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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 paź-
dziernika 2012 r. Raport został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2012 r.
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu finansowego

Rozdział 1.

Syntetyczna ocena stabilności
polskiego systemu finansowego

1.1. Ocena stabilności systemu
finansowego i jej perspek-
tyw

W okresie analizowanym w Raporcie1 bieżąca
sytuacja finansowa sektora bankowego była do-
bra. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wy-
nik finansowy sektora bankowego nie zmienił się
istotnie w porównaniu do historycznego maksi-
mum osiągniętego w 2011 r. W niektórych ob-
szarach działalności bankowej były jednak wi-
doczne pierwsze efekty obniżenia tempa wzro-
stu gospodarczego (z 4,3% w 2011 r. do 3,6%
i 2,3% w I i II kwartale 2012 r.). Koszty ryzyka
kredytowego w relacji do aktywów nieznacznie
wzrosły w II i III kwartale 2012 r. w porównaniu
do 2011 r. Z kolei marża odsetkowa netto nie-
znacznie zmniejszyła się w tym okresie, co było
związane z utrzymaniem się silnej konkurencji
o depozyty gospodarstw domowych.

Zdolność banków do absorbowania strat popra-
wiła się nieznacznie w okresie analizowanym
w Raporcie. Większość banków zwiększyła fun-
dusze własne, a średnie współczynniki wypła-

calności banków ustabilizowały się i pozosta-
ją na wysokim poziomie, pomimo podniesienia
przez KNF wagi ryzyka dla walutowych kredy-
tów mieszkaniowych2. Od początku światowego
kryzysu w 2008 r. żaden bank w Polsce nie zna-
lazł się w sytuacji, w której wymagałby doka-
pitalizowania ze środków publicznych. Wyniki
testów warunków skrajnych wskazują, że duża
część krajowych banków komercyjnych posiada
kapitały wystarczające do zaabsorbowania skut-
ków silnego spowolnienia gospodarczego i utrzy-
mania adekwatności kapitałowej na wysokim po-
ziomie. Należy podkreślić, że analizy te były
prowadzone przy bardzo restrykcyjnych założe-
niach, których prawdopodobieństwo materializa-
cji można ocenić jako niskie. Jednak ze względu
na oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodar-
czego i wysoką niepewność dotyczącą przyszłych
tendencji 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 wzmocnienia swojej pozycji kapita-
łowej i płynnościowej.

Bieżąca sytuacja finansowa banków spółdziel-
1 Analiza w Raporcie koncentruje się na danych, które były dostępne w okresie od cut-off date poprzedniej edycji,
tj. od 31 maja 2012 r.
2 Uchwała nr 153/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. weszła w życie 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z tą uchwałą, waga
ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych została podniesiona z 75% (dla części efektywnie zabezpieczonej)
do 100%.
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czych była nieznacznie lepsza od sytuacji banków
komercyjnych. Banki spółdzielcze charakteryzo-
wały się lepszą jakością portfela kredytowego
i wyższą marżą odsetkową netto, jednak istotnie
niższa efektywność kosztowa banków spółdziel-
czych powodowała, że ich zyskowność była nie-
wiele wyższa od banków komercyjnych. Wyso-
kość współczynnika wypłacalności banków spół-
dzielczych nie odbiegała od wartości tego wskaź-
nika dla banków komercyjnych. Banki spółdziel-
cze cechują się nadwyżką depozytów nad kredy-
tami, co powoduje, że nie są narażone na ryzyko
związane z korzystaniem z finansowania rynko-
wego.

Sytuacja zakładów ubezpieczeń, TFI i PTE
nie stwarza istotnych zagrożeń dla stabilno-
ści systemu finansowego. Specyfika usług finan-
sowych, w tym ubezpieczeniowych, świadczo-
nych przez te niebankowe instytucje finansowe
oraz stosunkowo niewielka skala powiązań z ban-
kami sprawiają, że wpływ tych instytucji na sy-
tuację sektora bankowego w Polsce jest ogra-
niczony. Sytuacja sektora ubezpieczeń majątko-
wych poprawiła się - wzrost cen polis ubezpie-
czeniowych w zakresie ubezpieczeń komunika-
cyjnych pozwolił ubezpieczycielom uzyskać dal-
szą poprawę rentowności technicznej w I poło-
wie 2012 r. Ustabilizowanie zyskowności zakła-
dów ubezpieczeń sprzyja umocnieniu bezpieczeń-
stwa funkcjonowania tego sektora i pozytywnie
wpływa na stabilność systemu finansowego.

Sytuacja finansowa sektora spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych, objętego nadzo-
rem Komisji Nadzoru Finansowego od 27 paź-
dziernika 2012 r., będzie możliwa do oceny dopie-
ro po przeprowadzeniu przez biegłych rewiden-
tów audytu sprawozdań finansowych kas. Kasy
są obowiązane dostarczyć wyniki audytu do 27
stycznia 2013 r. m.in. do KNF, Ministra Finan-
sów i NBP.

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

spodarce światowej, a szczególnie w strefie euro,
na lata 2013–2014 były w tym okresie sukcesyw-
nie obniżane (jesienna prognoza makroekono-
miczna Komisji Europejskiej przewiduje wzrost
PKB w strefie euro w 2013 r. wynoszący 0,1%,
w porównaniu do 1,0% w projekcji opracowa-
nej wiosną 2012 r.). Dane o PKB za pierwsze
trzy kwartały 2012 r. wskazują na spadek PKB
w strefie euro, co wraz z utrzymującym się kry-
zysem fiskalnym i istotnymi potrzebami kapita-
łowymi banków w niektórych krajach strefy eu-
ro powoduje utrzymywanie się napięć na świa-
towych rynkach finansowych. Trzyletnie opera-
cje refinansujące sektor bankowy, przeprowadzo-
ne przez EBC w grudniu 2011 r. i lutym 2012 r.,
jedynie przejściowo ograniczyły awersję do ryzy-
ka uczestników rynków finansowych. Optymizm
uczestników rynków finansowych zwiększyły na-
tomiast ogłoszenie przez EBC nowego progra-
mu zakupu obligacji (OMT) we wrześniu 2012 r.
oraz rozpoczęcie prac nad jednolitym mechani-
zmem nadzoru bankowego dla strefy euro, wiążą-
ce się z możliwością wykorzystania środków ESM
i EFSF do dokapitalizowania banków (tzw. unia
bankowa – zob. ramka 1). Trudno jednak wyro-
kować, na ile trwała okaże się stabilizacja sytu-
acji rynkowej.

Listopadowa projekcja makroekonomiczna NBP
wskazuje na istotne spowolnienie wzrostu gospo-
darczego w Polsce w latach 2012–2014 w porów-
naniu do 2011 r. Spowolnienie to nie powinno
zagrozić stabilności krajowego systemu finanso-
wego, jednak przyczyni się ono do zmniejszenia
zyskowności instytucji finansowych. Utrzymuje
się podwyższona niepewność co do rozwoju ko-
niunktury światowej w najbliższych kwartałach,
w tym co do skali i długości trwania spowol-
nienia wzrostu gospodarczego w krajach będą-
cych głównymi partnerami handlowymi Polski.
Mimo znacznej odporności krajowego systemu fi-
nansowego na zaburzenia, pogorszenie perspek-
tyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywanie
się kryzysu zadłużenia w strefie euro powodują,
że można ocenić iż ryzyko materializacji zagro-
żeń dla stabilności krajowego systemu finanso-
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu finansowego

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.
Źródło: ocena ekspercka NBP.

wego zwiększyło się. Scenariusze materializacji
ryzyka są omówione w dalszej części tego roz-
działu.

1.2. Czynniki ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne i ryzyko fi-
nansowania

Głównym czynnikiem ryzyka jest rozwój sytuacji
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach wy-
soko rozwiniętych. W kilku krajach strefy euro
mamy do czynienia z utrzymującym się kryzy-
sem bankowym połączonym z kryzysem finan-
sów publicznych. Tym negatywnym zjawiskom
towarzyszy nadmierne zadłużenie sektora pry-
watnego, stanowiące pozostałość boomu na ryn-
kach nieruchomości z okresu przedkryzysowego.
W połączeniu z ponownym spadkiem PKB stre-
fy euro w I połowie 2012 r. zjawiska te sprawia-
ją, że trudno ocenić obecnie, kiedy gospodarki
tych krajów powrócą na ścieżkę zrównoważonego
rozwoju gospodarczego. Zapewnienie długoter-
minowej wypłacalności krajów o wysokim pozio-
mie długu publicznego wymaga przeprowadzenia
zacieśnienia polityki fiskalnej o dużej skali. Ce-

lem tych działań powinno być ustabilizowanie,
a następnie redukcja długu publicznego tych kra-
jów w relacji do PKB. Czynnikiem utrudniają-
cym powrót finansów publicznych do równowagi
jest jednak procykliczny wpływ zacieśnienia fi-
skalnego na aktywność gospodarczą w tych kra-
jach.

Niepewne perspektywy makroekonomiczne pro-
wadzą do utrzymywania się napięć na rynkach
finansowych. Do redukcji tych napięć może przy-
czynić się wykorzystanie mechanizmów stabili-
zacyjnych funkcjonujących w UE. W analizowa-
nym okresie podjęto prace nad projektem zin-
tegrowanego europejskiego nadzoru bankowego,
mającego objąć na początek kraje strefy euro.
Zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Unii
Europejskiej w październiku 2012 r., po wprowa-
dzeniu zintegrowanego nadzoru bankowego bę-
dzie możliwe wykorzystanie środków ESM do do-
kapitalizowania banków. Ma to pozwolić na unie-
zależnienie sytuacji finansowej banków od sytu-
acji fiskalnej państw, w których one działają.

Jeśli podejmowane działania nie doprowadzą
do trwałego odzyskania zaufania inwestorów
przez kraje o trudnej sytuacji fiskalnej, wów-
czas możliwa jest eskalacja negatywnego sprzęże-
nia zwrotnego, w którym wzajemnie wzmacnia-
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ICzynniki ryzyka

jące się obawy o wypłacalność krajów i instytu-
cji finansowych prowadzą do ponownego spowol-
nienia wzrostu gospodarczego, spadku płynności
rynków finansowych, odpływu kapitału i trudno-
ści z refinansowaniem zadłużenia przez instytu-
cje finansowe.

Mechanizmy takiego sprzężenia zwrotnego by-
łyby podobne jak w okresie po upadku ban-
ku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrze-
śniu 2008 r. Jednak w odróżnieniu od sytuacji
z 2008 r., obecnie sektory rządowe wielu kra-
jów wysoko rozwiniętych nie są w stanie przejąć
na siebie ryzyka zakumulowanego w bilansach in-
stytucji finansowych. Ze względu na bardzo ni-
ski poziom stóp procentowych w największych
gospodarkach świata możliwości przeciwdziała-
nia wskazanemu procesowi sprzężenia zwrotnego
za pomocą konwencjonalnych narzędzi polityki
pieniężnej są ograniczone. Można jednak ocze-
kiwać, że dzięki doświadczeniom z okresu zabu-
rzeń na rynkach finansowych na przełomie lat
2008–2009, sektor finansowy jest lepiej przygoto-
wany do ewentualnego znacznego spadku płyn-
ności na rynkach finansowych.

Zrealizowanie się scenariusza jednoczesnego
istotnego pogorszenia kondycji finansowej nie-
których krajów strefy euro przy znacznym osła-
bieniu aktywności gospodarczej w całej strefie
euro byłoby szczególnie niekorzystne dla stabil-
ności krajowego systemu finansowego. Współza-
leżność pomiędzy tymi procesami zwiększa praw-
dopodobieństwo ich jednoczesnej materializacji.
Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnich mie-
siącach wskazuje na nasilające się spowolnienie
dynamiki PKB w strefie euro i innych krajach
wysoko rozwiniętych, co prowadzi do oceny, że
prawdopodobieństwo zrealizowania się tego sce-
nariusza istotnie wzrosło.

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. Spowol-
nienie gospodarcze negatywnie wpłynęłoby rów-
nież na sytuację finansów publicznych i postrze-
gane ryzyko kredytowe Polski.

W warunkach wzrostu globalnej awersji do ry-
zyka część banków mogłaby napotkać trudno-
ści z odnowieniem operacji swapowych służą-
cych do zabezpieczenia się przed ryzykiem wa-
lutowym związanym z portfelem kredytów wa-
lutowych, jak również z odnowieniem finanso-
wania pozyskanego z rynków finansowych. Sil-
ny wzrost awersji do ryzyka wiązałby się rów-
nież z nasileniem presji rynkowej na delewarowa-
nie banków europejskich, przejawiającej się dal-
szym wzrostem kosztów finansowania rynkowe-
go, jego zmniejszoną dostępnością i krótszą za-
padalnością. W takich warunkach również koszt
i dostępność finansowania zapewnianego przez
inwestorów strategicznych polskim spółkom za-
leżnym mogłyby się pogorszyć. Dodatkową przy-
czyną delewarowania banków europejskich może
być presja rynkowa i regulacyjna na podwyższe-
nie adekwatności kapitałowej, szczególnie w sy-
tuacji, gdy banki nie byłyby w stanie pozyskać
kapitału poprzez emisje akcji lub konwersję in-
nych pozycji pasywów (np. zobowiązań podpo-
rządkowanych) na kapitał wysokiej jakości. De-
lewarowanie może przyjąć postać zmiany struk-
tury aktywów w kierunku wzrostu udziału pozy-
cji obciążonych niskimi wagami ryzyka, co mo-
że skłaniać banki do obniżenia swoich ekspozycji
wobec podmiotów zależnych działających w in-
nych krajach.

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-
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sce w ostatnich kwartałach zmniejsza się wartość
zobowiązań banków wobec zagranicznych insty-
tucji finansowych. Zmiany te nie mają charak-
teru nagłego i nie wywierają istotnego wpływu
na akcję kredytową banków, a w przypadku czę-
ści banków są związane z zamierzonymi zmiana-
mi w strukturze finansowania, mającymi na celu
zwiększenie udziału depozytów krajowych klien-
tów. Zmniejszenie udziału zobowiązań wobec za-
granicznych instytucji finansowych w strukturze
finansowania sektora bankowgo ogranicza ewen-
tualne negatywne skutki procesu delewarowa-
nia spółek-matek polskich banków, który mógł-
by doprowadzić do dalszego ograniczenia dostęp-
ności finansowania wewnątrzgrupowego. Mimo
dotychczasowych zaburzeń rynkowych nastąpiły
istotne spadki rentowności polskich obligacji rzą-
dowych, co wskazuje, że wypłacalność Polski jest
oceniana pozytywnie przez inwestorów. Pozwala
to sądzić, że ewentualny wzrost awersji do ryzy-
ka mógłby w większym stopniu dotyczyć innych
krajów.

Większe niż w Polsce nasilenie procesu delewa-
rowania występuje w krajach, w których ska-
la nierównowag makroekonomicznych w okresie
przedkryzysowym była największa. W tych kra-
jach występuje również najsilniejsze ograniczenie
akcji kredytowej. Analizy prowadzone w ramach
tzw. Inicjatywy Wiedeńskiej 2.03 wskazują jed-
nak, że za ograniczeniem akcji kredytowej stoją
nie tylko czynniki podażowe, ale także ograni-
czony popyt na kredyt w sytuacji spowolnienia
gospodarczego.

Mimo tego, że materializacja scenariusza nega-
tywnego nie powinna zagrozić stabilności syste-
mu finansowego, może ona jednak stanowić istot-
ne wyzwanie dla części instytucji finansowych,
zwłaszcza w zakresie stabilności finansowania.
Konsekwencje materializacji ryzyka kredytowego
dla stabilności krajowego systemu finansowego
zostały 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 ryzyka
finansowania i ryzyka zaburzeń rynkowych na sy-
tuację sektora bankowego jest trudna do prze-
prowadzenia ex ante. Siła tego wpływu będzie
zależeć między innymi od zmian sytuacji finanso-
wej inwestorów strategicznych banków działają-
cych w Polsce, jak również od działań podejmo-
wanych 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 ograniczenie 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 wysokiej rentowności działalności
w Polsce, może zdecydować się na sprzedaż pol-
skich spółek zależnych w ramach programów re-
strukturyzacji swojej działalności. Ponieważ sy-
tuacja finansowa niektórych dominujących ak-
cjonariuszy 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-

3 Zob. „CESEE Deleveraging Monitor”, 9 listopada 2012 r., http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pdf/pr12430.pdf.
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cjonowanie.

Proces ewentualnych zmian właścicielskich wią-
że się z ryzykiem spadku zaufania do banków,
które są przedmiotem sprzedaży. 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.

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 finansowych4, 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.

1.3. Rekomendacje

Rolą „Raportu o stabilności systemu finansowe-
go” jest, poza analizą ryzyka, proponowanie roz-
wiązań mających na celu jego ograniczenie. Jest
to jedno z działań, które Narodowy Bank Polski
podejmuje realizując ustawowe zadanie działania
na rzecz stabilności krajowego systemu finanso-
wego.

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. Pożądane jest kontynuowanie poli-
tyki wzmacniania bazy kapitałowej
banków.W warunkach utrzymującego się
podwyższonego ryzyka w otoczeniu ze-
wnętrznym wskazane jest kontynuowanie
ostrożnej polityki dywidendowej banków.

Zidentyfikowane 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. Wysokie wy-
posażenie w kapitał może ponadto ułatwić
bankom samodzielne pozyskanie finanso-
wania.

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.

3. Pożądana jest dywersyfikacja źródeł
finansowania banków oraz wydłuża-
nie zapadalności zobowiązań. Do osią-
gnięcia tego celu mogą przyczynić się emi-
sje długoterminowych instrumentów finan-
sowych na rynku. Ograniczaniu skali nie-
dopasowania zapadalności aktywów i pa-
sywów banków sprzyjałoby także skróce-
nie terminów zapadalności nowoudziela-
nych kredytów mieszkaniowych.

4. Walutowe kredyty mieszkaniowe po-
winny być produktem niszowym, ofe-
rowanym wyłącznie kredytobiorcom

4 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 226,
z późń. zm.
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uzyskującym trwałe dochody w walu-
cie kredytu. Należy dążyć do utrzymania
obecnie obserwowanej korzystnej tendencji
spadku stanu walutowych kredytów miesz-
kaniowych. Sprzyjać temu będzie wpro-
wadzenie w życie rekomendacji Europej-
skiej Rady Ryzyka Systemowego (ESRB)
z 21 września 2011 r.

5. Banki powinny monitorować portfe-
le kredytów na nieruchomości miesz-
kaniowe pod kątem bieżącego LtV
i ograniczać ryzyko związane z czę-
ścią portfela charakteryzującą się
wysokim poziomem tego wskaźnika.
Banki nie powinny jednak stosować rozwią-
zań zwiększających koszty obsługi kredy-
tów przez kredytobiorców, gdyż zwiększa-
łyby one prawdopodobieństwo utraty zdol-
ności do ich obsługi. Można rozważyć na-
łożenie w przyszłości na banki o znacznych
portfelach kredytów o wysokim LtV dodat-
kowych wymogów kapitałowych w ramach
filara drugiego. Pożądane byłoby wprowa-
dzenie zmian w regulacjach w zakresie ra-
chunkowości banków, które umożliwiłyby
tworzenie odpisów z tytułu utraty war-
tości odzwierciedlających ryzyko nieodzy-
skania całości należności w przypadku po-
gorszenia zdolności kredytobiorcy do ob-
sługi kredytu w przyszłości. Ze względu
na trwające prace nad modyfikacją Mię-
dzynarodowych Standardów Sprawozdaw-
czości Finansowej (MSSF), możliwość do-
konania takich zmian powinna zostać oce-
niona, gdy znane będą ostateczne propo-
zycje nowych standardów międzynarodo-
wych.

