramka 8).

W ubezpieczeniach na życie wpływy ze skła-
dek w poszczególnych kwartałach były uzależ-
nione od polityki sprzedażowej w zakresie ubez-
pieczeń „antypodatkowych”. Zjawisko to szcze-
gólnie uwidoczniło się w latach 2008–2012. Na-
pływ składek w tej grupie ubezpieczeń nie był
skorelowany z wypłatą odszkodowań (zob. wy-
kres 4.2 i wykres 4.3), co sprawiło, że nadwyżka
środków była odkładana w lokatach na pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Wykres 4.2. Składka przypisana brutto w sektorze
ubezpieczeń
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W 2012 r. dział majątkowy zebrał 26,4 mld zł
składki. Ceny w ubezpieczeniach majątkowych
w 2012 r. determinowały podmioty o du-
żym udziale w rynku, podczas gdy w latach

2009–2011 politykę cenową kształtowały zakłady
sprzedające ubezpieczenia przez internet, które
konkurowały cenami z dużymi podmiotami.

Wykres 4.3. Odszkodowania wypłacone brutto
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W ubezpieczeniach majątkowych (w odróżnie-
niu od ubezpieczeń na życie), napływ składek
jest równomierny w całym roku, na co wpływ
ma przede wszystkim ochronny charakter tych
ubezpieczeń. Wypłaty odszkodowań, w mniej-
szym stopniu niż w dziale I, zależne są od sy-
tuacji makroekonomicznej.

Na wysokość składki w tym dziale najwięk-
szy wpływ ma sprzedaż ubezpieczeń samochodo-
wych AC (udział w składce 21,9%) i OC (udział
w składce 34,8%), ubezpieczeń od ognia i in-
nych zdarzeń losowych (20,1%) oraz pozostałych
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

W 2012 r. nieznacznie wzrosła koncentracja sek-
tora ubezpieczeń mierzona składką. Najwięk-
szych 10 zakładów ubezpieczeń na życie i 10 ma-
jątkowych zebrało ponad 81,2% i 84,3% składki
(w 2011 r. – 79,9% i 82,4%) (zob. wykres 4.4).

W sektorze ubezpieczeń składka pobierana jest
na początku okresu ubezpieczenia, a odszko-
dowania wypłacane są z opóźnieniem. Dlate-
go relację kosztów związanych z wypłatami od-
szkodowań do przychodów ze składek w okresie
sprawozdawczym opisuje w sposób syntetyczny
wskaźnik szkodowości.
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Wykres 4.4. Rozkład składki przypisanej brutto
w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach mająt-
kowych
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Wskaźnik ten jest miarą efektywności i od dwóch
lat utrzymuje się na stabilnym poziomie (poni-
żej 70%) (zob. wykres 4.5). Wskazuje to, że ren-
towność na działalności ubezpieczeniowej (bez
uwzględnienia kosztów działalności ubezpiecze-
niowej) jest wysoka, co ma bezpośredni wpływ
na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Wykres 4.5. Wskaźnik szkodowości brutto i na
udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych
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Wyniki finansowe

Pomimo wysokiej wartości składki zebranej
w 2012 r. wynik techniczny zakładów ubez-
pieczeń na życie praktycznie nie uległ zmia-
nie (zob. tabela 4.3), co wynikało z niewiel-
kiej marży w ubezpieczeniach „antypodatko-
wych” oraz konieczności tworzenia wysokich re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych, przeznaczo-
nych na pokrycie przyszłych wypłat. Najbardziej
zyskownym segmentem w ubezpieczeniach na ży-
cie były ubezpieczenia pracownicze, które ma-
ją decydujący wpływ na wyniki finansowe tego
działu.

W 2012 r. nastąpiła poprawa wyniku technicz-
nego ubezpieczeń majątkowych. Istotny wpływ
na to miały podwyżki cen ubezpieczeń komuni-
kacyjnych (OC) oraz spadek odszkodowań w re-
lacji do zebranej składki. Dzięki mniejszej liczbie
kolizji drogowych, a także mniejszym skutkom
tych kolizji, nastąpiła istotna poprawa wyni-
ków z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (AC
i OC). Wyniki finansowe w dużym stopniu uza-
leżnione były od wyników grupy PZU, a w szcze-
gólności dywidendy, którą PZU Życie wypłaciło
PZU (zob. tabela 4.3).

Lokaty zakładów ubezpieczeń

W 2012 r. struktura lokat zakładów ubezpieczeń
na życie nie uległa istotnym zmianom, natomiast
w ubezpieczeniach majątkowych wzrósł udział
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
(z 5,5% na koniec 2011 r. do 17,4% na koniec
2012 r.).

Na koniec 2012 r. wysokość lokat zakładów ubez-
pieczeń na życie, dla których ryzyko inwesty-
cyjne ponosiły zakłady ubezpieczeń wyniosła
49,3 mld zł (47,3 mld zł na koniec 2011 r.), a za-
kładów ubezpieczeń majątkowych – 52,0 mld zł
(45,5 mld zł na koniec 2011 r.).

68Większość portfela skarbowych papierów dłużnych jest utrzymywana do terminu zapadalności, co ogranicza wpływ
zmian rynkowych stóp procentowych na wycenę aktywów zakładów ubezpieczeń.
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Tabela 4.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

12-2010
(w mln zł)

12-2011
(w mln zł)

12-2012
(w mln zł)

12-2012/12-2011
(w %)

Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto 31 420 31 832 36 377 14,3
Wynik techniczny 3 593 3 347 3 462 3,4
Wynik finansowy netto 3 653 2 919 3 239 11,0
ROE (w %) 29,6 23,9 23,2 -0,7 pp.
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto 22 739 25 291 26 265 3,9
Wynik techniczny -1 285 298 719 141,4
Wynik finansowy netto 3 094 3 085 3 387 9,8
w tym dywidenda od PZU Życie
wypłacona PZU

3 120 1 987 1 177 -

ROE (w %) 18,8 17,9 16,8 -1,1 pp.

Źródło: UKNF, PZU.

W portfelu lokat zakładów ubezpieczeń domino-
wały skarbowe papiery wartościowe68 (zob. wy-
kres 4.6). Akcje spółek notowanych na rynku re-
gulowanym stanowiły niewielką część aktywów
sektora.

Wykres 4.6. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
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W 2012 r. w strukturze lokat zakładów ubez-
pieczeń majątkowych zaobserwowano znaczny
wzrost udziału jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Było to wynikiem zmiany poli-

tyki lokacyjnej grupy PZU, która kontynuowa-
ła proces ufunduszowienia swoich lokat finanso-
wych w celu optymalizacji podatkowej (w zakre-
sie podatku CIT od zysków kapitałowych i po-
datku VAT). Część lokat przeniesionych zosta-
ła do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego utworzonego przez TFI PZU na po-
trzeby grupy. W wyniku tych działań lokaty
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych PZU wzrosły z 0,5 mld zł na koniec 2011 r.
do 6,9 mld zł na koniec 2012 r., co miało decydu-
jący wpływ na strukturę aktywów całego działu
ubezpieczeń majątkowych.

Wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy ka-
pitałowych, dla których ryzyko inwestycyjne po-
nosili ubezpieczający, wyniosła na koniec 2012 r.
45,1 mld zł (37,8 mld zł na koniec 2011 r.). Naj-
większy udział w tych lokatach miały jednostki
uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe.

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń

Stabilność i wypłacalność sektora ubezpieczeń
zależna jest od adekwatności rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, wysokości aktywów na po-
krycie tych rezerw i utrzymywania na wyma-
ganym poziomie ustawowych wskaźników wy-
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płacalności. W ubezpieczeniach majątkowych,
z uwagi na wysokie sumy ubezpieczeń gospodar-
czych, istotny wpływ na sytuację tego działu ma-
ją również zabezpieczenia wynikające z umów
reasekuracji. Na koniec 2012 r. wymóg pokry-
cia marginesu wypłacalności środkami własnymi
spełniały wszystkie zakłady ubezpieczeń.

Podstawowym parametrem opisującym wypła-
calność sektora jest wskaźnik monitorowania
działalności.W sektorze ubezpieczeń w ostatnich
dwóch latach przyrost środków własnych był
wyższy niż wzrost marginesu wypłacalności, co
spowodowało wzrost wskaźników monitorowania
obu działów (zob. wykres 4.7).

Wykres 4.7. Wskaźnik monitorowania działalności
w sektorze ubezpieczeń
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W ubezpieczeniach na życie wskaźnik ten dla
pięciu największych zakładów wyniósł 380%, dla
10 największych – 350%. W ubezpieczeniach ma-
jątkowych dla pięciu największych zakładów –
549%, a dla 10 największych – 484%.

Średnie wartości wskaźników monitorowania
w obu działach są dużo wyższe niż poziom wyma-
gany przez przepisy prawa. Blisko połowa pod-
miotów sektora ubezpieczeń (mierzona składką)
charakteryzuje się wskaźnikiem monitorowania
powyżej 300% (zob. wykresy 4.8 i 4.9).

Okresowe spadki wartości wskaźnika monitoro-

wania były spowodowane przede wszystkim wy-
płatami dywidendy i związaną z tym obniżką
środków własnych. Ponadto w dziale ubezpie-
czeń na życie dodatkowym czynnikiem wpły-
wającym na poziom omawianego wskaźnika by-
ły zmiany rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
wynikające z dużego przyrostu składki ubezpie-
czeniowej. Wzrost ten ma bezpośredni wpływ
na margines wypłacalności, a tym samym
na wskaźnik monitorowania działalności.

Wykres 4.8. Rozkład wskaźnika monitorowania
działalności w ubezpieczeniach na życie
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Wykres 4.9. Rozkład wskaźnika monitorowania
działalności w ubezpieczeniach majątkowych
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Krajowe zakłady ubezpieczeń mają wyższe środ-
ki własne (w relacji do wymogów kapitałowych)
niż europejscy ubezpieczyciele. W 2012 r. śred-
nia europejska wartość wskaźnika monitorowa-
nia w ubezpieczeniach na życie wyniosła poniżej
200%, a w ubezpieczenia majątkowych poniżej
350%.

Innym ważnym wskaźnikiem służącym do oce-
ny wypłacalności systemu jest wskaźnik pokry-
cia rezerw aktywami.Na koniec 2012 r. wskaźnik
ten w dziale ubezpieczeń na życie i majątkowym
wyniósł odpowiednio 111% i 127% (108% oraz
124% na koniec 2011 r.).

Wskaźnik pokrycia rezerw lokatami również
wzrósł i stanowił odpowiednio 118,7% oraz
151,9% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale własnym. Wskaźnik pokrycia rezerw
lokatami wskazuje, że sektor ubezpieczeń ma wy-
starczający poziom lokat, aby wypłacić odszko-
dowania wynikające z zawartych umów.

Reasekuracja

Na stabilność działu ubezpieczeń majątkowych
istotny wpływ mają programy reasekuracyjne.
Odpowiedni program reasekuracji pomaga zop-
tymalizować wyniki finansowe, łagodząc skutki
wahań szkodowości. Ochroną reasekuracyjną ob-
jęte jest, oprócz poszczególnych umów o wyso-
kich sumach ubezpieczenia, również ryzyko ka-
tastroficzne.

Przenoszenie części ryzyka na reasekuratorów
rozprasza je, ponieważ reasekuratorzy działają

zazwyczaj w skali globalnej (łączą i kompen-
sują ryzyko z wielu regionów świata). Retroce-
sja, czyli dalsze cedowanie ryzyka na kolejnych
reasekuratorów zmniejsza wrażliwość zakładów
ubezpieczeń na niewypłacalność lidera umowy
reasekuracyjnej. Reasekuracja krajowych zakła-
dów ubezpieczeń jest prowadzona przede wszyst-
kim w ramach grup kapitałowych.

W 2012 r. zakłady ubezpieczeń majątkowych
przekazały w ramach programów reasekuracyj-
nych 3,7 mld zł składki, a reasekuratorzy wy-
płacili 2,3 mld zł odszkodowań. Wynik ubezpie-
czycieli na działalności reasekuracyjnej w 2012 r.
był dodatni i wyniósł 95 mln zł, podczas gdy
w 2011 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały stra-
tę na działalności reasekuracyjnej w wysokości
341 mln zł.

O właściwym poziomie zabezpieczenia portfela
odpowiednimi programami reasekuracji świad-
czy wskaźnik szkodowości na udziale własnym,
który był niższy niż wskaźnik szkodowości brut-
to. Zakłady reasekuracji miały większy udział
w wypłaconych odszkodowaniach niż w skład-
ce, a wskaźnik zatrzymania składki (85,9%) był
wyższy niż wskaźnik zatrzymania odszkodowań
(83,4%). Współczynnik COR69 dla krajowych
zakładów ubezpieczeń (95,7%) był niższy niż
COR na działalności reasekuratorów (102,7%),
tak więc w 2012 r. zakłady ubezpieczeń osiągnęły
dodatni wynik netto na działalności ubezpiecze-
niowej, a reasekuratorzy ponieśli stratę z tytu-
łu ochrony reasekuracyjnej udzielanej krajowym
zakładom ubezpieczeń.

69 Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań wypłaconych łącznie ze zmianą rezerw oraz kosztami działal-
ności ubezpieczeniowej do składki zarobionej.
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Ramka 8. Bancassurance na polskim rynku ubezpieczeń

Przez określenie ”bancassurance” rozumie się (najczęściej) sprzedaż polis ubezpieczeniowych
klientom banków poprzez placówki banku. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)
w 2012 r. wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w ramach bancassurance stanowiła
53,4% składki w dziale ubezpieczeń na życie (w dziale ubezpieczeń majątkowych ok. 5%).

Ubezpieczenia sprzedawane w ramach bancassurance mają z reguły charakter polisolokat lub
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) i są zawierane w formie gru-
powej. Grupowe ubezpieczenie na życie to umowa, którą zawiera bank jako ubezpieczający (lub
inny pośrednik finansowy) i czyni to na rachunek swoich klientów. Umowy te często zawierane
są pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej
spoczywa na ubezpieczającym.

Umowy ubezpieczenia na życie sprzedawane za pośrednictwem bancassurance w formie grupowej
są mniej korzystne dla klientów niż ubezpieczenia w formie indywidualnej gdyż:

� ubezpieczony nie jest stroną umowy, nie ma więc takich praw jak ubezpieczający,

� ubezpieczony obarczany jest obowiązkiem pokrywania kosztów ubezpieczenia,

� brak jest obowiązku dostarczenia ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczeń,

� ubezpieczony nie ma możliwości dochodzenia roszczeń związanych z nieprawidłowościami
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,

� brak jest możliwości bezkosztowego odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

� ubezpieczenie grupowe może być formą obejścia przepisów o pośrednictwie ubezpieczenio-
wym, a bank jako ubezpieczający nie powinien pełnić roli pośrednika ubezpieczeniowego
będąc jednocześnie stroną umowy.

Forma ubezpieczenia grupowego eliminuje z katalogu potencjalnych środków ochrony przysługu-
jących ubezpieczonym prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z nieprawi-
dłowym przebiegiem procesu ubezpieczenia, zarówno roszczeń związanych z nieprawidłowościami
przy zawieraniu umowy, jak też przy likwidacji ubezpieczenia.

Konstrukcja ubezpieczenia grupowego rodzi wątpliwości prawne dotyczące przepisów ustawy o po-
średnictwie ubezpieczeniowym, ponieważ ubezpieczający (czyli bank) występujący w roli strony
grupowej umowy ubezpieczenia i jednocześnie wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go. Regulacje ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazują, iż pośrednik ubezpieczeniowy
działa w relacji między stronami umowy ubezpieczenia, na zlecenie jednej z nich, sam jednak nie
jest stroną stosunku ubezpieczenia. Taki system pośrednictwa może prowadzić do nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu sektora.

Produkty ubezpieczeniowe sprzedawane poprzez bancassurance często są oferowane jako alterna-
tywa lokaty bankowej. Dzieje się tak, gdyż prowizje z tytułu sprzedaży ubezpieczeń mogą być
wyższe niż w produktach bankowych.
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W związku z nieprawidłowościami, jakie wystąpiły w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
przez banki w 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację M, której celem było,
między innymi, ograniczenie sprzedaży polisolokat przez kanał bankowy. W I kwartale 2013 r.
polisolokaty oferowały jedynie trzy banki - Credit Agricole, Deutsche Bank PBC i Nordea Bank.

4.2. Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fun-
dusze emerytalne

Głównym czynnikiem ryzyka dla stabilności ka-
pitałowej części systemu emerytalnego jest wy-
stąpienie niedoboru w otwartym funduszu eme-
rytalnym na skutek nieosiągnięcia minimalnej
wymaganej stopy zwrotu (MWSZ). W takiej sy-
tuacji dla zachowania stabilności i wypłacalno-
ści sektora funduszy emerytalnych duże znacze-
nie mają kapitały własne towarzystwa emerytal-
nego zarządzającego tym funduszem. Mogą one
bowiem służyć pokryciu powstałego niedoboru.
Bieżąca sytuacja sektora emerytalnego nie wska-
zuje jednak na takie zagrożenie.

Wyniki finansowe PTE

W 2012 r. wyniki finansowe sektora powszech-
nych towarzystw emerytalnych poprawiły się
w porównaniu z 2011 r. (zob. tabela 4.4). Pomi-
mo spadku przychodów PTE z tytułu zarządza-
nia funduszami emerytalnymi nastąpił wzrost
zysku technicznego. Było to związane przede
wszystkim ze spadkiem kosztów zarządzania fun-
duszami emerytalnymi na skutek wprowadzenia
od 1 stycznia 2012 r. zakazu akwizycji.

Na przychody towarzystw emerytalnych
w 2012 r. duży wpływ miało wynagrodzenie za
zarządzanie funduszami. Przychody z tego ty-
tułu stanowiły 68% przychodów sektora PTE
za zarządzanie otwartymi i dobrowolnymi fun-
duszami. Duży wzrost wartości aktywów OFE
w 2012 r. (o 44,9 mld zł) przyczynił się do wzro-
stu tego wynagrodzenia. Jednocześnie istotnie
spadły przychody towarzystw z tytułu opłat

od wpłacanych składek na skutek ustawowego
ich obniżenia. Niemniej jednak, w przypadku
braku zmian obecnie obowiązujących regulacji
prawnych dotyczących wysokości opłat pobiera-
nych przez PTE, w 2013 r. można spodziewać się
wzrostu przychodów towarzystw emerytalnych
z opłat od wpłacanych składek. Jest to związane
ze zwiększeniem od 1 stycznia 2013 r. wysokości
składki przekazywanej do OFE z 2,3% podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne
do 2,8%. Dodatkowo na wyniki finansowe PTE
w 2012 r. wpłynęły również przychody z tytu-
łu wykorzystania rachunku rezerwowego OFE.
Towarzystwa emerytalne mogą wycofać środki
zgromadzone na rachunku rezerwowym, jeśli 6-
letnia stopa zwrotu zarządzanego przez nie fun-
duszu jest równa lub wyższa od wskaźnika infla-
cji obliczonego za analogiczny okres. W 2012 r.
wszystkie PTE wycofały środki z tego rachun-
ku na łączną kwotę 111,2 mln zł (70,3 mln zł
w 2011 r.)70.

Wykres 4.10. Rentowność techniczna PTE
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.
70 ”Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 roku”, UKNF, 2013 r.
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Tabela 4.4. Wyniki finansowe i rentowność PTE

12-2010
(w mln zł)

12-2011
(w mln zł)

12-2012
(w mln zł)

Zmiana
12-2012/12-2011

(w %)
Przychody z zarządzania funduszami eme-
rytalnymi, w tym

1 828 1 683 1 515 -10,0

- przychody z opłat od wpłacanych składek 806 554 290 -47,7
- wynagrodzenie za zarządzanie OFE 894 981 1 032 5,2
Koszty zarządzania funduszami emerytal-
nymi

1 232 1 025 728 -29,0

- obowiązkowe obciążenia 533 428 400 -6,5
- koszty akwizycji 464 385 125 -67,5
- pozostałe obciążenia 234 212 203 -4,2
Zysk techniczny z zarządzania funduszami
emerytalnymi

596 658 787 19,5

Zysk netto PTE 598 619 715 15,6
Rentowność techniczna na zarządzaniu
funduszami emerytalnymi (w %)

32,6 39,1 51,9 12,8 pp.