6. Pożądane jest dalsze wzmacnianie
wyposażenia w kapitał zakładów
ubezpieczeń, powszechnych towa-
rzystw emerytalnych i towarzystw
funduszy inwestycyjnych. Wielkość ka-
pitałów własnych powinna być uzależniona
od poziomu i profilu ryzyka niebankowych
instytucji finansowych, które są związane

m. in. ze skalą ich działalności. Polityka ka-
pitałowa niebankowych instytucji finanso-
wych powinna również uwzględniać wystę-
pujące obecnie podwyższone ryzyko w ich
otoczeniu zewnętrznym.

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.

**

Wdłuższej perspektywie warunkiem koniecznym
dla powrotu gospodarek krajów Unii Europej-
skiej oraz innych krajów rozwiniętych o wyso-
kim zadłużeniu na ścieżkę stabilnego wzrostu
gospodarczego jest realizacja wiarygodnych pro-
gramów konsolidacji fiskalnej i reform struktural-
nych zwiększających potencjalne tempo wzrostu
gospodarczego. Ich wprowadzenie będzie trud-
nym wyzwaniem ze względu na obawy o ne-
gatywny krótkoterminowy wpływ tych zmian
na tempo wzrostu gospodarczego, które w kra-
jach wysoko rozwiniętych jest obecnie na bar-
dzo niskim poziomie. Konsekwentna realizacja
tych działań pozwoli jednak wzmocnić stabilność
makroekonomiczną i stabilność globalnego syste-
mu finansowego. Obecny kryzys powinien rów-
nież skłonić władze gospodarcze do poświęca-
nia szczególnej uwagi długoterminowej stabilno-
ści zadłużenia sektora publicznego i prywatnego,
tak aby nie przekraczało ono poziomów, powy-
żej których wywiera negatywny wpływ na wzrost
gospodarczy. Doświadczenia z okresu narasta-
nia nierównowag makroekonomicznych sprzed
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obecnego kryzysu powinny zostać wykorzystane
do rozbudowy krajowych, paneuropejskich i glo-
balnych rozwiązań instytucjonalnych, zarówno
w sferze polityki fiskalnej, jak i makroostroż-
nościowej, które zmniejszą prawdopodobieństwo
wystąpienia boomów i kryzysów w przyszłości.

W kontekście kryzysu w strefie euro należy po-
zytywnie oceniać podjęcie działań zmierzających
do ustabilizowania sytuacji kapitałowej i płyn-
nościowej banków oraz dążenie do redukcji za-
dłużenia sektora publicznego, zwłaszcza w kra-
jach, które borykają się z problemem utraty za-
ufania rynków finansowych. Skuteczne działa-
nia wpłynęłyby korzystnie także na perspektywy

stabilności polskiego systemu finansowego. Ini-
cjatywy legislacyjne obejmują również koncep-
cje przebudowy struktury instytucjonalnej UE,
między innymi w obszarze nadzoru nad instytu-
cjami finansowymi (projekt tzw. unii bankowej),
gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji instytucji finanso-
wych. Nowe rozwiązania instytucjonalne opra-
cowywane dla UE muszą jednak zachować pro-
porcjonalność pomiędzy kompetencjami powie-
rzanymi poszczególnym instytucjom, a ich od-
powiedzialnością za stabilność systemu finanso-
wego, w tym potencjalnymi obciążeniami fiskal-
nymi.

Ramka 1. Unia bankowa

W dniu 12 września 2012 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia nadającego
Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) kompetencje w zakresie nadzoru ostrożnościowego
nad bankami w krajach strefy euro1.

Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Su-
pervisory Mechanism, SSM ), podlega dalszym negocjacjom w ramach Unii Europejskiej, dlatego
na obecnym etapie ostateczna ocena tego projektu byłaby działaniem przedwczesnym. Niemniej
jednak możliwe jest sformułowanie szeregu obserwacji i wstępnych spostrzeżeń.

Podstawowe założenia projektu

Projekt przewidywał, iż EBC będzie, z mocy prawa, sprawował nadzór nad bankami w strefie euro.
Uprawnienia decyzyjne w zakresie polityki nadzorczej przejmie Rada Prezesów EBC. W EBC
utworzona zostanie Rada Nadzorcza (Supervisory Board), w skład której wejdzie przewodniczący
Rady, czterech przedstawicieli EBC i po jednym przedstawicielu krajowych władz nadzorczych
z państw członkowskich strefy euro. Rada Nadzorcza będzie przygotowywać projekty decyzji
nadzorczych EBC. W szczególnych przypadkach, Rada Prezesów będzie mogła przekazać Radzie
Nadzorczej niektóre zadania i związane z tym uprawnienia decyzyjne.

Bieżące zadania nadzorcze EBC będą realizowane przy wsparciu dotychczasowych nadzorców
krajowych, którzy na potrzeby Rady Nadzorczej i Rady Prezesów EBC będą przygotowywać
projekty decyzji nadzorczych, a następnie je wdrażać.

Istotnym elementem projektu jest nie tylko przekazanie uprawnień mikroostrożnościowych do
EBC, które na obecnym etapie ma nastąpić w 2014 r., ale także nadanie EBC pewnych kom-
petencji w zakresie polityki makroostrożnościowej. Zgodnie z pierwotnym projektem, EBC miał
nakładać bufory kapitałowe, w tym antycykliczny bufor kapitałowy oraz prowadzić politykę ma-
kroostrożnościową przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi nadzorczych.
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Zgodnie z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej, początkowo nadzorem europejskim miały
być objęte podmioty, które otrzymały publiczną pomoc finansową lub które zwróciły się o taką
pomoc, a następnie banki systemowo ważne. Docelowo projekt przewidywał objęcie nadzorem
EBC wszystkich banków z państw członkowskich uczestniczących w SSM.

Z mocy prawa SSM ma obejmować kraje strefy euro, jednakże mechanizm ten jest, z założenia,
otwarty także dla krajów spoza strefy. Warunkiem ich uczestnictwa jest zawarcie porozumienia
o bliskiej współpracy (opcja opt-in) pomiędzy krajowym organem nadzoru i EBC. Bliska współ-
praca zobowiązuje kraje opt-in do przestrzegania wytycznych i poleceń EBC kierowanych do
właściwych władz tych krajów oraz udostępniania na wniosek EBC danych dotyczących banków
działających na ich terenie.

Wstępne uwagi nt. projektu

Koncepcja wprowadzenia SSM dla strefy euro, w połączeniu z możliwością bezpośredniego dokapi-
talizowania banków ze środków ESM, daje szansę na wzmocnienie stabilności sektora bankowego
strefy euro m.in. poprzez zerwanie negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy kryzysem banków
i zadłużonych rządów. Z uwagi na istotny udział aktywów banków zagranicznych (w większości
ze strefy euro) w polskim sektorze bankowym jest szczególnie ważne, aby podmioty dominują-
ce banków działających na terenie Polski były silne i stabilne. Ustanowienie EBC nadzorcą nad
bankami w strefie euro może stwarzać ku temu warunki.

Projekt rozporządzenia ws. SSM stanowi pierwszy etap zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej.
Jednak unia bankowa, aby była skuteczna i spełniała pokładane w niej oczekiwania, powinna
obejmować trzy filary, tj. jednolity mechanizm nadzorczy, wspólny reżim uporządkowanej likwi-
dacji banków (ang. resolution) oraz wspólny system gwarantowania depozytów. Dopiero pełny
model unii bankowej, przenoszący nie tylko kompetencje decyzyjne, ale również odpowiedzialność
fiskalną za stabilność systemu finansowego na szczebel centralny, daje szansę na spójność euro-
pejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego w obszarze objętym unią bankową. Na obecnym etapie
propozycje dotyczące dwóch ostatnich filarów dla unii bankowej nie zostały jeszcze sformułowa-
ne, aczkolwiek komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12 września 2012 r.2 sygnalizuje potrzebę
dalszych reform.

Otwartość SSM na dobrowolne uczestnictwo krajów spoza strefy euro należy ocenić pozytywnie.
Jednakże, aby otwarty mechanizm SSM stanowił realną propozycję dla tych krajów, pierwot-
na propozycja zawarta w projekcie Komisji Europejskiej wymagała modyfikacji m.in. w zakresie
następujących kwestii: (i) zasad udziału krajów dobrowolnie uczestniczących w SSM w podejmo-
waniu decyzji nadzorczych EBC; (ii) zasad dostępu do wsparcia płynnościowego i fiskalnego fiscal
backstop i (iii) zapewnienia władzom krajowym odpowiednich kompetencji w zakresie prowadze-
nia polityki makroostrożnościowej. Wskazane jest, aby kraje spoza strefy euro, które zdecydują
się uczestniczyć w SSM, miały zagwarantowane pełne prawo głosu w Radzie Nadzorczej oraz
pośredni dostęp do awaryjnego wsparcia płynnościowego z EBC (linia swapowa pomiędzy naro-
dowym bankiem centralnym a EBC). Udział krajów spoza strefy euro w SSM może ograniczać
ryzyko związane z ewentualną koncentracją nadzoru sprawowanego w ramach SSM na perspekty-
wie grup bankowych, a nie indywidualnych banków. Przyjęcie grupowego sposobu sprawowania
nadzoru mogłoby doprowadzić do niedoceniania ryzyka istniejącego na poszczególnych krajowych
rynkach w krajach goszczących. Istotną kwestią zawartą w pierwotnym projekcie rozporządzenia
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ws. SSM było przyznanie EBC kompetencji w zakresie kształtowania polityki makroostrożno-
ściowej na obszarze unii bankowej. Zgodnie ze wstępną propozycją EBC posiadałby kompetencje
w zakresie nakładania buforów kapitałowych, w tym m.in. antycyklicznego bufora kapitałowego
oraz stosowania innych instrumentów makroostrożnościowych w odpowiedzi na ryzyka zagrażające
stabilności finansowej w UE. Rozwiązanie takie – jeśli weszłoby w życie zgodnie z pierwotnym pro-
jektem – stanowiłoby nadmierne ograniczenie elastyczności reagowania władz krajowych na nara-
stanie nierównowag w systemie finansowym i gospodarce realnej. Ze względu na heterogeniczność
krajowych systemów finansowych oraz niezsynchronizowane cykle koniunktury w poszczególnych
krajach UE, w tym również w strefie euro, kompetencje w zakresie polityki makroostrożnościowej
powinny pozostać w gestii odpowiednich władz krajowych. Motywy te zostały odzwierciedlone
w zaleceniach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) ws. mandatu makroostrożno-
ściowego organów krajowych, które wskazują na potrzebę wprowadzenia adekwatnych rozwiązań
instytucjonalnych uwzględniających specyficzne uwarunkowania poszczególnych krajów.

W dniu 12 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Rady ECOFIN uzgodniona została kompromisowa
wersja rozporządzenia SSM. Przyjęty kompromis w dużym stopniu uwzględnia uwagi i postu-
laty sygnalizowane przez państwa członkowskie, m. in.: (i) stworzono mechanizm pozwalający
krajom spoza strefy euro uczestniczącym w SSM na aktywny udział w procesie podejmowania
decyzji przez Radę Nadzorczą; (ii) właściwe władze w państwach członkowskich mają posiadać
istotne kompetencje w zakresie ustalania parametrów polityki makroostrożnościowej w ramach
ich jurysdykcji. Uzgodniony kompromis ma formę tzw. ogólnego podejścia, które wyznacza man-
dat do dalszych negocjacji Rady UE z Parlamentem Europejskim. Ostateczne porozumienie z
Parlamentem będzie wymagać formalnego zatwierdzenia na szczeblu Rady.

1 Wniosek legislacyjny – Rozporządzenie Rady powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne
zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, KOM
(2012) 511 ostateczny.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania na rzecz unii bankowej, KOM (2012)
510 ostateczny.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych

Dane z gospodarki światowej wskazują na kontynuację spowolnienia gospodarczego.
Trudna sytuacja fiskalna niektórych krajów strefy euro pozostaje czynnikiem niepewności
dla perspektyw wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W II
kwartale doszło do obniżenia tempa wzrostu PKB w Polsce, a listopadowa projekcja NBP
wskazuje, że w latach 2012-2014 tempo wzrostu gospodarczego będzie znacznie niższe niż
w 2011 r., jednak nadal istotnie wyższe niż w strefie euro.

Do obserwowanej od czerwca do października 2012 r. poprawy nastrojów na światowych
rynkach finansowych w największym stopniu przyczyniły się zgodne z oczekiwaniami
uczestników rynku działania banków centralnych, w tym przede wszystkim EBC. Miały
one na celu zwiększenie płynności sektora bankowego oraz złagodzenie napięć na rynku
obligacji skarbowych niektórych krajów strefy euro.

W analizowanym okresie krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. Uczestnicy
rynku spodziewali się istotnego łagodzenia polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP.
Rentowność obligacji skarbowych Polski obniżyła się na całej długości krzywej dochodo-
wości, osiągając przy tym historycznie niski poziom. Było to przede wszystkim rezultatem
silnego napływu nierezydentów na krajowy rynek obligacji skarbowych, któremu sprzyjały:
relatywnie dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, skala konsolidacji fiskalnej
dokonanej w latach 2010 – 2011, skuteczna realizacja strategii zarządzania długiem
publicznym, niższe od planowanego wykonanie deficytu budżetowego w pierwszych trzech
kwartałach 2012 r. oraz oczekiwania uczestników rynku na obniżenie stóp procentowych
NBP. Spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych oraz inwestycje
podmiotów zagranicznych na krajowym rynku kapitałowym oddziaływały w kierunku
aprecjacji złotego.

Na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce następował dalszy spadek cen miesz-
kań. W nadchodzących kwartałach można spodziewać się kontynuacji tej tendencji. Przy-
czyniać się będą do tego zarówno czynniki popytowe, jak i podażowe, w szczególności duża
i rosnąca liczba mieszkań w ofercie deweloperów.
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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)

II kwartał 2012

IV kwartał 2011

IV kwartał 2010

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 II kwartału 2012 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 2.16. 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 i niemieckich.
Źródło: GUS i NBP.

2.1. Sytuacja makroekonomicz-
na

W I połowie 2012 r. tempo globalnego wzrostu
gospodarczego utrzymywało się na niskim po-
ziomie. Aktywność gospodarcza charakteryzowa-
ła się dość wyraźnym regionalnym zróżnicowa-
niem: umiarkowanemu wzrostowi gospodarcze-
mu w USA towarzyszyła recesja w strefie eu-
ro, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych
kryzysem. Choć tempo wzrostu gospodarczego
w największych krajach rozwijających się pozo-
stawało znacznie wyższe niż w krajach rozwinię-
tych, to obniżyło się ono istotnie w porównaniu
z ostatnimi latami.

Banki centralne w państwach rozwiniętych na-
dal prowadziły ekspansywną politykę pieniężną,

pozostawiając stopy procentowe na historycznie
niskich poziomach. Jednocześnie wprowadzono
nowe programy skupu aktywów. FED przystą-
pił do zakupu papierów wartościowych wyemi-
towanych w procesie sekurytyzacji, których za-
bezpieczeniem są kredyty hipoteczne. Europej-
ski Bank Centralny przedstawił nowy program
(ang. Outright Monetary Transactions – OMT),
który umożliwi bezpośredni skup obligacji nie-
których krajów strefy euro na rynku wtórnym,
mający na celu zapewnienie odpowiedniej trans-
misji i jednolitości polityce pieniężnej.

W ostatnich miesiącach ceny surowców obniżyły
się, co wraz z mniejszą presją popytową obserwo-
waną w wielu krajach, przyczyniło się do spad-
ku inflacji na świecie. W USA inflacja była ni-
ska, choć wyhamowaniu uległ obserwowany od

18 Narodowy Bank Polski



Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

IV kwartału 2010 r. jej systematyczny spadek.
W strefie euro inflacja utrzymywała się na pod-
wyższonym poziomie, co było efektem m.in. wyż-
szych cen energii w następstwie deprecjacji euro
względem dolara.

Perspektywy wzrostu gospodarczego w otocze-
niu polskiej gospodarki są nadal obciążone
znaczną niepewnością. Listopadowa prognoza
Komisji Europejskiej wskazuje na bardzo niskie
tempo wzrostu PKB w strefie euro w 2013 r.
i kontynuację recesji w krajach prowadzących do-
stosowanie fiskalne o dużej skali. Dalsze spowol-
nienie wzrostu w krajach rozwiniętych lub du-
żych krajach rozwijających się miałoby negatyw-
ne skutki również dla tempa wzrostu gospodar-
czego w Polsce.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce obniżyło
się w II kwartale 2012 r. do 2,3% r/r wobec 3,6%
r/r w I kwartale 2012 r. Na spadek rocznej dy-
namiki PKB wpływ miało spowolnienie popytu
krajowego. Obniżyła się dynamika spożycia in-
dywidualnego, co wiązało się ze spadkiem docho-
dów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz
utrzymywaniem się pesymistycznych nastrojów
konsumenckich.

W II kwartale 2012 r. odnotowano dalszy wzrost
stopy bezrobocia i wzrost liczby osób aktywnych
zawodowo, co w części było związane z aktywiza-
cją osób do tej pory nieobecnych na rynku pracy.
Jednocześnie, wraz z obniżającym się tempem
wzrostu PKB, roczna dynamika liczby pracują-
cych w gospodarce (dane BAEL) zmniejszyła się,
chociaż pozostała dodatnia (0,3% r/r w II kwar-
tale 2012 r.). Stopa bezrobocia BAEL w II kwar-
tale 2012 r. wzrosła w ujęciu rocznym o 0,4 pkt
proc. i wyniosła 10,1%. W analizowanym okre-
sie wraz z niższym popytem na pracę obniżyło się
nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń. Procesy
te miały jednak ograniczony wpływ na jakość na-
leżności sektora bankowego od gospodarstw do-
mowych (zob. rozdział 3.3.2).

Wyraźnie obniżyła się dynamika nakładów brut-

to na środki trwałe (do 1,9% r/r w II kwartale
2012 r. wobec 6,7% w I kwartale 2012 r.). Osła-
bieniu uległy zarówno inwestycje dużych i śred-
nich przedsiębiorstw, jak i inwestycje mieszka-
niowe. Jak pokazują badania koniunktury pro-
wadzone przez NBP5, przedsiębiorstwa spodzie-
wają się spowolnienia gospodarczego. Jednocze-
śnie dynamika nakładów inwestycyjnych sektora
finansów publicznych w II kwartale 2012 r. po-
została istotnie niższa niż w 2011 r.

W II kwartale 2012 r. sytuacja finansowa przed-
siębiorstw pogorszyła się. Wynik finansowy net-
to zmalał o 1/3 względem rekordowego wy-
niku sprzed roku. Spadek wyniku finansowe-
go przy nadal rosnących przychodach przełożył
się na niższe wskaźniki rentowności. Wskaźnik
rentowności obrotu netto wyniósł 3,9% (spadek
o 2,2 pkt. proc r/r), zaś wskaźnik rentowności
sprzedaży 4,3% (spadek o 1,2 pkt proc. r/r).
Poziomy wskaźników rentowności nie odbiegały
jednak istotnie od swych długookresowych śred-
nich (obliczanych od 1995 r.). Wskaźniki płynno-
ści przedsiębiorstw, mimo lekkiego spadku, pozo-
stają nadal na wysokich poziomach. Głównym
czynnikiem przyczyniającym się do ich pogor-
szenia był spadek inwestycji krótkoterminowych,
głównie wśród dużych przedsiębiorstw (gdzie po-
ziom płynności był dotychczas najwyższy).