ROE (w %) 18,3 19,4 21,0 1,6 pp.

Źródło: UKNF.

W porównaniu z 2011 r. nastąpił duży wzrost
rentowności technicznej sektora PTE - do 52%
w 2012 r. wobec 39% rok wcześniej (zob. wy-
kres 4.10). Wynikało to ze znacznego spadku
kosztów na skutek wspomnianego zakazu akwi-
zycji. Koszty akwizycji zmniejszyły się prawie
o 260 mln zł (tj. o 67,5%) i na koniec 2012 r.
wyniosły 125,1 mln zł. Ze względu na możliwość
rozliczania kosztów usług akwizycyjnych w cza-
sie, część PTE nadal wykazywała je w swoich
sprawozdaniach finansowych. W związku z tym
w kolejnych latach można spodziewać się dal-
szego spadku kosztów akwizycji na rzecz OFE.
Zakaz akwizycji nie dotyczy jednak dobrowol-
nych funduszy emerytalnych zarządzanych przez
PTE.

Stopy zwrotu OFE

Na koniec marca 2013 r. wszystkie fundusze
emerytalne osiągnęły 36-miesięczne stopy zwro-
tu wyższe niż MWSZ. Średnia ważona stopa
zwrotu (SWSZ) za okres od 31 marca 2010 r.
do 29 marca 2013 r. wyniosła 16,6%, a minimal-

na wymagana stopa zwrotu - 8,3%. Niemniej jed-
nak stopa zwrotu osiągnięta przez jeden z fundu-
szy była bliska wartości minimalnej wymaganej
stopy zwrotu. Różnica między MWSZ a stopą
zwrotu tego OFE wyniosła 1,5 pkt proc.

Obserwowany na koniec I kwartału 2013 r. istot-
ny spadek wartości SWSZ i MWSZ w porówna-
niu z analogicznymi stopami za okres 31 mar-
ca 2009 r. do 30 marca 2012 r. wynikał z niskiej
wartości jednostki rozrachunowej w dniu 31 mar-
ca 2009 r. Porównanie 3-letnich SWSZ uzyska-
nych przez OFE na koniec marca i września w la-
tach 2009-2013 ze stopami zwrotu obliczonymi
na podstawie zmian indeksu akcji oraz indek-
su obligacji skarbowych wskazuje, że przez więk-
szość analizowanego okresu wyniki inwestycyjne
funduszy emerytalnych były przeciętnie niższe
od wyników portfela rynkowego o strukturze od-
zwierciedlającej strukturę portfela inwestycyjne-
go OFE (zob. wykres 4.11).

Stopy zwrotu, które w rzeczywistości uzysku-
ją członkowie OFE nie są tożsame ze stopami
przedstawionymi na wykresie 4.11, obliczonymi
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na podstawie wartości jednostek rozrachunko-
wych. Stopy dla uczestników funduszy są bo-
wiem pomniejszane nie tylko o opłatę za zarzą-
dzanie, ale także o opłatę od składki.

Wykres 4.11. Stopy zwrotu OFE
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Kapitały własne PTE

Dla utrzymania stabilności kapitałowej części
systemu emerytalnego duże znaczenie mają ka-
pitały własne powszechnych towarzystw emery-
talnych. Kapitały PTE służą bowiem pokryciu
niedoboru powstałego na skutek nieosiągnięcia
przez otwarty fundusz emerytalny minimalnej
wymaganej stopy zwrotu71.

W 2012 r. zwiększył się bufor kapitałowy sek-
tora PTE. Na koniec 2012 r. wartość kapita-
łów własnych towarzystw emerytalnych wynio-

sła 3,6 mld zł, tj. o 14,2% więcej niż rok wcze-
śniej. Wzrost kapitałów własnych sektora PTE
wynikał m.in. z rekomendacji Komisji Nadzoru
Finansowego wydanej w styczniu 2012 r. w spra-
wie wzmocnienia bazy kapitałowej towarzystw
emerytalnych. KNF zaleciła niewypłacanie dy-
widendy i przeznaczenie wypracowanego zysku
na podwyższenie kapitału towarzystwom, któ-
rych sytuacja kapitałowa wskazywała na niski
poziom zdolności pokrycia ewentualnego niedo-
boru w OFE.

W konsekwencji w 2012 r. siedem towarzystw
emerytalnych podjęło uchwałę o wypłacie dywi-
dendy na łączną kwotę 288,3 mln zł, podczas
gdy w 2011 r. siedem PTE wypłaciło dywiden-
dę łącznie w wysokości 878,7 mln zł72. Kwota
dywidend wypłaconych przez towarzystwa eme-
rytalne w 2012 r. stanowiła 46,6% zysku sektora
PTE osiągniętego w 2011 r., natomiast w 2011 r.
współczynnik ten wyniósł 147%73. Ponadto trzy
PTE przeznaczyły cały osiągnięty zysk na kapi-
tał rezerwowy lub zapasowy74.

Powszechne towarzystwa emerytalne posiada-
ją relatywnie niskie kapitały własne w stosun-
ku do wartości aktywów, którymi zarządzają.
W 2012 r. relacja ta uległa niewielkiemu obniże-
niu i wyniosła średnio 1,9% (zob. wykres 4.12).
Było to spowodowane wyższym tempem wzrostu
aktywów netto poszczególnych funduszy emery-
talnych niż kapitałów własnych sektora towa-
rzystw emerytalnych. Przeciętnie PTE mogłoby
zatem pokryć ze swoich kapitałów niedobór nie-
przekraczający 1,9% aktywów funduszu. Tym-
czasem we wrześniu 2001 r. wystąpił niedobór
stanowiący 7,6% aktywów funduszu (35,4 mln
zł).

71 Niedobór w OFE jest pokrywany ze środków własnych PTE w sytuacji, gdy środki zgromadzone na rachunku
rezerwowym i w części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego są niewystarczające do zwiększenia w odpowiedniej
wysokości wartości jednostki rozrachunkowej funduszu.
72W 2012 r. dziesięć towarzystw emerytalnych było uprawnionych do wypłaty dywidendy.
73W 2011 r. dwa towarzystwa emerytalne wypłaciły dywidendę z zysków z lat poprzednich.
74 „Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 roku”, 2013 r., UKNF.
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Wykres 4.12. Relacja kapitałów PTE do wartości
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Struktura lokat OFE

W 2012 r. towarzystwa emerytalne kontynuowa-
ły dotychczasową strategię inwestycyjną pole-
gającą na lokowaniu większości aktywów OFE
w krajowe skarbowe papiery wartościowe oraz
w akcje spółek notowanych na GPW (zob. wy-
kres 4.13). Od publikacji ostatniej edycji Raportu
struktura portfela inwestycyjnego OFE zmieni-
ła się nieznacznie. Udział krajowych skarbowych
papierów wartościowych zmniejszył się do 44,8%
aktywów na koniec marca 2013 r. i był jednym
z najniższych od początku funkcjonowania kapi-
tałowej części systemu emerytalnego.

Od 1 stycznia 2013 r. limit na inwestycje OFE
w akcje został podwyższony z 45% do 47,5%
aktywów. W analizowanym okresie OFE zwięk-
szyły zaangażowanie w instrumenty udziałowe
(z 32,6% do 36,4% aktywów), pomimo spad-
ku cen papierów notowanych na GPW obser-
wowanego w I kwartale 2013 r. Wzrost udzia-
łu był spowodowany relatywnie dużymi zakupa-
mi akcji przez OFE, w tym zwłaszcza na rynku
wtórnym w ramach oferty publicznej. W konse-
kwencji zmniejszył się udział depozytów i ban-
kowych papierów wartościowych w portfelu OFE

(o 6,1 mld zł w porównaniu z końcem września
2012 r.), które prawdopodobnie fundusze utrzy-
mywały w celu nabycia instrumentów udziało-
wych.

Trzecim składnikiem portfela OFE pod wzglę-
dem wielkości zaangażowania są krajowe po-
zaskarbowe papiery dłużne. Na koniec marca
2013 r. ich udział w aktywach OFE wyniósł
11,1%. Głównym składnikiem tej kategorii lokat
są obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego. Otwarte fun-
dusze emerytalne inwestują aktywa w te papiery
dłużne ze względu na ich nieco wyższe oprocento-
wanie niż obligacji skarbowych i zbliżone ryzyko
kredytowe.

Wykres 4.13. Struktura portfeli inwestycyjnych
OFE
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Źródło: UKNF.

***

Do 31 grudnia 2013 r. Rada Ministrów ma obo-
wiązek dokonać przeglądu funkcjonowania sys-
temu emerytalnego i przedłożyć Sejmowi in-
formacje o skutkach obowiązywania regulacji
prawnych w tym sektorze wraz z propozycjami
zmian75. W związku z tym, można oczekiwać mo-
dyfikacji przepisów prawnych dotyczących sek-
tora funduszy emerytalnych, które mogą mieć

75 Art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398 z późn. zm.).
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wpływ na sytuację finansową zarządzających ni-
mi PTE. Po cut-off date Raportu zostały upu-
blicznione propozycje zmian w systemie emery-
talnym, których efektem może być ograniczenie
skali działania OFE. Zmiany w systemie emery-
talnym powinny zostać przeprowadzone w spo-
sób, który zminimalizuje ich wpływ na rynki fi-
nansowe. Ostateczny kształt zmian nie jest do-
tąd znany, jednak niektóre aspekty przedstawio-
nych propozycji mogą ograniczyć rozwój pew-
nych segmentów rynku i przyczynić się do więk-
szej zmienności notowań.

4.3. Towarzystwa funduszy in-
westycyjnych i fundusze
inwestycyjne

W niniejszej edycji Raportu analiza skoncentro-
wana jest na sektorze towarzystw funduszy in-
westycyjnych, a w mniejszym stopniu na sytu-
acji sektora funduszy inwestycyjnych. Specyfika
usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne
powoduje, że w przeciwieństwie do zarządzają-
cych nimi TFI, nie posiadają one zdolności upa-
dłościowej i nie mogą zbankrutować. Fundusze
inwestycyjne nie gwarantują wyznaczonego celu
inwestycyjnego, a ryzyko związane z ich działal-
nością w całości spoczywa na posiadaczach tytu-
łów uczestnictwa. Działalność funduszy inwesty-
cyjnych nie generuje zatem ryzyka dla stabilności
systemu finansowego76.

Ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej czy
kapitałowej TFI nie powinno mieć negatywne-
go wpływu na środki zgromadzone w zarządza-
nych przez nie funduszach inwestycyjnych. Akty-
wa funduszy są bowiem oddzielone od majątku

TFI. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i za-
rządzane przez nie fundusze są odrębnymi osoba-
mi prawnymi. Posiadacze tytułów uczestnictwa
nie powinni również odczuć konsekwencji ewen-
tualnej upadłości depozytariuszy przechowują-
cych aktywa funduszy inwestycyjnych, ponieważ
środki te są wydzielone z ich masy upadłościo-
wej. Obecna sytuacja sektora towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych nie stwarza zagrożeń dla sta-
bilności systemu finansowego w Polsce.

Wyniki finansowe TFI

W 2012 r. sytuacja finansowa towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych pogorszyła się (zob. tabela
4.5). Pomimo wzrostu średniej wartości aktywów
netto funduszy inwestycyjnych, przychody TFI
z tytułu zarządzania były niższe niż w 2011 r.77

Obniżenie wynagrodzenia za zarządzanie pobie-
ranego przez TFI było związane z niewielkim
zainteresowaniem inwestorów funduszami inwe-
stującymi na rynku akcji. W 2012 r. środki na-
pływały głównie do funduszy lokujących akty-
wa w dłużne papiery wartościowe78. Poziom po-
bieranych przez TFI opłat za zarządzanie fun-
duszami akcyjnymi, zrównoważonymi i stabil-
nego wzrostu jest znacznie wyższy niż w przy-
padku funduszy dłużnych papierów wartościo-
wych. Niemal połowa środków, które napłynę-
ły w 2012 r. do krajowych i zagranicznych fun-
duszy dłużnych papierów wartościowych zosta-
ła skierowana do jednego podmiotu – funduszu
inwestycyjnego utworzonego na potrzeby grupy
kapitałowej PZU.

W 2012 r. spadły również koszty ponoszone przez
TFI. W największym stopniu zmniejszyły się
koszty zmienne dystrybucji79. W tej kategorii
kosztów mieszczą się opłaty, jakie TFI ponoszą

76 Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI powiązane z sektorem bankowym mogą być narażone na ryzyko re-
putacji, związane z negatywnym odbiorem wizerunku funduszu lub wizerunku TFI przez inwestorów i kontrahentów.
77Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest głównym źródłem przychodów TFI. W 2012 r.
przychody z tego tytułu stanowiły 96,9% zagregowanych przychodów ogółem sektora.
78W związku ze zmianą źródła danych prezentowana w poprzednich edycjach kategoria funduszy pieniężnych i go-
tówkowych nie będzie analizowana, ponieważ nie występuje ona w statystyce NBP. Podmioty zaliczane dotychczas
do tej kategorii zostały zakwalifikowane jako fundusze dłużnych papierów wartościowych lub fundusze pozostałe.
79 Koszty zmienne dystrybucji są główną pozycją kosztów ponoszonych przez TFI. W 2012 r. stanowiły one 48,8%
kosztów ogółem sektora.
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Tabela 4.5. Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną
wartością aktywów netto funduszy inwestycyjnych

12-2010
(w mln zł)

12-2011
(w mln zł)

12-2012
(w mln zł)

Zmiana 12-2012
/ 12-2011 (w %)

Przychody ogółem, w tym: 2 434 2 425 2 169 -10,6
- przychody z tytułu zarządzania
funduszami inwestycyjnymi

2 234 2 243 1 978 -11,8

Koszty ogółem 1 887 1 896 1 764 -7,0
Wynik finansowy brutto 547 530 405 -23,5
Wynik finansowy netto 442 428 325 -24,1
Średnie aktywa netto funduszy 111 409 122 395 138 585 13,2
Rentowność brutto (w %) 22,5 21,8 18,7 -3,2 pp.
ROE (w %) 41,5 35,4 31,7 -3,7 pp.

Uwaga: Ze względu na zmianę źródła, dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Dane dotyczące średniej wartości aktywów netto funduszy w 2010 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za 2011 r.
i 2012 r., ponieważ pochodzą z innego źródła.
Źródło: UKNF, GUS, NBP.

na rzecz podmiotów dystrybuujących jednostki
uczestnictwa. Koszty zmienne dystrybucji były
o 16,8% niższe niż w 2011 r. Obniżka kosztów by-
ła jednak zbyt mała, aby zrekompensować spa-
dek przychodów TFI. Zagregowany wynik finan-
sowy sektora był niższy niż w 2011 r. o niemal
1/4. W 2012 r. zysk odnotowało 30 TFI, a stratę
poniosło 13 podmiotów80.

Kapitały własne TFI

Kapitały własne sektora wyniosły 975,9 mln zł
na koniec 2012 r. i były niższe niż na koniec
2011 r. o 23%. Spadek kapitałów własnych TFI

wynikał z obniżenia się wyników finansowych
oraz wypłacenia przez niektóre podmioty dywi-
dend. W 2012 r. dywidendę wypłaciło 24 TFI
na łączną kwotę 639,8 mln zł81.

Na koniec 2012 r. wszystkie TFI spełniały usta-
wowe wymogi kapitałowe82. Zagregowany mini-
malny wymóg kapitałowy dla sektora był nie-
znacznie niższy niż na koniec 2011 r., co wynika-
ło ze zmniejszenia kosztów zmiennych dystrybu-
cji w 2011 r. oraz z niewielkiej aprecjacji złotego
w 2012 r.

Suma kapitałów własnych TFI była ponad czte-
rokrotnie wyższa niż zagregowany wymóg ka-

80 Na koniec 2012 r. zezwolenie na wykonywanie działalności posiadało 54 TFI, jednak jedno z towarzystw uzyskało
je dopiero pod koniec grudnia. Zaprezentowane w Raporcie dane finansowe nie obejmują w związku z tym danych
tego podmiotu.
81W listopadzie 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej insty-
tucji finansowych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych. Rekomendacja KNF miała na celu wzmocnienie bazy
kapitałowej TFI.
82 Zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych TFI ma obowiązek utrzymy-
wania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością
zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym i jednocześnie nie niższym niż równo-
wartość w złotych 125 tys. euro lub 730 tys. euro, jeżeli przedmiot działalności TFI został rozszerzony o zarządzanie
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Ponadto, od chwili, gdy
wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarzą-
dzanych przez TFI przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 mln euro, ma ono obowiązek zwiększać poziom
kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez
nie funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a równowartością
250 mln euro.
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pitałowy. Zarówno zagregowany, jak i średni
wskaźnik pokrycia kapitałów własnych TFI był
niższy niż na koniec 2011 r. Spadek ten był jed-
nak głównie spowodowany obniżeniem poziomu
kapitałów własnych w jednym TFI. W przypad-
ku ponad połowy podmiotów wskaźnik pokry-
cia kapitału własnego uległ poprawie. Większość
towarzystw odnotowała natomiast spadek rela-
cji kapitałów własnych do wartości aktywów za-
rządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych
(zob. wykres 4.14). Spadek ten mógłby utrud-
nić towarzystwom ewentualną wypłatę rekom-
pensat, w przypadku zgłoszenia przez posiada-
czy jednostek uczestnictwa roszczeń wobec TFI
w związku z nienależytym zarządzaniem fundu-
szami inwestycyjnymi.

Wykres 4.14. Relacja kapitałów własnych wybra-
nych TFI do aktywów netto zarządzanych przez nie
funduszy inwestycyjnych
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Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.

W wyniku pogorszenia się wyników finansowych
TFI obniżył się zagregowany wskaźnik rentowno-
ści kapitałów własnych sektora. Wartości wskaź-
nika ROE dla poszczególnych TFI były bardzo
zróżnicowane. Najwyższą rentowność odnotowa-
ły jednak podmioty największe pod względem
zarządzanych aktywów.

Struktura aktywów funduszy inwesty-
cyjnych

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych
na koniec 2011 r. i 2012 r. nie różniła się istotnie
(zob. wykres 4.15). Udziałowe papiery wartościo-
we oraz dłużne papiery wartościowe miały zbli-
żony, niewiele ponad 40-procentowy udział w ak-
tywach funduszy inwestycyjnych.

Wykres 4.15. Struktura aktywów funduszy inwe-
stycyjnych
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Źródło: NBP.

Główną kategorię aktywów funduszy stanowiły
krajowe skarbowe papiery wartościowe. W po-
równaniu z końcem 2011 r. ich udział wzrósł
w niewielkim stopniu. Zmniejszyło się nato-
miast znaczenie nieskarbowych dłużnych papie-
rów wartościowych, akcji notowanych na Głów-
nym Rynku GPW i rynku NewConnect oraz ty-
tułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Istotny udział w strukturze aktywów funduszy
inwestycyjnych miały pozostałe udziałowe in-
strumenty finansowe. Mogło to wynikać z du-
żego zainteresowanie inwestorów funduszami za-
mkniętymi aktywów niepublicznych wykorzysty-
wanymi do optymalizacji podatkowej, które lo-
kowały środki w akcje spółek komandytowo-
akcyjnych.
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Ramka 9. Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego na świecie zaliczane są do sektora shadow banking. Wynika to m.in.
z tego, że ich jednostki uczestnictwa są postrzegane jako substytut depozytu bankowego (zwłasz-
cza funduszy o stałej wartości aktywów netto, które dążą do utrzymania stabilnej wartości jed-
nostek uczestnictwa1) pomimo braku gwarancji analogicznych do ochrony wkładów w systemie
bankowym. Podmioty te mogą być narażone na masowe wycofywanie środków. Fundusze ryn-
ku pieniężnego stanowią ponadto ważne źródło krótkoterminowego finansowania banków. Ponad
70% ich aktywów jest ulokowanych w instrumentach sektora bankowego. W sytuacji niepewności
na rynkach finansowych, podmioty zakładające fundusz, często banki, mogą udzielić mu wspar-
cia, aby nie dopuścić do nadmiernego obniżenia się wartości jednostki uczestnictwa poniżej jej
wartości nominalnej (sponsor support)2.