Według zapowiedzi rządu, deficyt sektora insty-
tucji rządowych i samorządowych (według stan-
dardu ESA 95) będzie niższy o 1,6 pkt proc. niż
w 2011 r. i wyniesie 3,5% PKB. W 2013 r. pla-
nowana jest jego dalsza redukcja. Jednak z uwa-
gi na niższe wpływy z VAT oraz głębsze niż
pierwotnie zakładano spowolnienie gospodarcze,
tempo ograniczania nierównowagi w finansach
publicznych będzie najprawdopodobniej wolniej-
sze niż zakładał „Program Konwergencji. Ak-
tualizacja 2012”. Zgodnie z Programem, deficyt
miał zostać obniżony do 2,9% PKB w 2012 r.
oraz 2,2% PKB w 2013 r.

Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszyło ogra-
niczenie deficytu na rachunku obrotów bieżących

5 Źródło: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II
kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na III kwartał 2012 r.”, NBP, 2012 r.
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(2,2 mld euro w II kwartale 2012 r. wobec 4,1 mld
euro w II kwartale 2011 r.). Do jego zmniejsze-
nia przyczyniło się przede wszystkim obniżenie
deficytu w obrotach towarowych, a także zmniej-
szenie ujemnego salda dochodów. Obniżył się też
deficyt obrotów bieżących i kapitałowych w rela-
cji do PKB. W II kwartale zwiększyło się (wobec
I kwartału 2012 r.) pokrycie deficytu rachunku
obrotów bieżących i kapitałowych napływem za-
granicznych inwestycji bezpośrednich.

Zgodnie ze ścieżką centralną projekcji przed-
stawionej w listopadowym „Raporcie o infla-
cji” tempo realnego wzrostu PKB w Polsce wy-
niesie 2,3% w 2012 r., 1,5% w 2013 r. i 2,3%
w 2014 r. Prognoza Komisji Europejskiej z listo-
pada 2012 r. wskazuje na wzrost PKB w Polsce
o 2,4% w 2012 r., 1,8% w 2013 r. i 2,6% w 2014 r.6

Gospodarka polska znalazła się w fazie osła-
bienia koniunktury. Pogorszenie się sytuacji
gospodarczej głównych partnerów handlowych,
zwłaszcza Niemiec, może przyczynić się do dal-
szego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Roz-
wój sytuacji w nadchodzących kwartałach bę-
dzie w dużym stopniu uzależniony od rozwoju
sytuacji ekonomicznej na świecie oraz dynami-
ki wydarzeń związanych z kryzysem zadłużenio-
wym w krajach strefy euro. Dalszy przebieg tych
procesów jest w obecnych warunkach szczególnie
trudny do prognozowania.

2.2. Sytuacja na rynkach finan-
sowych

2.2.1. Rynki światowe

Od publikacji poprzedniej edycji Raportu krajo-
wy rynek finansowy pozostawał przede wszyst-
kim pod wpływem wydarzeń gospodarczych i po-
litycznych w krajach strefy euro. Do obserwowa-
nej od czerwca do października 2012 r. poprawy
nastrojów na rynku finansowym w największym
stopniu przyczyniły się, zgodne z oczekiwania-
mi uczestników rynku, działania banków central-

nych, w tym przede wszystkim EBC. Polityka
tego banku centralnego miała na celu zwiększe-
nie płynności sektora bankowego w strefie euro
oraz złagodzenie napięć na rynku obligacji skar-
bowych niektórych krajów strefy euro.

Spadek awersji do ryzyka związany z dobrym
przyjęciem przez uczestników rynku wyników
czerwcowych wyborów w Grecji, które w ich oce-
nie obniżyły ryzyko niewypłacalności i niekon-
trolowanego opuszczenia przez ten kraj strefy
euro, okazał się krótkotrwały. Słabsze od oczeki-
wań dane makroekonomiczne wskazywały na wy-
sokie prawdopodobieństwo wystąpienia recesji
w strefie euro. Ponadto na nastroje uczestników
rynku i płynność rynku pieniężnego negatywnie
wpływało istotne ryzyko pogłębienia się kryzy-
su zadłużeniowego w strefie euro, w tym przede
wszystkim rosnące problemy hiszpańskich ban-
ków wynikające z ich dużej ekspozycji kredyto-
wej na rynek mieszkaniowy i budowlany. Obawy
o kształt i skalę ich potencjalnego dokapitalizo-
wania oraz związany z tym wzrost zadłużenia
Hiszpanii zostały odzwierciedlone w obniżkach
ratingu tego kraju przez największe agencje ra-
tingowe (zob. tabela 2.1).

Ze względu na trudną sytuację finansów publicz-
nych oraz związane z nią wysokie koszty finanso-
wania na rynku skarbowych papierów dłużnych
25 czerwca 2012 r. Hiszpania zwróciła się do UE
z prośbą o dokapitalizowanie sektora bankowe-
go przez EFSF/ESM. Podczas szczytu UE z 28-
29 czerwca 2012 r. ustalono, że ewentualna po-
moc dla hiszpańskiego sektora bankowego mo-
że pochodzić bezpośrednio z EFSF/ESM jedynie
pod warunkiem powołania europejskiego nadzo-
ru bankowego sprawowanego przez EBC, co pla-
nowane jest na 2013 r. (zob. ramka 1). Ostatecz-
nie jednak Hiszpania nie wystąpiła z formalnym
wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej. Wo-
bec braku zgody niektórych krajów strefy euro
na bezpośrednie dokapitalizowanie hiszpańskich
banków przed powstaniem europejskiego nadzo-
ru bankowego pomoc ta pociągnęłaby bowiem
za sobą zwiększenie zadłużenia Hiszpanii w re-

6 „Autumn 2012 European Economic Forecast”, Komisja Europejska, listopad 2012 r.

20 Narodowy Bank Polski



Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

Tabela 2.1. Oceny ratingowe wybranych krajów wraz z datami ich zmian w okresie 1 czerwca 2012 r. –
31 października 2012 r.

MOODY’S S&P FITCH
Grecja C CCC CCC
Irlandia Ba1 BBB+ BBB+
Hiszpania Baa3 BBB- BBB

13 czerwca 2012 (A3) 11 października 2012 (BBB+) 7 czerwca 2012 (A)
Portugalia Ba3 BB BB+
Włochy Baa2 BBB+ A-

13 lipca 2012 (A3)
Polska A2 A- A-
Czechy A1 AA- A+
Węgry Ba1 BB+ BB+

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

lacji do PKB o około 4 pkt proc. oraz zapewne
także wzrost kosztów jego obsługi7.

Dnia 5 lipca 2012 r. EBC zdecydował o obni-
żeniu stopy referencyjnej – o 25 punktów bazo-
wych do 0,75% – oraz stopy depozytowej, która
po raz pierwszy w historii wyniosła 0%. Miało
to na celu zwiększenie skłonności europejskich
banków do zawierania transakcji na rynku mię-
dzybankowym, jak również zachęcenie banków
do lokowania wolnych środków w skarbowe pa-
piery dłużne krajów strefy euro. Pomimo wspo-
mnianego obniżenia stopy depozytowej, banki
nadal lokowały istotną część nadwyżki płynności
w EBC, w formie nieoprocentowanego depozy-
tu lub na rachunku bieżącym. Zachęcały do te-
go przejściowo ujemne rentowności skarbowych
papierów wartościowych niektórych krajów stre-
fy euro, jak również ujemne stopy w transak-
cjach repo zabezpieczonych obligacjami skarbo-
wymi wyemitowanymi przez kraje o najwyższej
wiarygodności kredytowej. Ponadto, wobec bra-
ku rozstrzygnięć czerwcowego szczytu UE prowa-
dzących do trwałego zmniejszenia obserwowanej
niepewności na rynkach finansowych oraz kosztu
finansowania m.in. Hiszpanii czy Włoch, w lip-

cu 2012 r. EBC zapowiedział podjęcie zdecydo-
wanych kroków w celu zapewnienia stabilności
systemu finansowego oraz właściwej transmisji
polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy
euro.

Wspomniane zapowiedzi zostały zrealizowane
przez uruchomienie 6 września 2012 r. progra-
mu skupu obligacji skarbowych krajów strefy eu-
ro na rynku wtórnym (ang. Outright Monetary
Transactions – OMT). Uczestnictwo w tym pro-
gramie ma mieć charakter warunkowy, tzn. bę-
dzie wymagało uprzedniego wystąpienia dane-
go kraju o pomoc ze środków pochodzących
z EFSF/ESM, co wiązałoby się ze zobowią-
zaniem do przeprowadzenia reform mających
na celu poprawę sytuacji finansów publicznych.
Program ten nie przewiduje żadnych ograniczeń
co do wartości nabywanych aktywów. Zgodnie
z zapowiedziami objęte nim zostaną obligacje
skarbowe o terminie zapadalności od jednego
do trzech lat. W odróżnieniu od poprzednie-
go programu skupu obligacji (Securities Markets
Programme – SMP), zakończonego wraz z podję-
ciem decyzji o wprowadzeniu OMT, w przypad-
ku nowo nabywanych papierów wartościowych

7 Wyniki testów warunków skrajnych opublikowanych 28 września 2012 r. wskazują, że 14 największych banków
w Hiszpanii reprezentujących prawie 90% hiszpańskiego sektora bankowego wymaga dokapitalizowania w wysokości
około 59,3 mld euro. Źródło: http://www.bde.es/f/webbde/SSICOM/20120928/informe ow280912e.pdf.
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EBC nie będzie posiadał uprzywilejowanego sta-
tusu względem pozostałych wierzycieli. Decyzji
o uruchomieniu OMT towarzyszyło zawieszenie
obowiązującego dotychczas minimalnego pozio-
mu ratingu kredytowego wobec obligacji krajów
strefy euro mogących stanowić zabezpieczenie
w operacjach z EBC. Ponadto katalog instru-
mentów akceptowanych przez EBC został roz-
szerzony o nominowane w wybranych walutach
obcych obligacje wyemitowane w strefie euro.

W reakcji na działania EBC zaobserwowano
istotną poprawę nastrojów uczestników rynku,
co przejawiało się m.in. w spadku postrzeganego
ryzyka kredytowego, odzwierciedlonego w kwo-
towaniach transakcji CDS (zob. wykres 2.2),
oraz rentowności obligacji skarbowych niektó-
rych krajów strefy euro (zob. wykres 2.3), a tak-
że umocnieniu się euro względem dolara ame-
rykańskiego. Związany z tym spadek globalnej
awersji do ryzyka i premii za płynność oddziały-
wał w kierunku dalszego zmniejszenia się spre-
adu 3M EURIBOR/3M OIS, który w okresie od
1 czerwca 2012 r. do 31 października 2012 r. ob-
niżył się z 30 do około 3 pkt bazowych – po-
ziomu obserwowanego przed wystąpieniem zabu-
rzeń na globalnym rynku pieniężnym w 2008 r.
(zob. wykres 2.4).

Wykres 2.2. Kwotowania CDS na obligacje skar-
bowe wybranych krajów strefy euro oraz pięcioletnie
euroobligacje Polski i Węgier
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Wykres 2.3. Rentowność pięcioletnich obligacji
skarbowych wybranych krajów strefy euro oraz Polski
i Węgier
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Wykres 2.4. Spread między stawkami rynku pie-
niężnego a kwotowaniami transakcji OIS
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Inne banki centralne również łagodziły politykę
pieniężną w reakcji na słabsze od oczekiwań da-
ne makroekonomiczne, które zwiększyły obawy
uczestników rynku o istotne spowolnienie tem-
pa wzrostu gospodarczego na świecie. Dynami-
ka PKB w USA była w ocenie FED nadal zbyt
niska, aby poprawić sytuację na amerykańskim
rynku pracy. Mając to na uwadze, 13 września
2012 r. FED zadecydował o uruchomieniu kolej-
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nego etapu Quantitative Easing. Nowy program
przewiduje skup obligacji, których zabezpiecze-
nie stanowią kredyty hipoteczne (MBS), o war-
tości nieprzekraczającej miesięcznie 40 mld do-
larów amerykańskich (bez ograniczeń czasowych
trwania tej operacji). Przejawem łagodzenia po-
lityki pieniężnej przez FED była także decyzja
o przedłużeniu operacji Twist, mających na ce-
lu utrzymanie długoterminowych stóp procento-
wych na niskim poziomie. W analizowanym okre-
sie na zwiększenie skali skupu aktywów zdecydo-
wały się także Bank Anglii (w ramach Exten-
ded Collateral Term Repo) oraz Bank Japonii,
a m.in. Bank Chin obniżył stopy procentowe.
Działania te przyczyniły się do poprawy nastro-
jów uczestników rynku oraz spadku postrzegane-
go ryzyka kredytowego największych gospodarek
świata.

2.2.2. Rynek pieniężny

W okresie od maja do września 2012 r. rynek pie-
niężny w Polsce funkcjonował stabilnie. Średnie
dzienne obroty netto na krajowym rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych wyniosły
5,6 mld zł i były nieco wyższe od obserwowanych
w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.
(zob. wykres 2.5). Średnia dzienna wartość trans-
akcji O/N stanowiących podstawę do wyznacza-
nia stawki POLONIA wyniosła około 2,5 mld zł.

Struktura terminowa obrotów na rynku nieza-
bezpieczonych lokat międzybankowych była zdo-
minowana przez transakcje jednodniowe, któ-
rych udział w obrotach w analizowanym okresie
wyniósł ponad 90%. Było to związane z ogra-
niczonym zapotrzebowaniem banków krajowych
na finansowanie długoterminowe na tym ryn-
ku, wykorzystywaniem w zarządzaniu płynno-
ścią operacji o najkrótszych terminach zapadal-
ności oraz utrzymywaniem niskich limitów kre-
dytowych nakładanych na siebie przez banki.
W rezultacie transakcje o terminie zapadalności
powyżej tygodnia przeprowadzano sporadycznie.

W okresie od czerwca do października 2012 r. ob-
serwowano stopniowy spadek odchylenia stawki
POLONIA od stopy referencyjnej NBP (zob. wy-
kres 2.6). Przyczyniały się do tego przede wszyst-
kim operacje dostrajające NBP, w tym regular-
ne emisje bonów pieniężnych w ostatnim dniu
okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej8.
W znacznym stopniu niwelowało to skutki wcze-
śniejszego wypełniania przez banki obowiązku
z tytułu rezerwy obowiązkowej (ang. frontlo-
ading), powodującego obniżanie się stawki PO-
LONIA do poziomu stopy depozytowej NBP.
Uczestnicy rynku oczekiwali bowiem, że bank
centralny będzie bilansował płynność w systemie
bankowym przy wykorzystaniu operacji otwarte-
go rynku o rentowności równej stopie referencyj-
nej NBP.

Wykres 2.5. Obroty na rynku niezabezpieczonych
lokat międzybankowych w Polsce
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Źródło: NBP.

Począwszy od czerwca 2012 r. uczestnicy ryn-
ku spodziewali się łagodzenia polityki pieniężnej
NBP. Sprzyjały temu niższa od prognozowanej
stopa inflacji w lipcu i sierpniu oraz opublikowa-
ne 30 sierpnia przez GUS dane dotyczące tem-
pa wzrostu PKB w II kwartale 2012 r. Znala-
zło to odzwierciedlenie w kwotowaniach trans-
akcji FRA, które od początku września 2012 r.
wskazywały na spadek stóp procentowych o oko-

8 Komunikat NBP z 20 lipca 2011 r. w sprawie dostrajających operacji otwartego rynku:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci 2011/20110720 dok.html.
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ło 1 pkt proc. w ciągu roku (zob. wykres 2.7).
Oczekiwania części uczestników rynku dotyczące
możliwego obniżenia przez RPP stóp procento-
wych NBP powodowały spadek stawek WIBOR
dla dłuższych terminów zapadalności. Obserwo-
wane w II połowie roku wahania spreadu między
stawką WIBOR 3M a kwotowaniami transakcji
OIS 3M wynikały m.in. z różnej siły reakcji sta-
wek WIBOR 3M na zmiany oczekiwań uczestni-
ków rynku dotyczących przyszłego poziomu stóp
procentowych NBP i reakcji kwotowań OIS 3M
na zmiany zmienności stawki POLONIA (zob.
wykres 2.4).

Wykres 2.6. Rynkowe stopy procentowe na tle stóp
NBP
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Źródło: NBP, Thomson Reuters.

W analizowanym okresie implikowane oprocen-
towanie złotego w transakcjach fx swap było zbli-
żone do stawek referencyjnych WIBOR, co suge-
ruje, że krajowy rynek pieniężny funkcjonował
efektywnie (zob. wykres 2.8). Istotne zmniejsze-
nie awersji do ryzyka na rynku pieniężnym stre-
fy euro wpłynęło na spadek kosztów zabezpie-
czania się przez banki krajowe przed ryzykiem
walutowym. Od czerwca do października 2012 r.
marża, którą banki krajowe musiały płacić po-
nad stawkę EURIBOR w zamian za stawkę WI-
BOR w transakcjach CIRS basis, zmniejszyła
się o dwie trzecie i na koniec tego okresu wy-

nosiła około 30 pkt bazowych. Utrzymujący się
silny popyt nierezydentów na złotego na rynku
fx swap oraz istotny wzrost cen obligacji skar-
bowych Polski, związany m.in. ze wspomniany-
mi oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych
NBP, przyczyniły się do tego, że koszt jego pozy-
skiwania w krótkoterminowych swapach był od
sierpnia do października 2012 r. wyraźnie wyż-
szy od rentowności obligacji. W takiej sytuacji
podmioty zagraniczne finansujące swoje inwesty-
cje na krajowym rynku kapitałowym częściej niż
w poprzednich okresach preferowały zakup zło-
tego w transakcjach kasowych, co oddziaływało
w kierunku jego aprecjacji.

Wykres 2.7. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR
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W czerwcu NBP zawarł porozumienie z Ban-
kiem Szwajcarii w sprawie swapów walutowych
CHF/PLN9. W przypadku wystąpienia poważ-
nych zaburzeń na rynkach pieniężnych walut ob-
cych umowa ta umożliwia NBP zasilanie banków
krajowych we franki szwajcarskie, potrzebne im
do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikają-
cym z niedopasowania struktury walutowej ak-
tywów i pasywów.

9 Komunikat dotyczący porozumienia w sprawie swapów między Bankiem Szwajcarii i Narodowym Bankiem Pol-
skim: http://nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci 2012/250612 pl.html.
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Wykres 2.8. Marże na rynku transakcji CIRS basis
i fx swap
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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.

2.2.3. Rynek walutowy

Od publikacji poprzedniego Raportu kurs złotego
względem euro i dolara amerykańskiego kształ-
tował się głównie pod wpływem czynników ze-
wnętrznych, takich jak działania UE podjęte
w celu stabilizacji sytuacji w strefie euro oraz po-
lityka najważniejszych banków centralnych. Spa-
dek awersji do ryzyka na światowych rynkach fi-
nansowych zwiększył skłonność inwestorów krót-
koterminowych do lokowania środków na doj-
rzałych rynkach wschodzących. Wraz z konty-
nuowanym napływem inwestycji zagranicznych
na krajowy rynek kapitałowy (głównie na ry-
nek obligacji skarbowych) wpływało to na sil-
ną aprecjację złotego – od czerwca do sierpnia
2012 r. umocnił się on względem euro i dolara
amerykańskiego o, odpowiednio, około 7% i 5%
(zob. wykres 2.9). Podobną tendencję obserwo-
wano także m.in. na rynku węgierskiego forinta.