W grudniu 2012 r. Europejska Rada Ryzyka Systemowego wydała rekomendację, w której zaleci-
ła stworzenie rozwiązań mających ograniczyć ryzyko związane z funduszami rynku pieniężnego,
w tym w szczególności ryzyko masowego wycofywania środków przez inwestorów i systemowych
konsekwencji wystąpienia takiej sytuacji3. Rekomendacje te objęły:

� Przekształcenie funduszy o stałej wartości aktywów netto w fundusze o zmiennej warto-
ści aktywów netto4. Dzięki takiej zamianie jednostki uczestnictwa funduszy powinny być
w mniejszym stopniu kojarzone z depozytem bankowym, ponieważ ich cena będzie odzwier-
ciedlała wartość aktywów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu (wycena
rynkowa). Wycena aktywów zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu byłaby dozwolona
tylko w określonych okolicznościach, a stosujące ją fundusze musiałyby podlegać dodatko-
wym wymogom ostrożnościowym, kapitałowym i płynności.

� Zwiększenie wymogów dotyczących płynności. Fundusze rynku pieniężnego byłyby zobligo-
wane do utrzymywania określonego poziomu płynnych aktywów, aby zwiększyć zdolność re-
alizowania ewentualnych wzmożonych żądań umorzenia jednostek uczestnictwa, ograniczyć
konieczność wyprzedaży aktywów oraz efekt zarażania dla innych podmiotów utrzymujących
w portfelach takie same aktywa.

� Przekazywanie informacji inwestorom. Materiały kierowane do inwestorów funduszy rynku
pieniężnego powinny zwracać uwagę na brak gwarancji, możliwość poniesienia straty i utraty
zainwestowanego kapitału. Informowanie inwestorów o możliwości wsparcia funduszy przez
tworzące je podmioty powinno być dopuszczalne jedynie wówczas, gdy podmioty te są zo-
bowiązane do jego udzielenia. Fundusze powinny także informować posiadaczy jednostek
uczestnictwa o stosowanych metodach wyceny aktywów.

� Raportowanie i sprawozdawczość. Fundusze rynku pieniężnego powinny być zobligowane
do przekazywania organom nadzoru informacji o wszelkich przypadkach wsparcia udzielo-
nego przez tworzące je podmioty. Zaproponowano również rozszerzenie zakresu ich sprawoz-
dawczości.

W Polsce używanie w nazwie funduszu inwestycyjnego oznaczenia „rynku pieniężnego” przysługu-
je wyłącznie podmiotom spełniającym kryteria określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych5
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oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego6.
Na koniec 2012 r. istniały jedynie dwa takie podmioty, a wartość ich aktywów nie przekraczała
1 mld zł. Żaden z funkcjonujących na polskim rynku funduszy nie spełniał definicji funduszy
rynku pieniężnego CESR7 i nie był zaliczany do sektora monetarnych instytucji finansowych.

Ponadto przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenia w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych8 nie pozwalają na tworzenie funduszy rynku
pieniężnego o stałej wartości aktywów netto.

1 Fundusze rynku pieniężnego mogą funkcjonować jako podmioty o zmiennej wartości aktywów netto (ang. variable
net asset value) lub o stałej wartości aktywów netto (ang. constant net asset value). Na koniec 2012 r. aktywa
europejskich funduszy rynku pieniężnego wyniosły 922,8 mld euro. Aktywa funduszy o stałej wartości aktywów
netto stanowiły około 40% aktywów sektora.
2 Takie wsparcie może polegać np. na zakupie niepłynnych składników portfela inwestycyjnego funduszu.
3 „Recomendation of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 on money market funds”, 2012,
ESRB.
4 W listopadzie 2012 r. podobne rozwiązanie w odniesieniu do amerykańskich funduszy rynku pieniężnego
zaproponowała Financial Stability Oversight Council.
5 Art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546, z późn.
zm.).
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze
rynku pieniężnego (Dz.U. z 2004 r. nr 187, poz. 1936).
7 „CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds”, 2010, Committee of European
Securities Regulators.
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859).
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Rozdział 5.

Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe

Sytuacja finansowa sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
objętego nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego od 27 października 2012 r., została
oceniona przez KNF – na podstawie wstępnych danych finansowych – w opracowaniu
opublikowanym 6 czerwca br.

Zgodnie z przedstawioną w nim oceną, sytuacja kapitałowa w kasach jest złożona,
fundusze własne pomimo wykazywanego ponad czterokrotnego wzrostu w latach 2006 –
2012 należy uznać za nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpie-
czają ponoszonego przez kasy ryzyka. W kasach występuje podwyższone ryzyko płynności
w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów.

Według stanu na dzień publikacji opracowania KNF 44 kasy z 55 zostały zobowiązane
przez KNF do wszczęcia procesów naprawczych. Kasy wymagają wprowadzenia pilnych
działań restrukturyzacyjnych, w tym również z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego.

Zasady i ramy prawne funkcjonowania
systemu SKOK

Transformacja polskiej gospodarki na początku
lat 90. stworzyła możliwość odrodzenia się in-
stytucji finansowych o charakterze samopomo-
cowym, wzorowanych na tradycji działających
w okresie międzywojennym tzw. Kas Stefczy-
ka. Bezpośrednim bodźcem odrodzenia ruchu sa-
mopomocowego była inicjatywa NSZZ „Solidar-
ność”, wsparta przez Światową Radę Unii Kre-
dytowych (ang. World Council of Credit Union,
Inc. – WOCCU).

W 1990 r. ustanowiono Fundację na rzecz Pol-
skich Związków Kredytowych, natomiast pierw-
szy SKOK powstał 31 sierpnia 1992 r. w Zespo-
le Elektrociepłowni Gdańsk. Podstawą prawną
jego działania była ustawa z 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych, która umożliwiała two-
rzenie w zakładach pracy, oprócz Pracowniczych
Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), rów-
nież SKOK-ów. Istotą ich działalności był zakła-
dowy charakter, dobrowolność zrzeszania się pra-
cowników w celach samopomocy finansowej oraz
niezarobkowy charakter prowadzonej działalno-
ści. Na mocy tej ustawy oraz rozporządzenia Ra-
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dy Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pra-
cowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w zakładach pracy powstawały kolejne SKOK-i.
W 1992 r. powołały one Krajową Spółdzielczą
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajo-
wa, KSKOK), która przyczyniła się do opra-
cowania i wniesienia do Sejmu 18 stycznia
1993 r. projektu ustawy o spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych. Sejm przyjął
tę ustawę 14 grudnia 1995 r.

Polskie SKOK-i są odpowiednikiem szeroko roz-
powszechnionych na świecie samopomocowych
instytucji finansowych tzw. unii kredytowych
(ang. credit unions)83. Naczelną zasadą w działa-
niu unii kredytowych na świecie jest świadczenie
usług wyłącznie dla swoich członków, którzy po-
winni być połączeni wspólną więzią (ang. com-
mon bond). Działalność unii kredytowych nie
jest nakierowana na zysk. Podobnie jak inne unie
kredytowe, polskie SKOK-i są zrzeszone w Świa-
towej Radzie Unii Kredytowych.

SKOK-i mimo tego, że ich podstawową działal-
nością jest przyjmowanie depozytów i udziela-
nie kredytów swoim członkom oraz, że w rozu-
mieniu regulacji unijnych są instytucjami kredy-
towymi, nie podlegają polskiemu prawu banko-
wemu i regulacjom ostrożnościowym obowiązu-
jącym banki. W ramach swojej działalności ko-
rzystają one ze swoistego uprzywilejowania, do-
tyczącego wyłączenia spod wymogów dyrektywy
bankowej. Wyłączenie to nastąpiło w wyniku ne-
gocjacji Polski z Unią Europejską w procesie in-
tegracji polskiego prawa z systemem prawnym
UE. Z podobnego wyłączenia korzystają także
unie kredytowe z Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

W ramach decyzji zwalniającej SKOK z ww.
wymogów poddano je ocenie w zakresie zasięgu
terytorialnego prowadzonej działalności, liczby

członków, wartości portfela pożyczkowego i za-
sad funkcjonowania. W wyniku badania stwier-
dzono, że „niewielki zakres działania SKOK
sprawia, że polskie unie kredytowe są szczegól-
nym segmentem rynku finansowego i wyłączenie
tych instytucji spod działania dyrektywy banko-
wej nie naruszy zasad konkurencji w sektorze
bankowym w obrębie jednolitego rynku wewnętrz-
nego”84. Należy jednak zwrócić uwagę, iż bada-
nie dotyczyło działalności SKOK prowadzonej
przed 1999 r., a więc sprzed okresu dynamicz-
nego wzrostu aktywów kas.

System SKOK obejmuje Kasę Krajową
oraz 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych85. Wokół systemu SKOK funkcjo-
nuje szereg spółek, świadczących usługi finanso-
we (np. TUW SKOK, TFI SKOK, TUnŻ SKOK)
i instytucji pełniących m.in. funkcje medialno-
edukacyjne. Centralną instytucją systemu SKOK
jest Kasa Krajowa. Jest to spółdzielnia osób
prawnych nie będąca instytucją kredytową, ani
bankiem. Do października 2012 r. Kasa Krajowa
pełniła funkcje nadzorcze, kontrolne oraz szero-
ko rozumiane funkcje stabilizujące działalność
poszczególnych kas.
Od końca 1995 r. do 27 października 2012 r.
SKOK-i działały na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych86 i ustawy prawo
spółdzielcze. Nadzór nad kasami był sprawowany
wyłącznie przez Kasę Krajową.

Dynamiczny rozwój kas w ostatnich latach i ich
upodobnienie się do banków skłoniły instytu-
cje publiczne do podjęcia prac w celu objęcia
tych podmiotów państwowym nadzorem ostroż-
nościowym.

Z dniem 27 października 2012 r., wraz z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

83 Na koniec 2011 r. w blisko 100 krajach działało 51 013 unii, które zrzeszały około 196 mln członków i gromadziły
ponad 1221 mld USD depozytów. Zob. http://www.woccu.org.
84 Stanowisko Komisji Europejskiej z 14 listopada 2000 r. akceptujące wniosek o stałe wyłączenie SKOK-ów spod
działania dyrektyw bankowych.
85Według stanu na 31 grudnia 2012 r., źródło: NBP.
86 Zob. Dz. U. z 1996 r., nr 1, poz. 2, z późn. zm.
87 Zob. Dz. U. z 26 lipca 2012 r., poz. 855, z późń. zm.
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kredytowych87, SKOK–i oraz Kasa Krajowa zo-
stały objęte publicznym nadzorem, sprawowa-
nym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ce-
lem nadzoru jest zapewnienie stabilności finan-
sowej kas, prawidłowości działalności finansowej,
bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzo-
nych w kasach, zgodności działania z przepisa-
mi prawa, prawidłowości wykorzystania fundu-
szu stabilizacyjnego. Ustawa z 2009 r. o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych po-
zostawiła Kasie Krajowej funkcję stabilizującą
poprzez zarządzanie funduszem stabilizacyjnym
i udzielanie kasom wsparcia z tego funduszu. Po-
nadto, ustawodawca powierzył Kasie Krajowej
funkcje kontrolne nad działalnością kas w zakre-
sie przestrzegania przez nie regulacji ustawowych
oraz zaleceń nadzorczych KNF.

Głównym celem działania kas jest gromadzenie
środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowa-
dzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz
pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpie-
czenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eko-
nomicznego kasy są obowiązane posiadać fundu-
sze własne dostosowane do rozmiarów prowadzo-
nej działalności, osiągnąć i utrzymać określony
poziom współczynnika wypłacalności oraz prze-
strzegać inne normy ostrożnościowe (normy kon-
centracji, płynności, itd.). Środki pieniężne, któ-
re nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty
mogą być inwestowane wyłącznie w instrumenty
określone w ustawie, z zachowaniem najwyższej
staranności.

Sytuacja finansowa systemu SKOK

Pomimo systematycznego rozwoju kas w ostat-
nich latach (funkcjonujące kasy posiadają łącznie
2 076 oddziałów i zrzeszają 2,6 mln członków) ich
znaczenie w polskim systemie finansowym pozo-
staje niewielkie. Na koniec grudnia 2012 r. war-
tość aktywów kas wynosiła 16,9 mld zł88, co od-
powiadało 1,3% aktywów sektora bankowego.

Wykres 5.1. Aktywa SKOK-ów w porównaniu z ak-
tywami sektora bankowego
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Depozyty sektora niefinansowego w kasach wy-
nosiły 15,6 mld zł (2,16% depozytów podmiotów
niefinansowych w sektorze bankowym). Wartość
kredytów i pożyczek w SKOK wynosiła 13,6
mld zł (1,68% kredytów w sektorze bankowym).
W 2011 r. oraz w 2012 r. tempo wzrostu udzielo-
nych kredytów i pożyczek, w porównaniu do lat
ubiegłych uległo obniżeniu (zob. wykres 5.2).

Wykres 5.2. Kredyty i pożyczki oraz depozyty
w SKOK-ach
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88 Źródło: KNF.
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Oferta produktowa kas adresowana jest przede
wszystkim do gospodarstw domowych. Udział
kredytów i pożyczek udzielonych przez kasy tym
podmiotom w sumie kredytów i pożyczek udzie-
lonych wszystkim klientom (przedsiębiorstwom,
gospodarstwom domowym i niebankowym insty-
tucjom finansowym) utrzymuje się na poziomie
około 80%, a udział w depozytach na poziomie
około 99%.

Ustawą z 5 listopada 2009 r. ustawodawca zo-
bowiązał kasy do przeprowadzenia audytu ze-
wnętrznego przez biegłych rewidentów. Audyt
został przeprowadzony w terminie trzech miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy, a jego wyniki
zostały przekazane m.in. do KNF, NBP i Mi-
nisterstwa Finansów. Na podstawie analizy ra-
portów z przeprowadzonych audytów zewnętrz-
nych, KNF zidentyfikowała szereg problemów
z zakresu intepretacji prawa bilansowego, powo-
dujących niejednolite podejście biegłych do oce-
ny zdarzeń gospodarczych o takiej samej tre-
ści ekonomicznej.89 Problematyczne zagadnienia
obejmowały m.in. sposób wyceny papierów war-
tościowych nabywanych przez kasy, rozliczanie
opłat i prowizji w czasie, prawidłowość wyka-
zywania wpłat wniesionych do Kasy Krajowej
na fundusz stabilizacyjny, tworzenie odpisów ak-
tualizacyjnych oraz sprzedaż wydzielonych części
przedsiębiorstwa.

Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie informacji sprawozdawczych spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej 90 kasy przekazały w styczniu 2013 r.
do Komisji Nadzoru Finansowego po raz pierw-
szy sprawozdawczość finansową91. Na podsta-

wie m.in tych danych oraz danych historycznych
z GUS, KNF opublikowała w maju 2013 r. pierw-
szy poglądowy raport o sytuacji spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r.92

Raport KNF zawiera zarówno charakterysty-
kę działalności i rozwoju finansowego systemu
SKOK jak i identyfikację głównych obszarów
ryzyka. KNF uznała, iż sytuacja kas jest na-
dal nie w pełni rozpoznana, stwierdzając jed-
nocześnie, że sprawozdania finansowe wyma-
gają dalszej weryfikacji. KNF zwróciła uwa-
gę, że wymogi ustalone przez Kasę Krajową
i obowiązujące kasy do końca 2011 r. w za-
kresie zasad tworzenia odpisów aktualizujących
na należności przeterminowane istotnie odbiega-
ły od ustalonych rozporządzeniem Ministra Fi-
nansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych93. Wskazano rów-
nież, że sytuacja kapitałowa w kasach jest zło-
żona, a fundusze własne pomimo wykazywane-
go ponad 4-krotnego wzrostu w latach 2006 –
2012 należy uznać za nieadekwatne do prowa-
dzonej działalności. Równocześnie w kasach wy-
stępuje podwyższone ryzyko płynności w wyni-
ku niedopasowania terminów zapadalności akty-
wów i wymagalności pasywów, ponieważ środ-
kami krótkoterminowymi finansowana jest dzia-
łalność kredytowo-pożyczkowa. Wobec powyż-
szych okoliczności, w ocenie KNF kasy wyma-
gają wprowadzenia pilnych działań restruktury-
zacyjnych, w tym również z wykorzystaniem fun-
duszu stabilizacyjnego. Na dzień publikacji opra-
cowania 44 kasy z 55 zostały zobowiązane przez
KNF do opracowania programów postępowania
naprawczego.

89 Szerzej: pismo UKNF skierowane do Zarządów SKOK z dnia 27 marca 2013 r., http://www.knf.gov.pl.
90 Zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 14.
91 Dane finansowe kas za 2012 r. nie uwzględniają korekt wynikających z interpretacji prawa bilansowego przekazanej
przez KNF w marcu 2013 r. z zaleceniem uwzględnienia ich w sprawozdaniach finansowych (nieprawidłowości ziden-
tyfikowane przez biegłych rewidentów podczas audytów przeprowadzonych w kasach na podstawie art. 87 ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych).
92 „Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego. Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w 2012 roku.”, 2013 r., KNF, http://www.knf.gov.pl.
93 Zob. Dz.U. z 2012 r., poz. 45.
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Nowelizacja ustawy o SKOK

W celu dalszego wzmocnienia nadzoru nad ka-
sami, a także zwiększenia stabilności spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych usta-
wa została znowelizowana94. Nowe rozwiąza-
nia mają zapewnić odpowiednie ramy prawne
dla prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych
w SKOK95. Rozwiązania te umożliwiają ustana-
wianie w kasach w trybie fakultatywnym lub ob-
ligatoryjnym zarządcy komisarycznego oraz pro-
wadzenie procesów postępowania naprawczego.
Nowe regulacje pozwalają również na prowadze-
nie -– w razie potrzeby - procesów przejęć kas
albo ich wybranych praw majątkowych lub zobo-
wiązań. Przy czym w procesie tym przewiduje się
możliwość prowadzenia przejęć kasy albo wybra-
nych praw majątkowych lub zobowiązań przez
inną kasę, jak również przez bank. Nowe prze-
pisy restrukturyzacyjne zawierają również regu-
lacje umożliwiające prowadzenie procesów likwi-
dacji kas, sprzedaży wierzytelności pieniężnych
i upadłości kas.

Regulacje te przewidują również możliwość
wsparcia płynnościowego NBP dla Kasy Kra-
jowej kredytem krótkoterminowym, w celu za-
silenia funduszu stabilizacyjnego96 oraz poje-
dynczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, na uzupełnienie ich zasobów pie-
niężnych97. Zgodnie z przepisami, NBP mo-

że ponadto udzielić kredytu Kasie Krajowej
na uzupełnienie środków funduszu stabilizacyj-
nego w przypadku wyczerpania środków tego
funduszu, z przeznaczeniem na wypłatę roszczeń
członków kas98.