Umocnieniu się złotego towarzyszył znaczny spa-
dek zmienności jego kursu. Efekty przejściowej
deprecjacji złotego na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2012 r. zostały zniwelowane przez poprawę
nastrojów na światowych rynkach finansowych,
związaną z ogłoszeniem na początku września
przez EBC programu OMT oraz uruchomieniem
przez FED kolejnego etapu Quantitative Easing.

Wykres 2.9. Kurs złotego i jego zmienność
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Źródło: Thomson Reuters.

Na początku października 2012 r. rząd przyjął
projekt założeń projektu ustawy o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz ustawy o po-
datku od towarów i usług. Ministerstwo Finan-
sów zaproponowało w nim nowy sposób określa-
nia, czy przekroczone zostały progi ostrożnościo-
we zawarte w ustawie o finansach publicznych10.
Zgodnie z nim państwowy dług publiczny był-
by przeliczany na złote z zastosowaniem średniej
arytmetycznej z kursów walut obcych ogłasza-
nych przez NBP i obowiązujących w dni robocze
z roku budżetowego, za który ogłaszana jest jego
relacja do PKB. Następnie tak wyliczona kwo-
ta byłaby pomniejszana o wolne środki finanso-
we Ministerstwa Finansów na koniec roku bu-
dżetowego, służące do finansowania potrzeb po-
życzkowych budżetu państwa w następnym roku
budżetowym. Dopiero jeżeli wartość relacji tak

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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obliczonego zadłużenia do PKB przekraczałaby
wymienione w ustawie progi, uruchamiane były-
by przewidziane w niej procedury ostrożnościo-
we. Zgodnie z przyjętym projektem założeń nowe
rozwiązania miałyby być zastosowane przy wy-
znaczaniu relacji państwowego długu publiczne-
go do PKB za 2012 r. Proponowane zmiany mają
na celu m.in. ograniczenie ryzyka uruchomienia
tych procedur wyłącznie na skutek niekorzyst-
nych zmian kursu złotego w ostatnich dniach
roku, np. w wyniku aktywności spekulacyjnej
na rynku walutowym.

2.2.4. Rynek obligacji

W okresie od czerwca do października 2012 r.
nastąpił istotny wzrost cen obligacji skarbowych
Polski. Ich rentowność obniżyła się na całej dłu-
gości krzywej dochodowości, osiągając przy tym
historycznie niski poziom (zob. wykres 2.10). By-
ło to przede wszystkim rezultatem silnego na-
pływu inwestorów zagranicznych na krajowy ry-
nek tych instrumentów, związanego m.in. z od-
zwierciedlonym w kwotowaniach transakcji CDS
na skarbowe papiery dłużne spadkiem postrze-
ganego ryzyka kredytowego na rynkach świato-
wych (zob. wykres 2.2). Ekspansywna polity-
ka banków centralnych w krajach rozwiniętych
utrwaliła dysparytet stóp procentowych pomię-
dzy nimi a krajami rozwijającymi się. Towarzy-
szył temu spadek dostępnej liczby instrumen-
tów finansowych o ratingu inwestycyjnym. W ta-
kiej sytuacji inwestorzy zagraniczni przebudo-
wywali swoje portfele papierów dłużnych, po-
szukując inwestycji przynoszących wyższe stopy
zwrotu (ang. search for yield) i lokowali środ-
ki na dojrzałych rynkach wschodzących, także
w Polsce. Instytucje te, w tym niektóre banki
centralne, były zainteresowane nabywaniem ob-
ligacji skarbowych Polski emitowanych na rynku
krajowym ze względu na atrakcyjną rentowność
tych instrumentów w relacji do ryzyka kredyto-
wego oraz dużą płynność rynku wtórnego (śred-
nia dzienna wartość transakcji bezwarunkowych
w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września
2012 r. wyniosła około 14,6 mld zł).

Wykres 2.10. Rentowność polskich obligacji skar-
bowych oraz spready pomiędzy kwotowaniami trans-
akcji IRS a rentownością polskich obligacji skarbo-
wych i pomiędzy rentownością obligacji skarbowych
Polski i Niemiec
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Źródło: Thomson Reuters.

Inwestycje na krajowym rynku obligacji skar-
bowych były wspierane przez relatywnie dobre
perspektywy rozwoju gospodarczego Polski oraz
skuteczną realizację strategii zarządzania dłu-
giem Skarbu Państwa i wysoki stopień sfinanso-
wania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
Potwierdzają to wysokie na tle krajów strefy eu-
ro oraz innych krajów regionu prognozy tem-
pa wzrostu PKB (pomimo oczekiwanego spo-
wolnienia względem 2011 r., wzrost gospodar-
czy w Polsce w 2012 r. będzie jednym z najwyż-
szych w UE). Perspektywy rozwoju gospodarcze-
go były pozytywnie oceniane także przez agen-
cje ratingowe, które wskazywały na możliwość
podwyższenia ratingu kraju w średnim okresie
pod warunkiem kontynuacji działań zmierzają-
cych do poprawy sytuacji finansów publicznych.

Obok wysokiego stopnia sfinansowania potrzeb
pożyczkowych Skarbu Państwa (w październi-
ku sfinansowano całość tegorocznych potrzeb
pożyczkowych oraz rozpoczęto prefinansowanie
na 2013 r.), dobra sytuacja finansów publicznych
wynikała z niższego od planowanego wykonania
deficytu budżetowego w pierwszych trzech kwar-
tałach 2012 r. Umożliwiło to Ministerstwu Fi-
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nansów swobodne kształtowanie podaży skarbo-
wych papierów dłużnych w II połowie 2012 r.,
co przy wysokim popycie ze strony inwestorów
sprzyjało spadkowi rentowności krajowych obli-
gacji na rynku pierwotnym (o czym mogą świad-
czyć korzystne wyniki przetargów na rynku kra-
jowym, a także organizowane przetargi uzupeł-
niające).

W kierunku spadku rentowności krajowych ob-
ligacji skarbowych na rynku wtórnym oddziały-
wały dodatkowo oczekiwania uczestników rynku
na obniżki stóp procentowych NBP. W III kwar-
tale 2012 r. nasilenie się tych oczekiwań sprzyja-
ło przeprowadzaniu operacji o charakterze spe-
kulacyjnym przez nierezydentów, o czym może
świadczyć wzrost aktywności tej grupy inwesto-
rów na rynku transakcji bezwarunkowych i wa-
runkowych.

Stały napływ inwestorów zagranicznych na ry-
nek krajowy był odzwierciedlony we wzroście
wartości ich portfela obligacji skarbowych, któ-
ra na koniec października 2012 r. wyniosła
186,3 mld zł i była o 18,9 mld zł wyższa niż
na koniec maja 2012 r. (zob. wykres 2.11). Naj-
większą grupę inwestorów zagranicznych stano-
wiły niebankowe instytucje finansowe, które od
końca maja 2012 r. zwiększyły swoje zaanga-
żowanie o prawie 6,3 mld zł, do 143,5 mld zł
na koniec września 2012 r. (zob. wykres 2.12).
W analogicznym okresie istotnie wzrosła tak-
że wartość portfela obligacji skarbowych Polski
w posiadaniu banków zagranicznych (o 4,5 mld
zł do 25,6 mld zł), których inwestycje cechują się
dużą zmiennością i często mają krótkoterminowy
charakter. Jednocześnie od końca maja do końca
września 2012 r. portfel największej grupy krajo-
wych nabywców obligacji skarbowych, funduszy
emerytalnych, zmniejszył się o ponad 7 mld zł.

Popyt inwestorów zagranicznych koncentrował
się na największych oraz najbardziej płynnych
seriach obligacji o krótkim i średnim terminie
wykupu i w dużym stopniu zależał od rodzaju
papierów dłużnych oferowanych na przetargach
przez Ministerstwo Finansów. W tym czasie nie-
znacznie wydłużyła się średnia zapadalność port-

fela obligacji posiadanych przez inwestorów za-
granicznych, która wyniosła ponad 4 lata (mo-
dified duration portfela nierezydentów dla hur-
towych obligacji krajowych o stałym oprocento-
waniu wyniosła na koniec września 2012 r. około
3,1).

Wykres 2.11. Zaangażowanie nierezydentów
na krajowym rynku obligacji skarbowych
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Wykres 2.12. Struktura inwestorów na krajowym
rynku obligacji skarbowych

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

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

m
ld

 z
ł 

Banki krajowe Zakłady ubezpieczeń
Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne
Inne podmioty krajowe Banki zagraniczne
Instytucje finansowe zagr. Inne podmioty zagr.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 27



IRynek nieruchomości mieszkaniowych

2.2.5. Rynek akcji

W okresie czerwiec – październik 2012 r. sy-
tuacja na krajowym rynku akcji pozostawała
pod wpływem tendencji na światowych rynkach
finansowych, uwarunkowanych przede wszyst-
kim łagodzeniem polityki pieniężnej przez banki
centralne, wydarzeniami politycznymi w strefie
euro oraz publikacją danych makroekonomicz-
nych z najważniejszych gospodarek świata. Istot-
ny wpływ czynników globalnych był związany
m.in. z dużym zaangażowaniem nierezydentów
na krajowym rynku akcji. Na koniec sierpnia
2012 r. posiadali oni 45,5% akcji będących w ob-
rocie na rynkach zorganizowanych.

Postanowienia szczytu UE z 28-29 czerwca
2012 r. oraz zdecydowane działania banków cen-
tralnych w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chi-
nach i strefie euro sprawiły, że pomimo pogorsze-
nia perspektyw rozwoju tych gospodarek świato-
we indeksy akcji, takie jak S&P500 oraz EURO
STOXX 50, kontynuowały trend wzrostowy. Po-
prawa nastrojów inwestorów obserwowana była
również na rynku krajowym. Stabilność polskiej
gospodarki sprzyjała zakupom akcji przez nie-
rezydentów, których saldo transakcji w okresie
czerwiec - sierpień 2012 r. wyniosło 7,9 mld zł.
Wspomniane czynniki przyczyniły się do wzro-
stów cen akcji na GPW. W okresie od 1 czerwca
do 31 października 2012 r. WIG wzrósł o 14,4%,
a WIG20 o 10,6% (zob. wykres 2.13). Najsilniej-
szy wzrost cen akcji, zarówno na rynkach świato-
wych, jak i na GPW, nastąpił na początku wrze-
śnia 2012 r. wraz z ogłoszeniem przez EBC pro-
gramu OMT.

Pozytywnie na tle rynku krajowego wyróżnia-
ły się spółki z sektora surowcowego, co było
związane ze wzrostem cen surowców na świato-
wych rynkach finansowych. Negatywnie na kra-
jowy rynek akcji oddziaływały natomiast utrzy-
mujące się problemy spółek z sektora budowlane-
go, wynikające m.in. z nadmiernego zadłużenia
oraz problemów w zarządzaniu przepływami pie-

niężnymi, które doprowadziły do upadłości kilku
podmiotów. W omawianym okresie indeks WIG-
Budownictwo spadł o 18,1%.

Wykres 2.13. Wybrane indeksy rynków akcji
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2.3. Rynek nieruchomości
mieszkaniowych

W okresie objętym Raportem średnie ceny miesz-
kań w dużych miastach nieznacznie spadły.
W ujęciu rocznym średni spadek cen trans-
akcyjnych na największych rynkach mieszka-
niowych11 wyniósł 6,7% na rynku pierwotnym
i 7,8% na rynku wtórnym (zob. wykresy 2.14
i 2.15). Szacunkowy łączny średni spadek tych
cen na obu rynkach od połowy 2008 r. wyniósł
odpowiednio około 15% i 11%.

Do spadków cen mieszkań przyczyniły się za-
równo czynniki o charakterze popytowym, jak
i podażowym. Negatywny wpływ na popyt miało
dalsze ograniczenie dostępności kredytów miesz-
kaniowych, m.in. w związku z zaostrzaniem poli-
tyki kredytowej banków (zob. wykres 3.11) oraz
obniżeniem od września 2011 r. limitów ceno-
wych umożliwiających skorzystanie z programu

11 Spadek średnich cen ważonych wielkością zasobu rynkowego mieszkań. Największe rynki mieszkaniowe obejmują
Gdańsk, Gdynię, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawę i Wrocław.

28 Narodowy Bank Polski



Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

„Rodzina na swoim”.

Wykres 2.14. Dynamika cen transakcyjnych miesz-
kań na rynku pierwotnym w wybranych miastach
(r/r)
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Wykres 2.15. Dynamika cen transakcyjnych miesz-
kań na rynku wtórnym w wybranych miastach (r/r)
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Z czynników o charakterze podażowym do spad-
ku cen mieszkań przyczyniła się przede wszyst-
kim duża liczba mieszkań w ofercie dewelope-
rów. Na koniec III kwartału 2012 r. na najwięk-
szych rynkach mieszkaniowych oferta ta była

około 1,6-2,2–krotnie większa od rocznej sprze-
daży12. Od marca do września 2012 r. wzrosła
ponadto liczba gotowych niesprzedanych miesz-
kań na tych rynkach (z 11,7 tys. do 12,7 tys.),
co wzmacniało presję na spadek cen.

Zgodnie z danymi GUS, w pierwszych trzech
kwartałach 2012 r. liczba mieszkań w nowo roz-
poczynanych przez deweloperów budowach nie
zmieniła się istotnie w stosunku do tego same-
go okresu poprzedniego roku, mimo znacznego
wzrostu w pierwszych czterech miesiącach roku,
będącego wynikiem wejścia w życie w kwietniu
2012 r. ustawy o ochronie praw nabywcy loka-
lu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Na-
tomiast w samym III kwartale 2012 r. nastą-
pił spadek liczby nowo rozpoczynanych budów
mieszkań o 35,9% w stosunku do poprzedniego
roku. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r.
spadła też o 8,8% liczba mieszkań, na budowę
których deweloperzy uzyskali pozwolenie. Jeże-
li tendencje te utrzymają się, ograniczyłoby to
skalę nierównowag na rynku.

W okresie objętym Raportem nieznacznie wzro-
sła dostępność kredytowa mieszkań (wielkość
mieszkania, jakie może kupić za kredyt złotowy
gospodarstwo uzyskujące przeciętne w danym
województwie dochody) w największych mia-
stach (zob. wykres 2.16). Przyczynił się do te-
go głównie spadek cen mieszkań oraz nieznaczny
wzrost płac.

W najbliższych kwartałach można oczekiwać
kontynuacji spadków cen mieszkań13. Z czynni-
ków o charakterze podażowym wymienić nale-
ży wciąż wysoką w relacji do ilości transakcji
liczbę mieszkań w ofercie deweloperów. Z ko-
lei na popyt negatywny wpływ będą miały po-
garszające się perspektywy dotyczące akcji kre-
dytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych
(zob. rozdział 3.2), co jest spowodowane m.in.
wygaśnięciem z końcem 2012 r. programu „Ro-
dzina na swoim”. Uruchomienie nowego progra-
mu „Mieszkanie dla Młodych” nastąpi prawdo-

12 Zob. „Rynek mieszkaniowy w Polsce. III kwartał 2012 r.”, REAS, 2012 r.
13Więcej o perspektywach rozwoju sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w kwartalnych opracowaniach
NBP: „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”, .
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podobnie nie wcześniej niż w połowie 2013 r.14

Wprawdzie w ostatnim kwartale 2012 r. możliwy
jest wzrost liczby mieszkań nabywanych w ra-
mach programu „Rodzina na swoim” (skumu-
lowanie popytu ze strony klientów, którzy będą
chcieli skorzystać z programu przed jego wyga-
szeniem), jednak analiza liczby mieszkań dotych-
czas nabywanych w ramach programu wskazuje,
że nie powinno to doprowadzić do ograniczenia
nierównowagi na rynku.

Wykres 2.16. 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.

Spadek cen mieszkań może mieć wpływ na sy-
tuację sektora bankowego. Sam w sobie nie
jest on zagrożeniem dla spłacalności kredytów
mieszkaniowych, zwłaszcza kredytów zaciągnię-
tych na zakup nieruchomości przeznaczonych
na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkanio-
wych kredytobiorcy, które to kredyty przeważają
w Polsce. W przypadku utraty zdolności kredy-
tobiorcy do obsługi kredytu niższe ceny mieszkań
znajdują jednak odzwierciedlenie w niższych sto-
pach odzysku z zabezpieczenia. Analiza wrażli-
wości banków na jednoczesne pogorszenie spła-
calności kredytów mieszkaniowych oraz spadek
cen nieruchomości została przedstawiona w ram-
ce 4.

14 Zob. infomacja o programie na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795650-p 1.htm.
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Rozdział 3.

Stabilność sektora bankowego

Sytuacja sektora bankowego w analizowanym okresie była dobra, o czym świadczą
m.in.: utrzymanie wyników finansowych na poziomie zbliżonym do rekordowych wartości
z 2011 r., wysokie wyposażenie w kapitał oraz utrzymanie dodatniego tempa wzrostu akcji
kredytowej. Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego przyniosło jednak pewne negatywne
efekty, które mogą narastać w nadchodzących kwartałach.

Problemy finansowe części przedsiębiorstw zaangażowanych w projekty infrastrukturalne
przyczyniły się do spadku jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Jakość portfela
kredytów dla gospodarstw domowych nie zmieniła się istotnie, a przyrost kredytów z utratą
wartości dotyczył głównie kredytów mieszkaniowych. Wzrost obciążenia wyniku kosztami
realizacji ryzyka kredytowego oraz spadek marży odsetkowej przełożyły się na spadek
średnich wskaźników zyskowności sektora.

Większość banków ograniczyła wartość finansowania zagranicznego rozwijając przy tym
lokalną bazę depozytową. Przyczyniło się to do obniżenia luki finansowania oraz spowodo-
wało wzrost kosztów związanych z pozyskaniem depozytów klientów. W skali całego sektora
bankowego bufor aktywów płynnych znacznie przewyższał niestabilne źródła finanso-
wania. Sytuacja płynnościowa poszczególnych banków była jednak wyraźnie zróżnicowana.

Oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego, zgodne z projekcją makroekonomiczną
NBP, przyczyni się do wzrostu kosztów realizacji ryzyka kredytowego, szczególnie w przy-
padku kredytów dla przedsiębiorstw. W przypadku kredytów mieszkaniowych obciążenie
odpisami z tytułu utraty wartości może się zwiększać również w związku ze starzeniem
się portfela kredytów. Konkurencja o stabilne źródła finansowania może przy tym pro-
wadzić do spadku marży odsetkowej. W konsekwencji można oczekiwać dalszego spadku
zyskowności działalności bankowej, mierzonej relacją zysku netto do aktywów.
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Zdolność banków do absorbowania strat poprawiła się od marca 2012 r. Kapitały sektora
bankowego wzrosły, a od wybuchu kryzysu na globalnych rynkach finansowych żaden bank
w Polsce nie był w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych.
Dobrą sytuację kapitałową banków potwierdzają wyniki testów warunków skrajnych, które
wskazują, że duża część krajowych banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające
do zaabsorbowania skutków bardzo silnego spowolnienia gospodarczego. Perspektywy wzro-
stu gospodarczego na świecie i w Polsce wyraźnie się jednak pogorszyły a niepewność co
do przyszłych tendencji gospodarczych utrzymuje się na wysokim poziomie. W konsekwen-
cji wskazane jest, aby banki utrzymywały wysokie bufory kapitałowe, a w szczególności
prowadziły ostrożną politykę dywidendową.