Zmianą ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych wprowadzony zo-
staje również nowy system gwarantowania środ-
ków pieniężnych zgromadzonych w kasach,
na wzór systemu obowiązującego dotąd dla ban-
ków. Przy uwzględnieniu specyfiki systemu kas,
będzie to system funkcjonujący w ramach BFG,
w którym utworzony zostanie odrębny fundusz
kas. Środki funduszu kas służyć będą celom po-
mocowym, dla zapobiegania i usuwania zjawisk
niewypłacalności kas z przeznaczeniem na pomoc
dla kas w postaci pożyczek, gwarancji i poręczeń,
jak również na wypłatę środków gwarantowa-
nych zgromadzonych w kasach. W wyniku prze-
widywanych zmian zwiększy się zakres zadań
BFG. Fundusz uprawniony zostanie do wspie-
rania podmiotów przejmujących lub nabywają-
cych przedsiębiorstwa kas, wybrane prawa ma-
jątkowe lub wybrane zobowiązania kas. Przepisy
przewidują również wsparcie Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego kredytem krótkotermino-
wym NBP na wypłatę środków gwarantowanych
kas, w przypadku wyczerpania środków Fundu-
szu99.

94 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz
niektórych innych ustaw (zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
95 Prezydent RP podpisał w dniu 15 maja ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych. W dniu 20 czerwca 2013 r. Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli
następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r.
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. W toku prac
legislacyjnych formułowano zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy. Prezydent RP
poddał pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego przepisy art. 74c ust. 3-4, 6, 8-9 oraz 11-12 ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące trybu przejmowania
kas przez banki i likwidacji kas.
96 Art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych oraz niektórych innych ustaw (zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
97 Art. 9 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
oraz niektórych innych ustaw (zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
98 Art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. Dz.U.
z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
99 Art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych oraz niektórych innych ustaw (zob. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
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Słowniczek

Słowniczek

Aktywa niepłynne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności, w przybliżeniu aktywa niewynikające z czynności bankowych.

Aktywa o ograniczonej płynności – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia
wiążących banki norm płynności, w przybliżeniu aktywa wynikające z czynności bankowych poza
hurtowym rynkiem finansowym.

Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały zagranicznych instytucji kredyto-
wych.

Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych zwiększonych o
zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności,
i składki zarobionej.

Credit Default Swap (CDS) – kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązu-
je się wypłacić nabywcy określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia
kredytowego dotyczącego strony trzeciej (podmiotu referencyjnego), w zamian otrzymując pre-
mię. Zdarzeniem kredytowym może być ogłoszenie upadłości podmiotu referencyjnego, określona
w umowie zmiana wiarygodności kredytowej tego podmiotu lub zmiana ratingu określonego dłuż-
nego papieru wartościowego.

Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS) – zobowiązuje obie strony do wymiany okreso-
wych płatności odsetkowych, naliczanych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres,
oraz, jeśli tak ustalono w warunkach transakcji, wymiany kwoty nominalnej (po wcześniej uzgodnio-
nym kursie) w dniu zakończenia transakcji i ewentualnie w dniu rozpoczęcia transakcji. Płatności
odsetkowe są wyrażone w różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy
procentowej.

Cross Currency Interest Rate Swap basis (CIRS basis) – transakcja CIRS, w której ustalone
dla każdej ze stron stopy procentowe są stopami zmiennymi, przy czym jedna z nich jest korygowana
o uzgodnioną w warunkach transakcji marżę, tzw. basis.

Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu roku;
w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie roku.

Delewarowanie – ograniczanie przez inwestorów zagranicznych ekspozycji na podmioty z kra-
ju goszczącego. Delewarowanie może przyjmować postać redukcji finansowania udzielanego przez
inwestorów zagranicznych instytucjom finansowym (w szczególności podmiotom zależnym), jak i
redukcji inwestycji w instrumenty finansowe z kraju goszczącego, takie jak skarbowe dłużne papiery
wartościowe emitowane przez kraj goszczący lub akcje notowane na giełdzie kraju goszczącego.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 129



ISłowniczek

Dźwignia finansowa – relacja aktywów do funduszy podstawowych przed pomniejszeniami regu-
lacyjnymi.

Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu
należności (zobowiązań) w danym okresie.

European Financial Stability Facility (EFSF) – spółka specjalnego przeznaczenia utworzona
7 czerwca 2010 r. (decyzję o jej ustanowieniu podjęto w maju 2010 r.) w celu pozyskiwania przez
emisje obligacji finansowania dla krajów strefy euro, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
i nie są w stanie uzyskać finansowania na rynku. Obligacje emitowane przez EFSF posiadają gwa-
rancje krajów strefy euro. EFSF może angażować się w nowe programy pomocy jedynie do czerwca
2013 r., a następnie będzie wyłącznie kontynuował już rozpoczęte programy aż do pełnej spłaty
środków pożyczonych w ramach tych programów.

European Stability Mechanism (ESM) – międzyrządowa organizacja, która rozpoczęła dzia-
łalność w październiku 2012 r., mająca na celu zagwarantowanie stabilności finansowej krajów strefy
euro. Stanowi ona główny instrument finansowania nowych programów pomocy finansowej udziela-
nej krajom strefy euro ze środków postawionych przez nie do dyspozycji. Jej zdolność pożyczkowa,
wraz ze środkami EFSF, wynosi do 700 mld euro.

Forward Rate Agreement (FRA) – transakcja, w której strony zobowiązują się do zapłaty
odsetek od ustalonej kwoty nominalnej za określony okres rozpoczynający się w przyszłości. Odsetki
te są naliczane według stopy procentowej ustalonej w dniu zawarcia kontraktu.

Fundusze podstawowe – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j.
Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) składają się z wpłaconego kapitału
zakładowego (w bankach spółdzielczych funduszu udziałowego), kapitału zapasowego (funduszu
zasobowego) i kapitałów rezerwowych (funduszu rezerwowego) powiększonych o fundusz ogólnego
ryzyka, niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk bieżącego okresu
sprawozdawczego pomniejszony o przewidywane dywidendy i inne obciążenia. Fundusze podsta-
wowe pomniejsza się o wartość akcji własnych i wartości niematerialnych i prawnych posiadanych
przez bank, a także stratę z lat ubiegłych, stratę w trakcie zatwierdzania i stratę bieżącego okre-
su. Inne pozycje bilansowe powiększające fundusze podstawowe są określone w uchwale KNF nr
434/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy
podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych
banku, a inne pozycje pomniejszające fundusze podstawowe – w uchwale KNF nr 381/2008 z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu
i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zali-
czanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków
pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania
banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.

Initial Public Offering (IPO) – pierwsza oferta publiczna, oznaczająca wprowadzenie po raz
pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.

Interest Rate Swap (IRS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płat-
ności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności
odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej dla każ-
dej ze stron. Stawki kontraktów IRS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej płaconej
w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według zmiennej stopy WIBOR.

130 Narodowy Bank Polski



Słowniczek

Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i amortyzacji.

Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej
banku państwowego lub spółki akcyjnej.

Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.

Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne
i pozostałe kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.

Krótkoterminowa luka płynności – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności
nie dłuższym niż 1 miesiąc a wartością pasywów z terminem wymagalności nie dłuższym niż 1
miesiąc.

Krótkoterminowa luka płynności skorygowana – różnica między wartością aktywów z termi-
nem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin
zapadalności upłynął, oraz o wartość bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu
środków gwarantowanych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) a nadwyżką depozytów sektora
niefinansowego o terminie do 1 miesiąca ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o terminie
nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do aktualnej wartości
nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.

Luka finansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i sa-
morządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości
kredytów.

Margines wypłacalności – określony przepisami prawa parametr, który determinuje poziom
środków własnych zakładu ubezpieczeń.

Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej
wartości aktywów w tym okresie (ang. Net Interest Margin).

Modified Duration – miara wrażliwości ceny dłużnych papierów wartościowych na zmianę ryn-
kowych stóp procentowych. W przybliżeniu określa ona, o ile procent zmieni się cena dłużnego
papieru wartościowego w reakcji na zmianę stóp procentowych o 100 punktów bazowych.

Należności (kredyty) ze stwierdzoną utratą wartości – należności z portfela B, w przypadku
których zostały stwierdzone obiektywne przesłanki utraty wartości i spadek wartości oczekiwanej
przyszłych przepływów pieniężnych (w bankach stosujących MSSF) lub które zostały zaliczone
do należności zagrożonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (w bankach stosujących PSR).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów – różnica pomiędzy wartością dokonanych
odpisów z tytułu utraty wartości kredytów/zawiązanych rezerw celowych w danym okresie a war-
tością odwróceń odpisów z tytułu utraty wartości/rozwiązanych rezerw celowych.

Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego
kwartyla rozkładu zmiennej.

Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora niefinansowego.

Outright Monetary Transactions (OMT) – wprowadzony przez EBC we wrześniu 2012 r.
program skupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych krajów strefy euro. Przeznaczony jest dla
państw, które wystąpią o wsparcie finansowe ze środków pochodzących z EFSF/ESM. Ma na celu
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poprawę transmisji polityki pieniężnej EBC we wszystkich krajach strefy euro. W ramach programu
nabywane będą przede wszystkim obligacje o terminie zapadalności od jednego do trzech lat.

Overnight Index Swap (OIS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych
płatności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płat-
ności odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej
dla każdej ze stron. Stawki kontraktów OIS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej
płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według średniej stopy O/N w okresie
obowiązywania kontraktu.

Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków definiowana przez Uchwałę Nr
386/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu
obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.

Portfel B – wydzielony w sprawozdawczości ostrożnościowej banków portfel aktywów, w skład
którego wchodzą należności zaliczane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub utrzy-
mywanych do terminu zapadalności, a także wszystkie instrumenty finansowe (w tym dłużne papiery
wartościowe) sklasyfikowane jako kredyty i inne należności.

Procent netto – miara agregująca wyniki ankiety jakościowej; w ankiecie NBP do przewodni-
czących komitetów kredytowych procent netto oblicza się jako różnicę między odsetkiem banków
ważonym aktywami, które złagodziły politykę kredytową (lub zaobserwowały wzrost popytu na kre-
dyt) a odsetkiem banków ważonym aktywami, które zaostrzyły politykę kredytową (lub zaobser-
wowały spadek popytu na kredyt). Ujemne wartości procentu netto świadczą o zaostrzeniu polityki
kredytowej (spadku popytu na kredyt) w ujęciu netto.