3.1. Wyniki finansowe

W analizowanym okresie15 system bankowy
w Polsce wypracował wyniki zbliżone do osią-
gniętych w okresie opisywanym w poprzedniej
edycji Raportu. Kwartalne zyski przekracza-
ły 4 mld zł, a kwartalne straty – po przejścio-
wym wzroście w II kwartale 2012 r.16 – powróciły
do trendu spadkowego (zob. wykres 3.1).

Wykres 3.1. Kwartalny wynik finansowy sektora
bankowego
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Źródło: NBP.

Liczba instytucji o ujemnej zyskowności zwięk-
szyła się do 20 (z 18 w marcu 2012 r.), ale ich
udział w aktywach sektora bankowego szybko
spadał (do 2,2% z 3,6% w marcu 2012 r.). Było
to związane z wypracowaniem zysków przez kil-
ka banków komercyjnych średniej wielkości wcze-
śniej ponoszących straty oraz poniesieniem strat
przez kilka wcześniej zyskownych banków spół-
dzielczych. W grupie banków o ujemnej zyskow-
ności znalazły się trzy krajowe banki komercyj-
ne, siedem banków spółdzielczych oraz dziesięć
oddziałów instytucji kredytowych.

Tempo wzrostu wyniku finansowego banków
zmniejszyło się i było wolniejsze niż tempo wzro-
stu skali działalności bankowej, co znalazło od-
zwierciedlenie w spadku średnich wskaźników zy-
skowności aktywów i funduszy podstawowych
(zob. tabela 3.1). Wskaźniki te pozostawały jed-
nak na relatywnie wysokim poziomie w porów-
naniu z największymi bankami europejskimi.

Duże banki charakteryzowały się przeciętnie
wyższą zyskownością. W II i III kwartale 2012 r.
ich przewaga nad resztą sektora zmniejszyła się
(zob. wykres 3.2).

Dekompozycja zmian wskaźnika ROE krajowego
sektora bankowego17 (zob. wykres 3.3) wskazuje,
że do jego spadku przyczyniły się:

15W niniejszym rozdziale „analizowany okres” oznacza okres marzec – wrzesień 2012 r.
16 Za znaczną część straty w II kwartale odpowiadał jeden z banków komercyjnych, który znacznie zaostrzył kryteria
oceny jakości kredytów.
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
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Wykres 3.2. Zwrot z aktywów

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

9-
20

09

12
-2

00
9

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

Odstęp międzykwartylowy Średnia Mediana

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

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.

� Wzrost obciążenia wyniku działalności
bankowej kosztami realizacji ryzyka kre-
dytowego i kosztami operacyjnymi, w od-
różnieniu od poprzedzających kwartałów.
Wzrost odpisów z tytułu utraty warto-
ści kredytów wynikał przede wszystkim
z pogarszającej się jakości portfela kredy-
tów dla przedsiębiorstw (zob. wykres 3.4),
szczególnie z branży budowlanej (zob. roz-
dział 3.3).

� Spadek marży na aktywach ważonych ry-
zykiem (mierzonej relacją wyniku dzia-
łalności bankowej do aktywów ważonych
ryzykiem), który dotyczył zarówno mar-
ży odsetkowej, jak i nieodsetkowej. Jed-
ną z przyczyn tego spadku był skokowy
wzrost aktywów ważonych ryzykiem spo-
wodowany podniesieniem przez KNF wagi
ryzyka dla kredytów walutowych (zob. roz-
dział 3.6), który z drugiej strony znalazł
również odzwierciedlenie we wzroście prze-
ciętnej wagi ryzyka aktywów (czyli relacji
aktywów ważonych ryzykiem do aktywów).

Spadek marży odsetkowej był też zwią-
zany z konkurencją o źródła finansowania,
która znalazła odzwierciedlenie we wzro-
ście efektywnego oprocentowania zobowią-
zań (zob. rozdział 3.4). Jednocześnie sła-
bło tempo wzrostu akcji kredytowej (zob.
rozdział 3.2), a wartość portfela kredytów
konsumpcyjnych – którego szacunkowa zy-
skowność jest najwyższa (zob. wykresy 3.6
i 3.8) – obniżyła się.

� Dalszy spadek dźwigni finansowej ban-
ków, związany przede wszystkim ze wzro-
stem funduszy własnych banków (wskaźnik
dźwigni obniżył się z 12 na koniec marca
do 11,6 na koniec września 2012 r.).

Pośredniczenie między deponentami a kredyto-
biorcami pozostawało najważniejszym źródłem
wyniku działalności bankowej (zob. wykres 3.4).
W rezultacie opisanych wyżej procesów (wzrost
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kosztów finansowania, słabnięcie akcji kredyto-
wej, pogarszanie się jakości portfela kredytowe-
go) w analizowanym okresie zyskowność tej dzia-
łalności mierzona skorygowaną marżą odsetkową
netto zaczęła się zmniejszać (zob. wykres 3.5).

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.

Zwiększyło się zróżnicowanie szacunkowej zy-
skowności produktów kredytowych (zob. wykre-
sy 3.6–3.9). Kredyty konsumpcyjne pozostawa-
ły najbardziej zyskownym produktem, a ich zy-
skowność zwiększyła się mimo wzrostu kosztów
finansowania. W przypadku kredytów mieszka-
niowych i kredytów dla przedsiębiorstw wzrost
efektywnego oprocentowania zobowiązań zna-
lazł odzwierciedlenie w spadku ich szacunkowej
zyskowności. Zyskowność kredytów dla dużych

przedsiębiorstw i dla MSP18 zmniejszała się rów-
nież na skutek pogarszającej się jakości tych
portfeli.

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,
a zatem obarczonych niskim ryzykiem kredytowym. Po-
została część marży po odjęciu odpisów z tytułu utraty
wartości należności to skorygowana marża odsetkowa net-
to, mierząca rentowność netto pośredniczenia między de-
ponentami i kredytobiorcami.
Spadek relacji przychodów odsetkowych z instrumentów
dłużnych do aktywów w I kwartale 2010 r. jest związa-
ny ze zmianą sposobu wykazywania przychodów odsetko-
wych od instrumentów dłużnych zaliczanych do portfe-
li „przeznaczone do obrotu” oraz „wyceniane w wartości
godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku
zysków i strat”. Do końca 2009 r. te przychody były wy-
kazywane jako odsetkowe, teraz natomiast są wykazywane
łącznie ze zmianami cen tych instrumentów. W 2009 r. ta
część przychodów odsetkowych stanowiła 27,7% całości
przychodów odsetkowych z instrumentów dłużnych.
Źródło: NBP.

18 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
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

Procent aktywów1

Wynik z tytułu odsetek 2,80 2,82 2,84 2,86 2,85 2,81 2,76
Wynik nieodsetkowy 1,96 1,91 1,88 1,83 1,79 1,79 1,75
Wynik działalnosci bankowej 4,76 4,73 4,73 4,68 4,64 4,59 4,51
Koszty operacyjne2 2,48 2,46 2,42 2,40 2,38 2,34 2,32
Odpisy z tytułu utraty wartosci
kredytów

0,84 0,73 0,63 0,60 0,59 0,62 0,64

Wynik finansowy brutto 1,40 1,48 1,54 1,58 1,59 1,54 1,52
Wynik finansowy netto 1,12 1,18 1,23 1,25 1,26 1,22 1,20

Procent wyniku z działalności bankowej1

Wynik z tytułu odsetek 58,7 59,6 60,1 61,0 61,4 61,1 61,3
Wynik nieodsetkowy 41,3 40,4 39,9 39,0 38,6 38,9 38,7
Wynik działalnosci bankowej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koszty operacyjne2 52,2 51,9 51,3 51,3 51,2 51,0 51,4
Odpisy z tytułu utraty wartosci
kredytów

17,6 15,5 13,3 12,9 12,8 13,5 14,2

Wynik finansowy brutto 29,4 31,2 32,5 33,7 34,3 33,6 33,6
Wynik finansowy netto 23,6 25,0 26,0 26,7 27,2 26,6 26,6

Procent funduszy podstawowych1,3

Wynik finansowy brutto4 16,6 17,6 18,4 18,8 18,6 17,4 16,6
Wynik finansowy netto4 13,4 14,1 14,8 14,9 14,7 13,8 13,2

Kwoty5 (w mld zł)

Wynik z tytułu odsetek 8,16 16,80 25,87 35,19 8,99 17,78 26,81
Wynik nieodsetkowy 5,56 11,36 17,08 22,51 5,69 11,88 17,42
Wynik działalnosci bankowej 13,72 28,16 42,95 57,70 14,68 29,66 44,23
Koszty operacyjne2 7,00 14,38 21,79 29,58 7,46 15,01 22,51
Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów

1,74 3,63 5,33 7,43 1,81 4,21 6,30

Wynik finansowy brutto 4,68 9,60 14,63 19,44 5,36 10,07 15,03
Wynik finansowy netto 3,79 7,81 11,81 15,42 4,31 8,13 12,10

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 Odjęto 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 pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we fran-
kach 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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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.

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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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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W nadchodzących kwartałach można oczekiwać
dalszego spadku zyskowności działalności banko-
wej, mierzonej relacją zysku netto do aktywów
(ROA). Wpływ na wskaźniki zyskowności będą
miały następujące czynniki:

� Wzrost obciążenia wyników kosz-
tami realizacji ryzyka kredytowego.
Wolniejsze tempo wzrostu gospodarcze-
go w dalszym ciągu będzie negatywnie
wpływać na jakość kredytów dla przedsię-
biorstw, a następnie może również wpłynąć
na pogorszenie jakości kredytów dla go-
spodarstw domowych. Dodatkowym czyn-
nikiem ryzyka może być sytuacja przedsię-
biorstw z branży budowlanej (zob. rozdział
3.3).

W przypadku kredytów mieszkaniowych
obciążenie odpisami z tytułu utraty warto-
ści może się zwiększać również w związku
ze starzeniem się portfela kredytów oraz
obniżaniem się jakości kredytów udzielo-
nych w okresie łagodnej polityki kredyto-
wej.

Natomiast w przypadku portfela kredytów
konsumpcyjnych można oczekiwać stabi-
lizacji lub ewentualnie niewielkiego wzro-
stu obciążenia odpisami. Wartość odpisów
będzie w dużym stopniu determinowana
przez zmiany jakości kredytów udzielonych
w okresie bardziej restrykcyjnej polityki
kredytowej.

� Spadek marży odsetkowej netto.
Po stronie kosztowej jego przyczyną może
być konkurencja o stabilne źródła finanso-
wania, a po stronie przychodowej – struk-
tura akcji kredytowej, wskazująca na praw-
dopodobny dalszy spadek udziału wyso-
ko oprocentowanych kredytów konsump-
cyjnych w portfelach banków (zob. rozdział

3.2). Oczekiwane przez uczestników ryn-
ku obniżenie się stóp WIBOR (widoczne
w kwotowaniach kontraktów FRA – zob.
rozdział 2.2.2) może również przyczynić się
do zmniejszenia marży odsetkowej netto
w przyszłości. W przeszłości w okresach
malejących rynkowych stóp procentowych
marże odsetkowe netto banków obniżały
się. Może to mieć związek z tym, że opro-
centowanie depozytów bieżących pozosta-
je relatywnie stabilne pomimo zmiany stóp
rynkowych, a część depozytów bieżących
podmiotów sektora niefinansowego w ban-
kach ma oprocentowanie zbliżone do ze-
ra, bez względu na poziom rynkowych stóp
procentowych.

� Prawdopodobny dalszy spadek marży nie-
odsetkowej, związany m.in. ze spodziewa-
nym spadkiem tempa wzrostu aktywno-
ści gospodarczej i z przewidywanym (do-
browolnym lub regulacyjnym) obniżeniem
opłaty interchange.

� Ograniczone możliwości poprawy efektyw-
ności kosztowej. Kontynuacja realizacji
programów restrukturyzacyjnych i fuzji
banków może wpłynąć na spadek tem-
pa wzrostu zatrudnienia i sieci placówek
bankowych. Realizacja tych planów wiąże
się z poniesieniem kosztów restrukturyza-
cji, ale w długim okresie powinna przyczy-
nić się do poprawy efektywności kosztowej.
Dodatkowo koszty banków może powięk-
szyć planowane wprowadzenie dodatkowej
opłaty ostrożnościowej na fundusz stabili-
zacyjny w ramach BFG19.

Podnoszenie przez banki zyskowności fundu-
szy podstawowych będzie utrudnione również
ze względu na ograniczone możliwości zwiększa-
nia dźwigni finansowej. Będzie to wynikało za-
równo z presji rynkowej, jak i działań regulacyj-
nych.

19 Zob. projekt z dnia 11 października 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Obniżenie wskaźników zyskowności, w połącze-
niu z prawdopodobnie niskim tempem wzrostu
portfela kredytowego i sumy bilansowej banków
(zob. rozdział 3.2) będą prowadzić do spadku zy-
sków banków w ujęciu nominalnym.

3.2. Akcja kredytowa

Od marca 2012 r. tempo wzrostu kredytów dla
sektora niefinansowego obniżyło się i na ko-
niec września 2012 r. wyniosło 5,6% r/r (spa-
dek o 2,6 pkt. proc.)20. Obniżenie tempa wzrostu
dotyczyło wszystkich głównych rodzajów kredy-
tów, tj. kredytów dla przedsiębiorstw oraz kre-
dytów dla gospodarstw domowych: mieszkanio-
wych i konsumpcyjnych (zob. wykres 3.10).

Na koniec września 2012 r. roczne tempo wzro-
stu kredytów dla przedsiębiorstw wyniosło 9,7%.
Jednocześnie w analizowanym okresie akcja kre-
dytowa skierowana do małych i średnich przed-
siębiorstw spowolniła w mniejszym stopniu niż
dla dużych przedsiębiorstw. Mogło to wynikać
z przeciętnie mniejszych zasobów własnych do fi-
nansowania bieżącej działalności w MSP niż
w dużych przedsiębiorstwach i większej koniecz-
ności pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Z drugiej strony, zaostrzenie polityki kredytowej
banków wobec MSP było bardziej zdecydowane
niż wobec dużych przedsiębiorstw (w III kwarta-
le 2012 r. procent netto przedstawiający zmiany
kryteriów udzielania kredytów21 wynosił średnio
-35% i -20%).

Wykres 3.10. 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.

20 Przytaczane w rozdziale 3.2 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursów walutowych.
21 Procent netto oznacza różnicę między odpowiedziami na pytanie o zmiany polityki kredytowej „złagodzono” a od-
powiedziami „zaostrzono”. Ujemna wartość procentu netto oznacza zaostrzenie polityki kredytowej. Szerzej na temat
zmian polityki kredytowej banków w: „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komi-
tetów kredytowych”, NBP, edycje z lat 2011–2012.
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Dynamika kredytów konsumpcyjnych od półto-
ra roku jest ujemna; na koniec września br. wy-
niosła -3,9% r/r. Kwoty nowoudzielonych22 kre-
dytów konsumpcyjnych systematycznie spadają.
Przyczyniło się do tego m.in. zaostrzenie polity-
ki kredytowej banków. W wyniku znacznego po-
gorszenia się jakości kredytów udzielonych przy
zbyt łagodnej polityce kredytowej oraz wynika-
jących z tego wysokich odpisów z tytułu utra-
ty wartości, część banków silnie zaostrzyła kry-
teria udzielania kredytów w latach 2008–2009
(zob. wykres 3.11). Do banków, które dobrowol-
nie zaostrzyły politykę kredytową dołączyły ban-
ki, które w 2010 r. musiały dokonać zmian pod
wpływem wejścia w życie zapisów Rekomendacji
T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredyto-
wych. Od końca 2010 r. polityka kredytowa ban-
ków w zakresie kredytów konsumpcyjnych nie
zmieniała się istotnie.

Wykres 3.11. Zakumulowany indeks zmiany kry-
teriów polityki kredytowej banków
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Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsumpcyjne

Uwaga: wartości dodatnie oznaczają złagodzenie, a ujem-
ne zaostrzenie polityki kredytowej w stosunku do okresu
początkowego – IV kwartału 2003 r.
Źródło: NBP.

Jednocześnie dwa banki, odpowiadające
za znaczny spadek wartości zadłużenia w sek-
torze, w 2011 r. przesunęły udzielanie kredytów
konsumpcyjnych do specjalistycznych firm po-
życzkowych. Działanie to pozwoliło na obejście
wymagań narzuconych przez Rekomendację T
i było niezgodne z intencją nadzorcy.

Kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych
były zaostrzane od dłuższego czasu, szczególnie
wyraźnie na przełomie 2011 i 2012 r. (w I kwar-
tale 2012 r. procent netto wynosił -85%). Było
to związane m.in. z wejściem w życie od 2011 r.
nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kre-
dytowymi finansującymi nieruchomości oraz za-
bezpieczonymi hipotecznie. Banki kontynuowały
zaostrzanie polityki kredytowej w II i III kwar-
tale br. (w III kwartale 2012 r. procent netto
wyniósł -38%).

Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych stop-
niowo obniżało się od jesieni 2010 r. Było to wy-
nikiem m.in. zmian w polityce kredytowej ban-
ków, jak również nowelizacji przepisów dotyczą-
cych rządowego programu „Rodzina na swoim”23

powodującej, że od 31 sierpnia 2011 r. w większo-
ści dużych miast trudniej było skorzystać z pro-
gramu. We wrześniu br. tempo wzrostu kredytów
mieszkaniowych wyniosło 6,0% r/r.

W strukturze walutowej nowoudzielonych kre-
dytów mieszkaniowych kolejny kwartał z rzę-
du umacniała się korzystna – z punktu widze-
nia stabilności systemu finansowego – tendencja
wzrostu udziału kredytów złotowych (zob. wy-
kres 3.12). Natomiast w strukturze walutowej
portfela nadal przeważały kredyty walutowe
(około 57%, z tego większość we frankach szwaj-
carskich).

Nadal duży udział kredytów walutowych w port-
22 Dane nt. kredytów nowoudzielonych na podstawie próby 19 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp
procentowych i wartości nowych umów kredytowych, tj. wszystkich umów zawartych w danym okresie oraz umów
renegocjowanych i aneksowanych, dla których zmieniono warunki cenowe lub wartość umowy.
23 Od 31 sierpnia 2011 r. zmieniły się niektóre założenia programu, m.in. istotnie zmniejszono współczynniki służące
do obliczania maksymalnej ceny nieruchomości. Wprowadzono również limit wiekowy dla kredytobiorcy (35 lat). Zob.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 168 z 2011 r., poz. 1006.
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felu naraża banki na ryzyko kredytowe wynika-
jące z wrażliwości gospodarstw domowych na de-
precjację kursu walutowego. Osłabienie złote-
go zwiększa również relację wartości kredytu
do wartości zabezpieczenia (LtV), tak więc re-
alizacja zabezpieczenia w postaci hipoteki może
nie zapewnić odzyskania całości kredytu.

Wykres 3.12. Struktura walutowa nowoudzielo-
nych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw do-
mowych
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Uwagi: dane na podstawie próby 19 banków raportują-
cych do NBP informacje nt. stóp procentowych i wartości
nowych umów, tj. wszystkich umów zawartych w danym
okresie oraz umów renegocjowanych i aneksowanych, dla
których zmieniono warunki cenowe lub wartość umowy.
Na koniec września 2012 r. udział tych banków w cało-
ści portfela złotowych kredytów mieszkaniowych sektora
bankowego wynosił około 77%, a walutowych kredytów
mieszkaniowych – około 65%. Od czerwca 2010 r. staty-
styka stóp procentowych nie uwzględnia kredytów udzie-
lonych w USD.
Źródło: NBP.

Udzielanie kredytów walutowych wiąże się po-
nadto z ryzykiem finansowania i ryzykiem płyn-
ności dla banków, zwiększa też zmienność ich wy-
mogów kapitałowych. Niesie ze sobą także ryzy-
ka makroekonomiczne, w tym zaburza transmisję
impulsów polityki monetarnej. Dlatego dla sta-
bilności krajowego systemu finansowego korzyst-
ne byłoby pozostawienie możliwości zadłużania
się w walutach obcych jedynie klientom uzysku-
jącym trwałe dochody w walucie kredytu.

Odporność banków na ryzyko kredytowe z tytu-
łu deprecjacji złotego i ryzyko płynności związa-

ne z koniecznością odnawiania zabezpieczeń wła-
snej otwartej bilansowej pozycji walutowej zosta-
ła zbadana w ramach testu warunków skrajnych
(zob. rozdział 3.7.2).

***

Prognozy gospodarcze na lata 2013–2014 wska-
zują, że perspektywy wzrostu kredytów dla go-
spodarstw domowych są gorsze niż w okresie
analizowanym w poprzednim Raporcie. W naj-
bliższych kwartałach można spodziewać się dal-
szego spadku dynamiki tych kredytów. Wpływ
na zahamowanie tej tendencji mogą jednak mieć
zapowiadane zmiany rekomendacji nadzorczych
mające wejść w życie w 2013 r.

UKNF zapowiada wprowadzenie zmian w Reko-
mendacjach S i T, które w zamierzeniu nadzor-
cy mają m.in. przeciwdziałać ograniczeniu akcji
kredytowej skierowanej do osób fizycznych. Pro-
jekt nowelizacji Rekomendacji T został przed-
stawiony do konsultacji w październiku br. (zob.
ramka 2).

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań może
zwiększyć wartość udzielanych kredytów w nie-
których bankach, tj. w tych, które zaostrzyły
kryteria polityki kredytowej głównie pod wpły-
wem nowelizacji Rekomendacji T z 2010 r., a jed-
nocześnie spełniają określone przez nadzór kry-
teria. Można oczekiwać, że wpływ nowych zasad
udzielania kredytu, w tym przede wszystkim za-
sad uproszczonych, na akcję kredytową będzie
mniejszy w bankach, które samodzielnie dosto-
sowały politykę kredytową do sytuacji rynkowej.

Popyt na kredyty mieszkaniowe będzie niższy
na skutek zakończenia od stycznia 2013 r. rządo-
wego programu „Rodzina na swoim”, co ograni-
czy zdolność kredytową pewnej części potencjal-
nych kredytobiorców. Kredyty udzielane w ra-
mach programu w latach 2010–2011 stanowiły
średnio około 40% przyrostu złotowych kredytów
mieszkaniowych i około 33% w I połowie 2012 r.
Może to wskazywać na odczuwalny wpływ tej
zmiany na poziom akcji kredytowej banków.
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Obniżony popyt związany z zamknięciem progra-
mu „Rodzina na swoim” będzie częściowo odbu-
dowany po wprowadzeniu nowego programu rzą-
dowego wspierania wybranych grup kredytobior-
ców w zakupie mieszkania, tzw. „Mieszkanie dla
Młodych” (MdM). Wprowadzenie tego progra-
mu w życie zapowiedziane jest wstępnie na po-
łowę 2013 r.24 Program zakłada dopłaty z budże-
tu do kredytów na zakup pierwszego mieszkania
zaciąganych przez osoby poniżej 35 lat. Dopłaty
do kredytu będą stosunkowo wysokie: 10% war-
tości, gdy kredytobiorcą jest osoba stanu wolne-
go lub rodzina bezdzietna oraz 15% dla rodziny
z dzieckiem, dodatkowo 5% po narodzeniu trze-
ciego lub kolejnego dziecka. Szacunki przeprowa-
dzone na podstawie dostępnych obecnie, niepeł-
nych informacji nt. szczegółów programu pozwa-
lają stwierdzić, że dla rodzin z dziećmi będzie on
zbliżony pod względem atrakcyjności do progra-
mu „Rodzina na swoim” (po narodzeniu trzecie-
go dziecka program stanie się bardziej atrakcyjny
niż RnS), a dla pozostałych grup kredytobiorców
– mniej atrakcyjny.

Z zapowiedzi przedstawicieli UKNF nt. plano-
wych zmian w Rekomendacji S można wno-
sić, że wymogi tej rekomendacji również zostaną
złagodzone. Faktyczne skorzystanie przez banki
z możliwości poluzowania kryteriów polityki kre-
dytowej odnośnie kredytów mieszkaniowych bę-
dzie zależało, podobnie jak w przypadku kredy-
tów konsumpcyjnych, od oceny perspektyw ryzy-
ka kredytowego dokonywanej przez poszczególne
banki. Przed udostępnieniem projektu zaktuali-
zowanej Rekomendacji S trudno oceniać poten-

cjalną skalę wpływu planowych zmian na akcję
kredytową banków.

Jednoznaczne sformułowanie oczekiwań odno-
śnie kształtowania się tempa wzrostu kredy-
tów dla przedsiębiorstw jest trudne. Wydaje się,
że w krótkim okresie przeważają czynniki wska-
zujące na niski popyt na kredyt ze strony przed-
siębiorstw: niższe tempo wzrostu gospodarcze-
go w latach 2013–2014 oraz wstrzymywanie się
przez większość ankietowanych przedsiębiorstw
z podejmowaniem inwestycji25. Na niższy popyt
przedsiębiorstw wskazywały również banki an-
kietowane przez NBP. Z drugiej jednak strony,
wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw w la-
tach 2011–2012 nie były zgodne z obserwowany-
mi zmianami stanów bilansowych kredytów.

Wykres 3.13. Kredyty udzielone w ramach progra-
mu Rodzina na swoim
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Źródło: BGK.

24Wprowadzenie programu MdM zapowiedział premier w swoim wystąpieniu w Sejmie 12 października br. Warun-
ki programu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795650-p 1.htm.
25 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw.
2012 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012”, NBP, 2012 r.
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Ramka 2. Antycykliczne oddziaływanie polityki makroostrożnościowej

Polityka makroostrożnościowa (określana również jako nadzór makroostrożnościowy) polega
na analizie systemu finansowego jako całości i jego związków ze sferą realną gospodarki oraz
wczesnej identyfikacji i reakcji na zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Celem nadzoru
makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, które rozumiane jest jako ryzyko
zakłóceń w systemie finansowym, a także w jego otoczeniu, mogące wywołać poważne negatywne
skutki dla rynku finansowego i dla gospodarki realnej. Ostatecznym celem polityki makroostroż-
nościowej, jako części całościowej polityki gospodarczej, jest zatem stabilizacja tempa wzrostu
gospodarczego (redukcja skali cykliczności wzrostu gospodarczego). Można wyróżnić dwa aspekty
polityki makroostrożnościowej – aspekt przekrojowy, który koncentruje się na identyfikacji i prze-
ciwdziałaniu ryzyku związanemu ze strukturą systemu finansowego oraz charakterem powiązań
ze sferą realną i otoczeniem gospodarki, oraz aspekt czasowy, który koncentruje się na przeciw-
działaniu procyklicznym tendencjom w systemie finansowym. Działania podejmowane w ramach
polityki makroostrożnościowej powinny zatem obejmować perspektywę makroekonomiczną (faza
cyklu koniunkturalnego i kredytowego).

Obserwowanemu obecnie wolniejszemu tempu wzrostu gospodarczego towarzyszy spadek tempa
akcji kredytowej, szczególnie istotny w obszarze kredytów konsumpcyjnych. w październiku 2012 r.
UKNF przedstawił do publicznych konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji T1. Nowelizacja
wynika z konieczności przeciwdziałania ograniczaniu przez banki akcji kredytowej w zakresie
kredytów detalicznych przy wzroście aktywności podmiotów nieregulowanych w tym segmencie
rynku.

Projekt Rekomendacji zawiera miedzy innymi możliwość stosowania przez banki spełniające pod-
wyższone wymogi jakościowe2 uproszczonych zasad badania zdolności kredytowej klienta.

Uproszczone zasady umożliwią udzielanie kredytu w oparciu o oświadczenie klienta o wysokości
osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków. Jednocześnie bank będzie zobowiązany do analizy
historii kredytowej klienta na podstawie informacji w międzybankowych bazach danych. Uprosz-
czone zasady dotyczą stosunkowo niskich kwot kredytów i pożyczek ratalnych oraz kredytów dla
podmiotów, z którymi bank wcześniej nie współpracował, jak również kredytów o kwocie nieprze-
kraczającej 3- i 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
dla klientów, z którymi bank współpracował.

Można ocenić, że dotychczasowe regulacje zawarte w tej Rekomendacji pozytywnie wpłynęły
na jakość portfeli kredytowych banków. Przyczyniły się jednak równocześnie do obniżenia dy-
namiki kredytów konsumpcyjnych, która od i kwartału 2011 r. przyjęła ujemne wartości (zob.
wykres 3.10). Ponieważ relacja kredytów konsumpcyjnych do PKB osiągnęła w okresie sprzed
kryzysu poziom, który na tle innych państw można uznawać za wysoki, spadek stanu kredytów
konsumpcyjnych i wynikające z tego obniżenie tej relacji nie budziły dotychczas niepokoju.

Proponowane zmiany w Rekomendacji T zezwalają na poluzowanie niektórych standardów kre-
dytowych przez banki znajdujące się w dobrej sytuacji finansowej. W obecnej sytuacji koniunk-
turalnej takie działanie można kierunkowo uznać za właściwe z punktu widzenia antycyklicznego
działania polityki makroostrożnościowej. Zmiany te mogą przyczynić się do zwiększenia poda-
ży kredytu, choć skala tego zwiększenia będzie również zależała od skłonności do podejmowania
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ryzyka przez banki. Dodatkowym pozytywnym efektem tych zmian może być zmniejszenie roli
instytucji pozabankowych w rynku kredytów konsumpcyjnych.

Antycykliczne modyfikacje rekomendacji nadzorczych wymagają symetrycznego oddziaływania.
O ile uzasadnione wydaje się pewne poluzowanie standardów kredytowych w obecnej fazie spo-
wolnienia aktywności gospodarczej, o tyle w fazie przyspieszenia wzrostu gospodarczego może
być konieczne ich zaostrzenie. z tego względu wydaje się pożądane, aby standardy Rekomendacji
nadzorczych podlegały regularnemu przeglądowi, również pod kątem ich zaostrzenia w przypadku
powrotu szybkiego tempa akcji kredytowej w przyszłości. z tego względu skutki modyfikacji Re-
komendacji T powinny być szczegółowo monitorowane pod kątem ich wpływu na akcję kredytową
i ryzyko kredytowe banków.

1 Zob. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji
kredytowych (projekt), KNF, 12 października 2012 r.
2 Banki spełniające podwyższone wymogi jakościowe to w projekcie rekomendacji T banki, które w okresie ostat-
nich sześciu miesięcy spełniały równocześnie następujące wymogi ostrożnościowe: współczynniki wypłacalności
na poziomie powyżej 12%, współczynniki kapitałowy Tier 1 na poziomie powyżej 9%, wszystkie normy płynności
określone w odrębnej uchwale przez KNF oraz (od 1 stycznia 2014 r.) banki, które uzyskały wynik badania i oceny
nadzorczej w zakresie ryzyka kredytowego i zarządzania nie niższy niż 2,5.

3.3. Ryzyko kredytowe

3.3.1. Ryzyko kredytowe portfela kre-
dytów dla przedsiębiorstw

W analizowanym okresie jakość kredytów dla
przedsiębiorstw pogorszyła się. Wskaźnik kredy-
tów zagrożonych wzrósł od marca 2012 r. o 1 pkt
proc. i wyniósł 11,4% na koniec września 2012 r.
(zob. wykres 3.14). Było to wynikiem szybsze-
go wzrostu kredytów ze stwierdzoną utratą war-
tości niż wzrostu akcji kredytowej (zob. wykres
3.15)26.

Wzrost kredytów ze stwierdzoną utratą wartości
dotyczył przede wszystkim segmentu kredytów
dla dużych przedsiębiorstw. Dominujący wpływ
na ten wzrost miała sytuacja przedsiębiorstw
z sekcji budownictwo. W analizowanym okresie
branża ta odpowiadała za 52% wzrostu kredytów
zagrożonych od wszystkich sekcji gospodarki27.

Wykres 3.14. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw
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Źródło: NBP.

Wzrost wartości kredytów ze stwierdzoną utra-
tą wartości znalazł odzwierciedlenie we wzro-
ście wartości odpisów z tytułu utraty wartości.
Wzrost odpisów dotyczył równomiernie kredy-
tów dla dużych oraz małych i średnich przed-
siębiorstw (zob. wykres 3.18), co można łą-

26 Przytaczane w rozdziale 3.3 zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po
wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
27 Szacunki na podstawie tzw. dużych zaangażowań - zob. uwagi do tabeli 3.2.
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czyć, między innymi, z wyższym stopniem po-
krycia kredytów zabezpieczeniami przedstawia-
nymi przez duże firmy.

Wykres 3.15. Dekompozycja zmiany (kw/kw)
wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw
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Wpływ zmiany wartości kredytów z utratą wartości
Wpływ zmiany wartości kredytów ogółem
Zmiana wskaźnika kredytów zagrożonych

Uwaga: dekompozycja z wykorzystaniem rachunku po-
chodnych: względem danej zmiennej wchodzącej w skład
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.

Wykres 3.16. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
przedsiębiorstw ze stwierdzoną utratą wartości
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Duże przedsiębiorstwa MSP Razem

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

Wykres 3.17. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw
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siębiorstw według stanu na koniec września 2012 r.
Źródło: NBP.

Wykres 3.18. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich
relacja do wartości kredytów netto
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Odpisy netto: MSP
Odpisy netto: duże przedsiębiorstwa
Relacja odpisy/kredyty: duże przedsiębiorstwa  (zannualizowana)
Relacja odpisy/kredyty: MSP (zannualizowana)

Uwaga: odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów –
definicja w Słowniczku.
Źródło: NBP.
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W przypadku kredytów mieszkaniowych dla
przedsiębiorstw (głównie kredyty zaciągnięte
przez deweloperów) wskaźnik kredytów zagrożo-
nych lekko wzrósł (zob. wykres 3.19). Chociaż
jest on wysoki (25%)28, to ryzyko związane z kre-
dytami mieszkaniowymi dla przedsiębiorstw wy-
daje się ograniczone w skali sektora bankowego.
Dla banków, które udzieliły najwięcej kredytów
mieszkaniowych dla przedsiębiorstw udziały tych
kredytów w stosunku do całości ich portfela kre-
dytowego są nieduże i nie przekraczają 4%.

W ostatnim półroczu nastąpiły zmiany w stabil-
nej dotychczas strukturze należności od przed-
siębiorstw według sekcji PKD. Wyraźnie zwięk-
szył się udział przedsiębiorstw prowadzących
działalność finansową i ubezpieczeniową oraz
przedsiębiorstw wytwarzających i zaopatrują-
cych w energię, gaz i wodę, zmniejszył się nato-
miast udział firm budowlanych oraz firm z sekcji
przetwórstwo przemysłowe (zob. tabela 3.2).

Należności wobec większości najbardziej zadłu-
żonych w bankach branż nadal cechują się sto-
sunkowo dobrą jakością. Wskaźniki kredytów za-
grożonych firm z sekcji przetwórstwo przemy-

słowe, handel i naprawy, działalność finanso-
wa i ubezpieczeniowa kształtują się poniżej lub
w pobliżu średniej wartości wskaźnika obliczone-
go dla wszystkich rodzajów działalności. Wyjąt-
kiem są należności wobec przedsiębiorstw z bran-
ży budowlanej.

Wykres 3.19. Struktura i jakość kredytów przed-
siębiorstw na nieruchomości
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Na powierzchnię biurową
Na nieruchomości mieszkaniowe
Na nieruchomości pozostałe
Wsk. kredytów zagrożonych na nier. mieszkaniowe (prawa oś)
Wsk. kredytów zagrożonych na pow. biurową (prawa oś)
Wsk. kredytów zagrożonych na nier. pozostałe (prawa oś)

Uwaga: dane bez BGK.
Źródło: NBP.

Wykres 3.20. Jakość dużych zaangażowań wybranych sekcji gospodarki na koniec września 2012 r.
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Należności bez utraty wartości Należności o stwierdzonej utracie wartości

A - Rolnictwo 
B - Górnictwo 
C - Przetwórstwo przemysłowe 
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 
F - Budownictwo 
G - Handel i naprawy 
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L - Obsługa nieruchomości 
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
N - Administrowanie 
O - Administracja publiczna 

Uwaga: w przypadku sekcji K dane nie zawierają należności banków od NBP.
Źródło: NBP.

28Wartość wskaźnika po wyłączeniu Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będący bankiem państwowym, nie zo-
stał uwzględniony ze względu na specyfikę działalności polegającą m.in. na udzielaniu preferencyjnych kredytów
na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszy państwowych.
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Tabela 3.2. Jakość dużych zaangażowań według sekcji gospodarki na koniec września 2012 r. (w %)

Sekcja Struktura
należności
ogółem

Struktura
należności o
stwierdzonej

utracie
wartości

Wskaźnik
kredytów

zagrożonych

A – Rolnictwo 1,4 (1,3) 1,5 (1,5) 7,8 (7,3)
B – Górnictwo 0,9 (0,8) 1,4 (1,1) 11,2 (9,6)
C – Przetwórstwo przemysłowe 20,9 (22,0) 22,3 (24,6) 7,6 (7,4)
- Produkcja artykułów spożywczych 3,8 (3,8) 4,8 (5,4) 9,0 (9,3)
- Wytwarzanie koksu i prod. rafinacji ropy
naftowej

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

- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych

1,3 (1,3) 1,2 (1,0) 6,5 (5,0)

- Produkcja wyrobów z surowców
niemetalicznych pozostałych

1,3 (1,6) 1,8 (2,2) 9,5 (9,2)

- Produkcja metalowych wyrobów gotowych
(bez maszyn i urządzeń)

1,9 (2,0) 2,2 (2,1) 8,3 (7,1)

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
gaz i wodę

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

E – Dostawy wody, ścieki i odpady 0,9 (0,8) 0,3 (0,4) 2,2 (3,0)
F – Budownictwo 11,2 (12,1) 24,4 (20,4) 15,5 (11,1)
G – Handel i naprawy 15,4 (15,9) 15,3 (16,1) 7,0 (6,7)
H – Transport i gosp. magazynowa 2,1 (2,2) 2,8 (3,0) 9,8 (9,1)
I – Hotele i restauracje 1,6 (1,7) 4,5 (4,7) 19,6 (18,4)
J – Informacja i komunikacja 2,2 (2,4) 0,6 (0,6) 2,0 (1,7)
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11,3 (9,2) 1,3 (0,9) 0,8 (0,7)
L – Obsługa nieruchomości 9,5 (9,7) 16,2 (17,5) 12,1 (11,8)
M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna

2,3 (2,3) 5,9 (5,3) 18,0 (15,1)

N – Administrowanie 2,4 (2,5) 0,6 (0,7) 1,9 (1,8)
O – Administracja publiczna 12,1 (12,3) 0,9 (0,8) 0,6 (0,4)
P – Edukacja 0,3 (0,3) 0,3 (0,4) 7,9 (9,1)
Q – Opieka zdrowotna 0,9 (0,9) 0,5 (0,6) 4,2 (4,2)
R – Kultura, rekreacja i rozrywka 0,3 (0,3) 0,5 (0,6) 10,9 (15,1)
S – Usługi pozostałe 0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 11,0 (4,6)

Kwota ogółem (w mld zł) 544,3 (510,3) – 38,6 (33,6)

Uwagi: w nawiasach dane na koniec marca 2012 r. Należności obejmują kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności,
czeki i weksle, zrealizowane gwarancje, inne wierzytelności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania
pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym. Duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej,
banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego oznacza zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa
przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta
przekraczające 50 tys. zł. Przytaczane wartości nie uwzględniają należności banków od NBP. W sekcji C przetwórstwo
przemysłowe zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach o największym udziale w należnościach ogółem. Wartości
wskaźnika kredytów zagrożonych dotyczą wyżej zdefiniowanych należności.
Źródło: NBP.
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Ramka 3. Jakość kredytów w budownictwie

W 2012 r. sytuacja finansowa wielu firm z branży budowlanej realizujących publiczne projekty
infrastrukturalne, m.in. związane z budową dróg i autostrad, pogorszyła się1. Przyczynił o się
do tego wzrost cen materiałów budowlanych oraz zaleganie z płatnościami generalnych wykonaw-
ców projektów2. W II kwartale br. budownictwo było jedyną sekcją PKD, która poniosła straty,
a tylko niewiele ponad połowa firm w tej branży była rentowna3.