Rating depozytowy (długoterminowy) – miara zdolności instytucji finansowej do spłaty zobo-
wiązań o terminie zapadalności 1 roku lub dłuższym. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz
skalę potencjalnych strat w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.

Rating depozytowy (krótkoterminowy) – miara zdolności instytucji finansowej do spłaty zo-
bowiązań o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę
potencjalnych strat w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.

Rating indywidualny (SACP) – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdol-
ności instytucji finansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona
na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których
aktywna jest instytucja finansowa oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji finan-
sowej.

Rating siły finansowej – (ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolno-
ści instytucji finansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana
na podstawie danych fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyfikacji działalno-
ści, a także stopnia rozwoju systemu finansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły
gospodarki.

Rentowność brutto (TFI) – relacja wyniku finansowego brutto TFI i przychodów ogółem.

Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego i składki zaro-
bionej na udziale własnym.

Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku tech-
nicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi i przychodów z zarządzania tymi funduszami.
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Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu
zawartych umów ubezpieczeń.

Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu finansowego, które może wywołać poważne
negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego
nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds.
Ryzyka Systemowego).

Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych insty-
tucji kredytowych działające w Polsce.

Single Supervisory Mechanizm (SSM) – koncepcja przekazania EBC na wyłączność kompe-
tencji nadzorczych przedstawiona przez Komisję Europejską we wrześniu 2012 r. Nadzorem EBC
objęte będą banki działające na terenie strefy euro i niektórych innych krajów, które zdecydowa-
ły się przekazać odpowiednie uprawnienia EBC. Poza dotychczasowymi uprawnieniami krajowych
organów nadzoru odpowiedzialnych, za nadzór nad bankami EBC ma uzyskać pewne kompetencje
w zakresie prowadzenia polityki makroostrożnościowej w państwach strefy euro.

Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawoz-
dawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekura-
cyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne
z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych
za składki przypisane brutto z tytułu umów z określonym okresem odpowiedzialności uważa się
kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdaw-
czym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są to kwoty należne w okresie
sprawozdawczym.

Skorygowana marża odsetkowa (netto) – relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w da-
nym okresie pomniejszonego o przychody odsetkowe od papierów wartościowych i odpisy z tytułu
utraty wartości należności z tego okresu do średniej wartości aktywów (lub odpowiedniego portfela
kredytów) w tym okresie.

Środki obce niestabilne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności, w przybliżeniu środki niezaliczone przez bank do środków obcych stabilnych.

Środki obce stabilne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących ban-
ki norm płynności, w przybliżeniu środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł finansowania,
w szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych
do funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku,
które bank zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, któ-
rych plan pozyskania i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem po-
jazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez
własnego napędu – grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyfikacji z ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych
osobowych według klasyfikacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
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Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków definiowana przez Uchwałę Nr
386/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu
obejmuje ona należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.

Wartość zagrożona (value-at-risk) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w usta-
lonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych
historycznych.

Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypa-
dającego na jedną akcję spółki.

Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.

Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych zakładu ubezpieczeń do usta-
wowego wymogu kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwaran-
cyjny (w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa).

Wskaźnik obciążenia długiem (sektor przedsiębiorstw) – iloraz zobowiązań (łącznie wobec
rezydentów i nierezydentów) i sumy bilansowej. Zarówno na poziomie całego sektora, jak i poje-
dynczych przedsiębiorstw do obliczeń wykorzystuje się dane ze sprawozdań F-01 GUS.

Wskaźnik obciążenia wyniku finansowego odsetkami (sektor przedsiębiorstw) – iloraz
zagregowanego wyniku finansowego i sumy zapłaconych odsetek z tytułu kredytów i pożyczek. Dane
ze sprawozdań F-01 GUS.

Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami – wysokość aktywów w relacji do rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych brutto.

Wskaźnik pokrycia rezerw lokatami – wysokość lokat w relacji do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale własnym.

Wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego (TFI) – relacja wartości kapitału własnego TFI
i wartości minimalnego wymogu kapitałowego.

Wskaźnik rentowności (obrotu) brutto (sektor przedsiębiorstw) – iloraz wyniku finanso-
wego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

Wskaźnik rentowności (obrotu) netto – iloraz wyniku finansowego netto i przychodów z ca-
łokształtu działalności.

Wskaźnik rentowności sprzedaży – iloraz wyniku ze sprzedaży produktów, towarów oraz ma-
teriałów i przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz materiałów.

Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o
zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej
brutto.

Wskaźnik zatrzymania odszkodowań – relacja odszkodowań na udziale własnym zakładu ubez-
pieczeń i odszkodowań brutto.

Wskaźnik zatrzymania składki – relacja składki przypisanej na udziale własnym zakładu ubez-
pieczeń i składki przypisanej brutto.

Współczynnik płynności M2 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy podsta-
wowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych niestabilnych. Minimalna wartość
współczynnika wynosi 1,00.

134 Narodowy Bank Polski



Słowniczek

Współczynnik płynności M4 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy funduszy
własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej
płynności. Minimalna wartość współczynnika wynosi 1,00.

Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego
(wynik z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, wynik operacji finansowych, wynik
z pozycji wymiany).

Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi
przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty
administracyjne i akwizycji), tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów
z lokat.

Viability rating – Rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch,
informujący o sytuacji finansowej pojedynczych podmiotów.

Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przy-
chodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in.
opłaty od wpłacanych składek i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytu-
łu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty
akwizycji, koszty ogólne PTE).
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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

AC Auto casco
ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

BAEL Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
BIK Biuro Informacji Kredytowej
CDS Credit Default Swap

CESEE Kraje Europy Srodkowo- i Południowowschodniej
CESR Committee of European Securities Regulators
CIRS Cross Currency Interest Rate Swap
COR Combined Operating Ratio

CPGBI Citigroup Poland Government Bond Index
CRD Capital Requirements Directive
DJIA Dow Jones Industrial Average
DRP Dealer Rynku Pieniężnego
EBA European Banking Authority
EBC Europejski Bank Centralny
EBI Europejski Bank Inwestycyjny

EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EFSF European Financial Stability Facility
ESM European Stability Mechanism
ESMA European Securities and Markets Authority
ESRB European Systemic Risk Board

EURIBID Euro Interbank Bid Rate
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EURO

STOXX 50
Indeks giełdowy największych spółek strefy euro

EURO
STOXX
BANKS

Indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

FCL Flexible Credit Line
FED Federal Reserve System
FI Fundusze inwestycyjne

FRA Forward Rate Agreement
GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
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GUS Główny Urząd Statystyczny
IPO Initial Public Offering
IRS Interest Rate Swap
KE Komisja Europejska
KNF Komisja Nadzoru Finansowego
KPF Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek

Pracodawców
LIBOR London Interbank Offered Rate
LTRO Longer-term refinancing operation
LtV Loan-to-Value
MBS Mortgage-backed Securities
MdM Rządowy program „Mieszkanie dla młodych”
MF Ministerstwo Finansów

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy
MSCI EM Indeks giełdowy spółek z gospodarek wschodzących

MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa
MSSF/MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
mWIG40 Warszawski Indeks Giełdowy średnich spółek
MWSZ Minimalna wymagana stopa zwrotu
MXSZ Maksymalna stopa zwrotu OFE
NBP Narodowy Bank Polski
NC NewConnect
NEG Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie
NIF Niebankowe instytucje finansowe
NIM Net interest margin
O/N Overnight
OC Odpowiedzialność cywilna
OFE Otwarte Fundusze Emerytalne
OIS Overnight Index Swap
OMT Outright Monetary Transactions
PE Parlament Europejski
PKB Produkt Krajowy Brutto

POLONIA Polish Overnight Index Average
PSR Polskie standardy rachunkowości
PTE Powszechne Towarzystwa Emerytalne
QE3 Quantitative easing 3
RBS Royal Bank of Scotland
ROA Return on assets
ROE Return on equity
RP Rzeczpospolita Polska
RPP Rada Polityki Pieniężnej
RUR Rating under review (rating jest weryfikowany przez agencję w celu

ewentualnej zmiany)
S&P Standard & Poor’s

S&P500 Indeks giełdowy spółek amerykańskich
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S/N Spot next
SACP Stand-Alone Credit Profile

SORBNET System Obsługi Rachunków Bankowych (od 10 czerwca 2013 r.
SORBNET 2)

SSM Single Supervisory Mechanism
STA Perspektywa stabilna ratingu

sWIG80 Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek
SWSZ Średnia ważona stopa zwrotu
T/N Tomorrow next
TFI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
UBS Union Bank of Switzerland
UE Unia Europejska
UFK Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
VaR Value at Risk

WIBID Warsaw Interbank Bid Rate
WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate
WIG Warszawski Indeks Giełdowy

WIG20 Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek
WIG-Banki Indeks spółek z sektora bankowego

ZBP Związek Banków Polskich
ZU Zakłady Ubezpieczeń

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2013 139


	Syntetyczna ocena stabilnosci polskiego systemu finansowego
	Ocena stabilnosci systemu finansowego i jej perspektyw
	Czynniki ryzyka
	Rekomendacje

	Najwazniejsze uwarunkowania dzialania instytucji finansowych
	Sytuacja makroekonomiczna
	Sytuacja na rynkach finansowych
	Rynki swiatowe
	Rynek pieniezny
	Rynek walutowy
	Rynek obligacji
	Rynek akcji

	Rynek nieruchomosci mieszkaniowych

	Sektor bankowy
	Wyniki finansowe
	Akcja kredytowa
	Ryzyko kredytowe
	Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla przedsiebiorstw
	Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych

	Ryzyko plynnosci
	Ryzyko rynkowe
	Rynkowa ocena polskich banków
	Pozycja kapitalowa banków
	Odpornosc systemu bankowego na szoki
	Symulacje zdolnosci absorbowania strat kredytowych
	Testy warunków skrajnych


	Wybrane wskazniki opisujace sytuacje sektora bankowego
	Niebankowe instytucje finansowe
	Zaklady ubezpieczen
	Powszechne towarzystwa emerytalne i otwarte fundusze emerytalne  
	Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne

	Spóldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe
	Slowniczek
	Wykaz skrótów