Wartość ekspozycji sektora bankowego wobec przedsiębiorstw z sekcji budownictwo na koniec
września 2012 r. wyniosła 60,7 mld zł (zob. tabela 1). Składały się na nią głównie kredyty (oko-
ło 55%). Pozostałe istotne składowe to gwarancje (20%) oraz linie kredytowe (19%). Ekspozy-
cje te były skoncentrowane w kilku bankach. Trzy banki o największych wartościach należności
od przedsiębiorstw budowlanych miały 44-procentowy udział w całkowitym zadłużeniu branży,
a sześć banków – 60-procentowy. Jednocześnie udział należności od przedsiębiorstw budowlanych
w całości portfela kredytowego tych banków wahał się od 5% do 12%.

Tabela 1. Duże zaangażowania w sekcji budownictwo na koniec września 2012 r.

Dział/Klasa Wartość należności
ogółem (w mld zł)

41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 40,7 (42,6)
42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym: 13,6 (15,0)
42.11 – Roboty związane z budową dróg i autostrad 8,6 (9,5)
43 – Roboty budowlane specjalistyczne 6,4 (6,5)

Uwaga: w nawiasach dane na koniec marca 2012 r.
Źródło: NBP.

Pogorszenie sytuacji finansowej sekcji budownictwo wpłynęło na spadek jakości kredytów dla tej
sekcji. Wskaźnik kredytów zagrożonych w budownictwie wzrósł z poziomu 11,1% w marcu 2012 r.
do około 15,5% we wrześniu 2012 r. (zob. wykres 1) i jest obecnie jednym z najwyższych spośród
wszystkich sekcji gospodarki (zob. tabela 3.2 w głównym tekście).

Wykres 1. Wskaźnik kredytów zagrożonych oraz zmiany stanu rezerw dla należności od budownictwa
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Zmiany stanu rezerw (kw/kw) Wskaźnik kredytów zagrożonych

Uwaga: obliczenia dla tzw. dużych zaangażowań wobec sektora bankowego.
Źródło: NBP.
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Dane ankietowe wskazują, że w III kwartale 2012 r. pogorszyła się również zdolność do termi-
nowej obsługi zobowiązań pozakredytowych wśród przedsiębiorstw z sekcji budownictwo4. Firmy
budowlane mogą mieć ponadto trudności z uzyskaniem oraz rolowaniem kredytów bankowych
ze względu na zaostrzone kryteria względem tej branży5. Na skutek trudnej sytuacji branży,
w III kwartale br. odsetek odmów objął 43% firm wnioskujących o kredyt.

Można oczekiwać, że problemy z płynnością firm realizujących publiczne projekty infrastruktu-
ralne będą się utrzymywać. Jakość kredytów wobec sekcji budownictwo nadal może się pogar-
szać. Z drugiej strony, skutki powstałych zatorów płatniczych ze strony generalnych wykonawców
częściowo złagodziła ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych6.

W celu oszacowania ryzyka związanego z potencjalnym dalszym pogorszeniem sytuacji przedsię-
biorstw sektora budowlanego przeprowadzono symulację odporności banków na wzrost wartości
kredytów z utratą wartości dla tej sekcji. W ramach symulacji oszacowano jaką skalę pogorszenia
jakości kredytów obecnie obsługiwanych terminowo banki mogłyby zaabsorbować bez wyczerpania
całości wyniku finansowego brutto wypracowanego do końca września 2012 r. oraz bez naruszenia
norm adekwatności kapitałowej7.

Wykres 2. Symulacja skutków pogorszenia jakości kredytów w budownictwie: wpływ na wynik finansowy
i normy kapitałowe krajowych banków komercyjnych
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Hipotetyczny odsetek kredytów które utracą wartość 

Straty kredytowe wyższe niż wynik finansowy brutto Straty kredytowe powodują niespełnienie norm adekwatności kapitałowej

Uwaga: założenia symulacji: 1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości, 2. Hipotetyczne odpisy
z tytułu utraty wartości w całości pomniejszają (a) wynik finansowy brutto lub (b) w pierwszej kolejności bieżący
wynik finansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku, 3. Kredyty
o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%, 4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Wyniki symulacji wskazują, że nawet pogorszenie jakości 18% kredytów obecnie obsługiwanych
terminowo nie spowodowałoby niespełnienia norm adekwatności kapitałowej żadnego z banków
(zob. wykres 2). Jednocześnie dla banków o udziale w aktywach sektora równym 5% straty kredy-
towe przewyższyłyby ich wynik finansowy brutto. Można oceniać, że dopiero pogorszenie jakości
ponad 35% kredytów obecnie obsługiwanych terminowo miałoby istotny wpływ na zyskowność
całego sektora, jednak nie stanowiłoby ryzyka dla jego wypłacalności – norm nie spełniałyby
banki o niewielkim (około 2%) udziale w sektorze. Należy podkreślić, że założony scenariusz
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nie uwzględnia wpływu hipotetycznego pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw z branży
budownictwo na przedsiębiorstwa z pozostałych branż (tzw. efekt domina).

1 Analiza przedstawiona w niniejszej ramce dotyczy tzw. dużych zaangażowań. Zob. uwagi do tabeli 3.2 w głównym
tekście.
2 W ramach sekcji budownictwo Polska Klasyfikacja Działalności wyodrębnia działy, grupy i klasy szczegółowo
opisujące charakter działalności przedsiębiorstwa. Praktyka wskazuje, że przedsiębiorstwa prowadzą działalność
obejmującą wiele obszarów i dany dział czy klasa PKD nie odzwierciedla całości zakresu ich działania. Dlatego
dalsza analiza obejmuje nie tylko ekspozycje z klasy roboty związane z budową dróg i autostrad, ale ekspozycje
banków wobec całej sekcji budownictwo.
3 Zob. „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2012 r.”, NBP, 2012 r.
4 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III
kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012”, NBP, 2012 r.
5 Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał
2012”, NBP, 2012 r.
6 Na podstawie nowych przepisów firmy z sektora MSP i mikroprzedsiębiorstwa mogą zwrócić się o należne im
wynagrodzenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jeśli wykonawca zalega z zapłatą
za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo gdy sąd ogłosił upadłość tego wykonawcy.
7 Zgodnie z art. 128 Prawa Bankowego banki muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: (1) utrzymywać
fundusze własne nie niższe niż 5 mln euro (banki spółdzielcze zrzeszone – 1 mln euro), (2) fundusze własne
i kapitał krótkoterminowy nie niższe niż wyższa z dwóch kwot: całkowity wymóg kapitałowy, kapitał wewnętrzny,
(3) współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8% (w pierwszym roku działania – 15%, w drugim – 12%).

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi za-
dłużenia

W okresie objętym Raportem sytuacja finan-
sowa całego sektora przedsiębiorstw pogorszyła
się. Doszło do obniżenia zysków oraz wskaźni-
ków rentowności (zob. rozdział 2.1). Pogorszenie
wyniku finansowego z całokształtu działalności
i rentowności nastąpiło głównie w sektorze du-
żych przedsiębiorstw29. Zmiany rozkładu zadłu-
żenia przedsiębiorstw pod względem ich rentow-
ności wskazują na dalsze pogarszanie perspek-
tyw obsługi zobowiązań przez przedsiębiorstwa
(zob. wykres 3.21).

Poziom dźwigni finansowej przedsiębiorstw
i struktura terminowa zobowiązań pozostają re-
latywnie stabilne. Wskaźnik obciążenia sumy bi-
lansowej długiem lekko wzrósł a w konsekwencji
wzrósł również wskaźnik obciążenia wyniku fi-
nansowego odsetkami. Należy jednak podkreślić,
że względne zmiany poziomów tych wskaźników
nie są duże (zob. wykres 3.22), a udziały zadłuże-
nia krótko- i długoterminowego nie zmieniły się
istotnie. Ponadto około 1/3 przedsiębiorstw nie
posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów
lub pożyczek.

Wykres 3.21. Udział zadłużenia przedsiębiorstw
według rentowności brutto
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Uwaga: dane z bazy F-01 (przedsiębiorstwa zatrudniające
od 50 osób wzwyż); do końca 2011 r. dane bez kredytów
i pożyczek wobec jednostek powiązanych, a od 2012 r.
łącznie wobec jednostek powiązanych i jednostek pozo-
stałych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

29 Zob. „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kwartale 2012 r.”, NBP, 2012 r.
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Wykres 3.22. Obciążenia przedsiębiorstw związane
z zobowiązaniami
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Uwaga: dane z bazy F-01 (przedsiębiorstwa zatrudniające
od 50 osób wzwyż).
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

***

W nadchodzących kwartałach można oczekiwać
pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw
w większości branż ze względu na niski popyt
zewnętrzny i wewnętrzny wynikający ze słab-
szych perspektyw makroekonomicznych. Dodat-
kowo środki własne przedsiębiorstw zmniejszyły
się ze względu na malejące zyski, a gorsze wy-
niki finansowe mogą się też przełożyć na niższą
dostępność kredytu (na co wskazują już obec-
nie ankietowane przedsiębiorstwa). Między inny-
mi z tego powodu firmy przewidują, że w naj-
bliższych kwartałach ich aktywność inwestycyj-
na utrzyma się na niskim poziomie30. Trudniej-
sza sytuacja finansowa przedsiębiorstw przełoży
się prawdopodobnie na wyższe odpisy banków
z tytułu utraty wartości kredytów.

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

Od marca 2012 r. wskaźnik kredytów zagro-
żonych dla gospodarstw domowych nie zmie-

nił się i na koniec września 2012 r. wyniósł
7,5% (zob. wykres 3.23). Wzrost kwot kredy-
tów z utratą wartości był stosunkowo niewielki
i koncentrował się w portfelu kredytów miesz-
kaniowych oraz tzw. innych kredytów dla gospo-
darstw domowych (zob. wykres 3.24). Natomiast
wartość kredytów konsumpcyjnych z utratą war-
tości spadła.

Wykres 3.23. Wskaźnik kredytów zagrożonych
dla gospodarstw domowych
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Źródło: NBP.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów
dla gospodarstw domowych (zob. wykres 3.25)
w analizowanym okresie również nie zmieniły
się istotnie. Jednocześnie były one znacznie niż-
sze niż w latach 2009–2011, do czego przyczynił
się spadek strat kredytowych na kredytach kon-
sumpcyjnych.

Kredyty mieszkaniowe

Jakość kredytów mieszkaniowych w II i III kwar-
tale 2012 r. pogarszała się (zob. wykres 3.26).
Przyrost kredytów z utratą wartości, odpisy net-
to z tytułu utraty wartości oraz ich relacja
do wartości kredytów były jednak niższe niż
w okresie objętym poprzednią edycją Raportu
(zob. wykres 3.24, 3.25 i 3.27). Wpłynęły na to
czynniki niezwiązane z poprawą zdolności gospo-
darstw domowych do obsługi kredytów, tj. zmia-

30 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw (...)”, op.cit.
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ny w metodzie szacowania utraty wartości kre-
dytów wprowadzone przez dwa banki.

Dane o opóźnieniach w spłacie kredytów rów-
nież wskazują na pogarszanie jakości kredytów
mieszkaniowych. Wartość kredytów opóźnionych
w spłacie w okresie objętym Raportem wzro-
sła dla wszystkich przedziałów opóźnień, po-
za najkrótszymi (1-30 dni), (zob. wykres 3.28).
Obserwowany obecnie wzrost opóźnień w spła-
cie w przedziale 31-90 dni może przyczyniać się
do zwiększenia przyrostów kredytów z utratą
wartości i wzrostu strat kredytowych w nadcho-
dzących kwartałach. Dla kredytów o tym prze-
dziale opóźnień w spłacie banki nie rozpoznają
bowiem w większości przypadków utraty warto-
ści kredytów i nie tworzą na nie odpisów31.

Do pogorszenia się jakości kredytów mieszkanio-
wych w okresie objętym Raportem przyczyni-
ło się pogorszenie sytuacji w otoczeniu makro-
ekonomicznym oraz starzenie się portfela. Naj-
szybciej pogarsza się jakość portfela z 2008 r.
(zob. wykres 3.29). Większość tego portfela sta-
nowią kredyty nominowane we franku szwajcar-
skim (82% udział w portfelu rocznika 2008 r.
według stanu na koniec czerwca 2012 r.), udzie-
lone w warunkach łagodnej polityki kredytowej,
mocnego złotego i wysokich cen nieruchomości.
Jakość kredytów zaciągniętych w latach 2009–
2011 pogarsza się szybciej niż jakość roczników
2005–2007, mimo silnego zaostrzenia przez ban-
ki polityki kredytowej po rozpoczęciu globalnego
kryzysu finansowego. W przypadku kredytobior-
ców, którzy zaciągnęli kredyty w latach 2005–
2007 otoczenie makroekonomiczne wpływało ko-
rzystniej na zdolność kredytobiorców do obsługi
kredytów w początkowym okresie po ich zacią-
gnięciu (wysoki wzrost PKB, płac i zatrudnienia
oraz spadek bezrobocia) niż dla kredytobiorców
z roczników 2009–2011.

Wykres 3.24. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą warto-
ści
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mieszkaniowe) kredyty dla przedsiębiorców i rolników in-
dywidualnych.
Źródło: NBP.

Wykres 3.25. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla gospodarstw domowych
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Źródło: NBP.

31W bankach, które stosują MSR-y (98% udział w rynku kredytów mieszkaniowych) tylko dla 16% kredytów mieszka-
niowych opóźnionych w spłacie o 31 do 90 dni rozpoznawana była utrata wartości. Dopiero dla przedziału opóźnienia
w spłacie 91-180 dni dominująca część portfela kredytowego (96%) miała rozpoznaną utratę wartości.
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Wykres 3.26. 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 wrze-
śnia 2012 r.
Źródło: NBP.

Wykres 3.27. Relacja odpisów netto z tytułu utra-
ty wartości do wartości kredytów netto
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Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.

Wykres 3.28. Wartość kredytów mieszkaniowych
opóźnionych w spłacie w poszczególnych przedziałach
opóźnień
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Źródło: NBP.

Wykres 3.29. 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. Dane tylko dla miesięcy, dla których są dane
o opóźnieniach w spłacie ze wszystkich miesięcy danego
roku.
Źródło: BIK.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012 53



IRyzyko kredytowe

Negatywny wpływ na koszty obsługi kredytów
mieszkaniowych we franku szwajcarskim wywie-
rało utrzymywanie się stosunkowo wysokiego
kursu CHF/PLN. Zgodnie z przeprowadzony-
mi symulacjami, wzrost rat kredytów nomino-
wanych we frankach szwajcarskich w stosunku
do momentu udzielenia kredytu można jednak
ocenić jako umiarkowany, do czego przyczynia
się niski poziom rynkowych stóp procentowych
CHF32. Szacunkowy średni wzrost rat kredytów
we franku szwajcarskim udzielonych w kolejnych
miesiącach lat 2005–2010 wynosi obecnie oko-
ło 19%, a maksymalny wzrost – 29% (zob. wy-
kres 3.30).

Kredyty z wysokimi wskaźnikami LtV stanowi-
ły znaczną część portfeli kredytowych banków.
Można szacować, że na koniec września 2012 r.
kredyty mieszkaniowe o wskaźniku LtV przekra-
czającym 100% i 80% stanowiły odpowiednio
nieco ponad 1/4 i 1/2 portfela kredytów miesz-
kaniowych33. Jedną z głównych przyczyn znacz-
nego udziału kredytów mieszkaniowych z wyso-
kimi wskaźnikami LtV w portfelach kredytowych
banków jest wysoki poziom kursu CHF/PLN.
Największy wzrost wskaźnika LtV w stosunku
do momentu udzielenia kredytu dotyczy kredy-
tów udzielonych w latach 2007–2008 (zob. wy-
kres 3.31).

Wykres 3.30. Relacja raty kredytu do raty w mo-
mencie udzielenia na tle aktualnego zadłużenia z ty-
tułu kredytów mieszkaniowych w CHF
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Założenia: kredyt mieszkaniowy w CHF zaciągnięty na 25
lat, spłacany w równych ratach łącznych lub równych
ratach kapitałowych (malejąca rata odsetkowa), aktual-
na rata obliczona na podstawie kursu CHF i stawki LI-
BOR 3M z 31.10.2012 r. oraz średniej marży dla kredytów
w CHF w momencie udzielenia kredytu. Punkty na osi po-
ziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają bieżącą wartość w złotych
kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF, które
zostały zaciągnięte w danym miesiącu wskazanym na osi
poziomej.
Źródło: NBP, BIK.

Wykres 3.31. Średnie LtV kredytów mieszkanio-
wych nominowanych w CHF udzielonych w danym
kwartale

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%
120%

II
I k

w
 2

00
6

IV
 k

w
 2

00
6

I k
w

 2
00

7
II

 k
w

 2
00

7
II

I k
w

 2
00

7
IV

 k
w

 2
00

7
I k

w
 2

00
8

II
 k

w
 2

00
8

II
I k

w
 2

00
8

IV
 k

w
 2

00
8

I k
w

 2
00

9
II

 k
w

 2
00

9
II

I k
w

 2
00

9
IV

 k
w

 2
00

9
I k

w
 2

01
0

II
 k

w
 2

01
0

II
I k

w
 2

01
0

IV
 k

w
 2

01
0

I k
w

 2
01

1
II

 k
w

 2
01

1
II

I k
w

 2
01

1
IV

 k
w

 2
01

1
I k

w
 2

01
2

II
 k

w
 2

01
2

W kwartale udzielenia kredytu Obecnie

kwartały udzielenia kredytu  

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
31.10.2012 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

32 Prawie wszystkie kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim oprocentowane są według zmiennej stopy procen-
towej, kalkulowanej zwykle jako stopa LIBOR CHF powiększona o stałą marżę.
33 Szacunki na podstawie danych UKNF z końca 2011 r. o strukturze portfela kredytów w przekroju według prze-
działów wartości wskaźnika LtV. Zob. „Raport o sytuacji banków 2011 r.”, UKNF, 2012 r.
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Jak wskazano w poprzedniej edycji Raportu34,
kredyty o wysokich wskaźnikach LtV mogą być
źródłem strat dla banków w razie pogorszenia sy-
tuacji kredytobiorców i ich zdolności do obsługi
kredytów oraz konieczności dochodzenia należ-
ności w drodze realizacji zabezpieczenia. W ce-

lu oceny ryzyka związanego z dużymi udziałami
kredytów o wysokich wskaźnikach LtV w portfe-
lach kredytowych przeprowadzono symulację od-
porności banków na pogorszenie jakości kredy-
tów mieszkaniowych wykorzystując szacunki roz-
kładu wskaźnika LtV w bankach (zob. ramka 4).

Ramka 4. Odporność banków na pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych i spa-
dek cen nieruchomości

W celu oceny ryzyka związanego z dużymi udziałami kredytów o wysokich wskaźnikach LtV
w portfelach kredytowych polskich banków przeprowadzono symulację odporności banków
na wzrost wartości kredytów mieszkaniowych z utratą wartości. W symulacji oszacowano, ja-
ką skalę pogorszenia jakości kredytów obecnie obsługiwanych terminowo mogłyby zaabsorbować
banki bez wyczerpania wyniku finansowego brutto wypracowanego do końca września 2012 r.
oraz bez naruszenia norm adekwatności kapitałowej1. Dodatkowo oszacowano, jak spadek cen
nieruchomości wpłynąłby na wrażliwość banków na pogorszenie jakości portfela kredytów miesz-
kaniowych.

W symulacji założono, że w przypadku utraty wartości kredytu bank odzyskuje jedynie pieniądze
uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Sprzedaż nieruchomo-
ści następuje w drugiej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym po cenie minimalnej równej 2/3
aktualnej ceny nieruchomości. Uwzględniono też wynagrodzenie komornika w wysokości 15% wy-
egzekwowanej kwoty2. W symulacji założono brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości
kredytów.

Rozkład wartości kredytów według wartości wskaźnika LtV oszacowano na podstawie danych
UKNF3 i danych ankietowych NBP. Szacunki wykonywano oddzielnie dla złotowych i walutowych
kredytów mieszkaniowych4.

W pierwszym etapie symulacji założono, że sprzedaż nieruchomości nastąpi po 2/3 aktualnej ceny
rynkowej nieruchomości, tzn. ceny z III kwartału 2012 r. Wyniki symulacji wskazują na stosunko-
wo dużą wrażliwość wyniku finansowego banków na pogarszanie się jakości kredytów mieszkanio-
wych (zob. wykres 1). Wiąże się to ze znacznym udziałem portfeli mieszkaniowych w aktywach
niektórych banków oraz dużym udziałem kredytów z wysokimi wskaźnikami LtV. Straty kredyto-
we związane z pogorszeniem jakości 5% kredytów mieszkaniowych, kwalifikowanych obecnie jako
kredyty bez utraty wartości, przewyższyłyby zysk brutto wypracowany do końca września 2012
r. w przypadku krajowych banków komercyjnych o około 14% udziale w łącznych aktywach sek-
tora bankowego. Przy tym scenariuszu wszystkie banki spełniałyby jednak wymogi regulacyjne
dotyczące wysokości funduszy własnych. Natomiast pogorszenie jakości około 10% i 20% kredy-
tów mieszkaniowych spowodowałoby straty przewyższające zysk brutto dla banków stanowiących
około 1/3 aktywów sektora. Przy tych założeniach nastąpiłoby naruszenie norm adekwatności
kapitałowej w bankach mających odpowiednio około 2% i 6% udział w aktywach sektora.

W drugim etapie symulacji oszacowano zmianę wrażliwości banków na pogarszanie się jakości
kredytów mieszkaniowych przy założeniu obniżenia się cen nieruchomości o 10% (zob. przerywa-

34 Zob. „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.”, NBP, 2012 r., ramka 3.
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na linia na wykresie 1). Różnice w odporności banków w porównaniu do symulacji zakładającej
aktualny poziom cen nie są znaczne, szczególnie jeżeli zakładany odsetek kredytów, które utracą
wartość nie jest wysoki. Wyniki symulacji wskazują zatem, że nawet relatywnie silny dalszy spa-
dek cen nieruchomości5 nie zwiększa istotnie wrażliwości banków na pogorszenie jakości portfela
kredytów mieszkaniowych.

Wykres 1. Symulacja skutków pogorszenia jakości kredytów mieszkaniowych: wpływ na wynik finansowy
i normy kapitałowe krajowych banków komercyjnych
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Hipotetyczny odsetek kredytów które utracą wartość 

Straty kredytowe powodują niespełnienie norm adekwatności kapitałowej Straty kredytowe wyższe niż wynik finansowy brutto

Uwaga: hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości w całości pomniejszają (a) wynik finansowy brutto lub (b)
w pierwszej kolejności bieżący wynik finansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności
fundusze własne banku. Linie przerywane oznaczają wartości danej kategorii przy dodatkowym założeniu spadku
cen nieruchomości o 10%.
Źródło: NBP.

1 Zob. przypis 7 w ramce 3.
2 Szerzej na temat warunków realizacji zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych w „Raport o stabilności systemu
finansowego. Lipiec 2012 r.”, NBP, 2012 r., ramka 3.
3 Dane o rozkładzie LtV w portfelach kredytowych krajowych banków komercyjnych i oddziałów instytucji
kredytowych według przedziałów wartości LtV. Dane zostały zamieszczone w publikacji UKNF „Raport o sytuacji
banków 2011 r.”, UKNF, 2012 r.
4 Zagregowane rozkłady wartości kredytów w całym sektorze bankowym udzielonych do końca 2011 r. oszacowano
na podstawie wspomnianych danych UKNF, uwzględniając spłaty kapitału kredytów, zmiany cen nieruchomości
oraz zmiany kursów walutowych w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. Zagregowane rozkłady LtV kredytów
udzielonych w I półroczu 2012 r. oszacowano na podstawie danych z bazy ZBP Sarfin. Założono, że rozkłady LtV
w każdym z banków są równe rozkładom zagregowanym przesuniętym o różnicę pomiędzy średnim LtV w tym
banku a średnią w sektorze. Różnicę tę oszacowano na podstawie danych ankietowych NBP.
5 Spadek cen na rynku nieruchomości założony w symulacji wydaje się być duży w porównaniu z rzeczywistymi
zmianami cen – od połowy 2008 r. ceny nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym spadły już odpowiednio
o około 15% i 11%, szerzej zob. rozdział 2.3.
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Kredyty konsumpcyjne

Jakość kredytów konsumpcyjnych w II i III
kwartale 2012 r. poprawiła się (zob. wykres
3.26). Spadła wartość kredytów z utratą wartości
(zob. 3.24). Wprawdzie, podobnie jak w okresie
objętym poprzednią edycją Raportu, wpłynęły
na to duże transakcje sprzedaży wierzytelności,
jednak również po wyłączeniu ich wpływu tem-
po pogarszania się jakości kredytów konsumpcyj-
nych byłoby znacznie niższe niż w latach 2009–
2011.

Przyrosty kredytów z utratą wartości były szcze-
gólnie niskie w bankach specjalizujących się
w kredytach dla gospodarstw domowych35 (zob.
wykres 3.32). W bankach tych również dyna-
mika kredytów konsumpcyjnych zmniejszyła się
w większym stopniu niż w pozostałych ban-
kach. Wartość kredytów konsumpcyjnych w gru-
pie banków specjalizujących się w kredytach dla
gospodarstw domowych spadła w ciągu ostatnich
12 miesięcy o 9,3%, podczas gdy w pozostałych
bankach o 0,4%. Wydaje się, że oba te zjawi-
ska są skutkiem zaostrzenia polityki kredytowej
w latach 2009–2010 w związku z poniesieniem
znacznych strat na kredytach konsumpcyjnych.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów
konsumpcyjnych były zbliżone do kwot z okre-
su objętego poprzednią edycją Raportu i znacz-
nie niższe od odpisów z lat 2009–2011 (zob. wy-
kres 3.25).

Spadek strat kredytowych i tempa pogarsza-
nia się jakości kredytów konsumpcyjnych wiąże
się głównie z lepszą jakością nowych kredytów,
udzielonych od końca 2009 r. (zob. wykres 3.33).
Przyczyną dobrej jakości tych kredytów jest silne
zaostrzenie polityki kredytowej banków w latach
2008–2010.

Wykres 3.32. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów kon-
sumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości
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Banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych

Pozostałe banki

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

Wykres 3.33. Udziały kredytów konsumpcyjnych
opóźnionych w spłacie o ponad 90 dni po 6, 12, 24,
30 i 36 miesiącach od udzielenia kredytu według mie-
siąca udzielenia kredytu
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Miesiąc udzielenia kredytu 

Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzie-
lenia kredytu. Im mniejsza jest odległość pomiędzy po-
szczególnymi liniami dla danego miesiąca, tym wolniej
z upływem czasu pogarsza się jakość kredytów udzielo-
nych w danym miesiącu.
Źródło: BIK.

35 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 maja szczególnie wysoki udział w kredytach konsumpcyjnych (43% na koniec
września 2012 r.).
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***

Prognozowane pogorszenie się sytuacji makro-
ekonomicznej w najbliższych kwartałach (zob.
rozdział 2.1) będzie niekorzystne z punktu wi-
dzenia ryzyka kredytowego.

Spadek tempa wzrostu PKB i pogorszenie sy-
tuacji na rynku pracy oraz proces starzenia
się portfeli kredytowych będą przyczyniać się
do wzrostu strat kredytowych w kredytach
mieszkaniowych.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych można
oczekiwać stabilizacji lub ewentualnie niewielkie-
go wzrostu odpisów z tytułu utraty wartości kre-
dytów. Wielkość strat kredytowych w portfelu
kredytów konsumpcyjnych powinna być znacz-
nie niższa niż w latach 2009–2011, dzięki dobrej
jakości kredytów udzielonych w okresie ostatnich
trzech lat, co jest wynikiem konserwatywnej poli-
tyki kredytowej banków w tym segmencie rynku.

Na jakość nowych kredytów udzielonych w nad-
chodzących kwartałach mogą mieć wpływ plano-
wane zmiany w Rekomendacjach S i T (zob. roz-
dział 3.2). Trudno w tej chwili oceniać, na ile
banki skorzystają z możliwości poluzowania po-
lityki kredytowej w warunkach pogarszającej się
sytuacji makroekonomicznej. Wydaje się jed-
nak, że kredyty konsumpcyjne udzielone z wy-
korzystaniem uproszczonych zasad oceny zdolno-
ści kredytowej klientów będą generować wyższe
koszty ryzyka kredytowego.

Spłacalność tych kredytów będzie zależała od
kształtu przyszłej ścieżki wzrostu gospodarczego
w Polsce. O ile obniżenie tempa wzrostu gospo-
darczego byłoby krótkotrwałe, to koszty mate-
rializacji ryzyka kredytowego dla banków byłyby
ograniczone, a część kredytów byłaby spłacana
już przy wyższym tempie wzrostu gospodarcze-
go. Gdyby jednak obniżenie tempa wzrostu go-
spodarczego miało bardziej trwały charakter, to
sytuacja kredytobiorców i banków może się istot-
nie pogorszyć.

3.4. Ryzyko płynności i ryzyko
rynkowe

3.4.1. Ryzyko płynności

Średnia luka finansowania w sektorze banków ko-
mercyjnych nieznacznie się obniżyła w analizo-
wanym okresie (zob. wykres 3.34). Zobowiązania
banków wobec sektora niefinansowego, rządowe-
go i samorządowego wzrosły szybciej niż należ-
ności od tych sektorów. Jednocześnie banki ogra-
niczyły finansowanie od zagranicznego sektora fi-
nansowego. Spadek luki dotyczył przy tym więk-
szości krajowych banków komercyjnych. Wzrosła
ona natomiast głównie w przypadku oddziałów
instytucji kredytowych. Podmioty te przeważnie
nie posiadają rozwiniętej bazy depozytowej wo-
bec czego utrzymują wysoką lukę finansowania,
która dodatkowo cechuje się dość znaczną zmien-
nością.

Wykres 3.34. 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 września 2009 r.
Źródło: NBP.

Wzrost zobowiązań dotyczył głównie depozytów
gospodarstw domowych (średnio o ponad 10%
r/r36 w analizowanym okresie). Jednocześnie po-
lityka banków zmierzająca do zwiększenia war-

36 Po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych.
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tości tych depozytów przyczyniła się do wzrostu
kosztów ich pozyskania. Wskazuje na to spadek
spreadu miedzy stawkami rynku międzybanko-
wego a oprocentowaniem nowych depozytów ter-
minowych (zob. wykres 3.35). Wzrost kosztów
mógł być też związany z końcem możliwości ofe-
rowania tzw. lokat antypodatkowych i częścio-
wego rekompensowania klientom spadku docho-
dów.

Wykres 3.35. Oprocentowanie nowych termino-
wych depozytów złotowych
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Gospodarstwa domowe
Przedsiębiorstwa
Średniomiesięczny WIBOR

Uwagi: dane na podstawie próby 19 banków raportują-
cych do NBP informacje nt. stóp procentowych; śred-
niomiesięczną stawkę WIBOR obliczono jako miesięcz-
ną średnią ze stawek WIBOR o terminach 1M, 3M, 6M,
1Y ważoną za pomocą udziałów depozytów o odpowied-
nich terminach zapadalności w całości nowych depozytów
w danym miesiącu.
Źródło: NBP.

Po około dwuletnim okresie silnego wzrostu de-
pozytów przedsiębiorstw nastąpiło jego wyraźne
wyhamowanie. W analizowanym okresie, za wy-
jątkiem maja, przyrosty miesięczne depozytów
przedsiębiorstw były ujemne37. Statystyka stóp
procentowych nie wskazuje ponadto, aby banki
starały się zwiększyć wartość nowych depozytów
terminowych przedsiębiorstw poprzez wzrost ofe-
rowanego oprocentowania (w stosunku do stawek
rynkowych). Może to wynikać z faktu, że depo-
zyty przedsiębiorstw są postrzegane jako mniej
stabilne (o niższym osadzie) niż depozyty gospo-
darstw domowych.

W analizowanym okresie kontynuowana była
tendencja spadku zobowiązań wobec zagranicz-
nych instytucji finansowych (zob. wykres 3.36),
wśród których większość stanowią kredyty i de-
pozyty pozyskiwane od podmiotów dominują-
cych. Spadek dotyczył większości banków, jed-
nak jego przyczyny wydają się zróżnicowane.
W przypadku części banków był związany z pro-
cesami konsolidacyjnymi i zmianami w strate-
gii działalności. Brak jest natomiast oznak, że-
by banki ograniczały swoją akcję kredytową
na skutek wycofywania finansowania zagranicz-
nego. Większość banków, mimo spadku zobo-
wiązań zagranicznych, zwiększało sumę bilanso-
wą opierając się na wzroście bazy depozytowej.
Dodatnią, choć niezbyt silną, zależność między
zmianą stanu kredytów a zmianą stanu zobo-
wiązań zagranicznych można zauważyć jedynie
w przypadku walutowych kredytów mieszkanio-
wych. W warunkach zaprzestania przez więk-
szość banków udzielania nowych kredytów wa-
lutowych i stopniowej spłaty kredytów wcześniej
udzielonych spadł popyt banków na finansowanie
walutowe.

Wykres 3.36. Roczne tempo wzrostu zobowiązań
od banków i oddziałów instytucji kredytowych
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Uwagi: dane dotyczą kredytów i depozytów. Liniami prze-
rywanymi oznaczono wzrost po wyeliminowaniu wpływu
zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

37 Po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych.
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Część banków pozyskiwała środki potrzebne
do finansowania portfela aktywów walutowych
poprzez emisję obligacji w walutach obcych.
Przykładowo, Bank PKO BP dokonał w lipcu
i wrześniu br. emisji kolejnych transz w ramach
rozpoczętego w 2010 r. programu emisji euroobli-
gacji na 3 mld euro oraz emisji obligacji w dola-
rach na rynek amerykański, a BRE Bank w paź-
dzierniku dokonał emisji pierwszej transzy z za-
inicjowanego w 2012 r. programu euroobligacji
na 2 mld euro38.

Spadek zależności banków od finansowania za-
granicznego należy uznać za korzystny dla sta-
bilności systemu finansowego. Wysoki udział fi-
nansowania pozyskiwanego w ramach grupy ka-
pitałowej naraża banki na ryzyko koncentracji
i bezpośrednio uzależnia je od sytuacji zagranicz-
nych podmiotów dominujących. Istotne jest jed-
nak, aby redukcja tych zobowiązań przebiegała
- tak jak do tej pory - w sposób stopniowy, wraz
z obniżaniem się portfela kredytów walutowych,
i nie stanowiła ryzyka dla sytuacji płynnościowej
banków.

W celu oszacowania potencjalnego ryzyka zwią-
zanego ze znaczną skalą finansowania zagranicz-
nego przeprowadzono symulację w ramach ana-
liz szokowych. Scenariusz szokowy tej symula-
cji zakłada, między innymi, odpływ części zobo-
wiązań zagranicznych, deprecjację złotego i spa-
dek wartości bufora płynnych aktywów. Wyni-
ki tej restrykcyjnej w swoich założeniach symu-
lacji wykazały, że dla około 16% banków (pod
względem udziału w aktywach sektora bankowe-
go) szok płynnościowy związany z odpływem ka-
pitału zagranicznego stanowiłby poważne ryzy-
ko dla ich stabilnego funkcjonowania ze względu

na brak wystarczających buforów płynnych ak-
tywów (zob. rozdział. 3.7.2).

Struktura finansowania w bankach o poszcze-
gólnych strategiach finansowania39 nie zmieniła
się istotnie w analizowanym okresie (zob. wy-
kres 3.37). Jednocześnie jednak ograniczenie zo-
bowiązań zagranicznych przyczyniło się do spad-
ku udziału banków o strategii finansowania za-
granicznego (do 12% na koniec września z 17%
na koniec marca 2012 r.), które są w najwięk-
szym stopniu narażone na ryzyko koncentracji
finansowania, w sektorze banków komercyjnych.

Wzrosło efektywne oprocentowanie zobowiązań
obrazujące koszt całego portfela zobowiązań zło-
towych i walutowych banków (zob. wykres 3.38).
Było to przede wszystkim wynikiem wzrostu
oprocentowania depozytów od sektora niefinan-
sowego. Pewien wpływ miał też spadek udzia-
łu zobowiązań wobec zagranicznych instytucji
finansowych w strukturze finansowania. Więk-
szość z nich zaciągana jest w walutach ob-
cych (głównie w euro i frankach szwajcarskich),
i w konsekwencji, po niższym nominalnym opro-
centowaniu.

Nadzorcze wskaźniki płynności, które muszą wy-
pełniać banki40 wskazują, że ich sytuacja w za-
kresie ryzyka płynności jest dobra. Wszystkie
krajowe banki komercyjne i spółdzielcze41 speł-
niają wymóg dotyczący wskaźnika płynności dłu-
goterminowej M4. Średni wskaźnik dla krajo-
wych banków komercyjnych utrzymał się na rela-
tywnie niezmienionym poziomie i na koniec wrze-
śnia 2012 r. wyniósł 1,17, przy wymaganym mi-
nimum 1,00. Zmniejszył się przy tym udział ban-
ków o najniższych wskaźnikach.

38 PKO BP wyemitował 25 lipca br. obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro, 21 września – o wartości nominalnej
500 mln franków szwajcarskich, a 26 września – o wartości nominalnej 1 mld dolarów amerykańskich. BRE Bank
wyemitował 4 października euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro.
Źródło: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/instrumenty-dluzne/,
http://www.brebank.pl/Relacje Inwestorskie/Komunikaty gieldowe/?id=23230.
39 Szerzej na temat poszczególnych strategii finansowania polskich banków w: „Raport o stabilności systemu finan-
sowego – czerwiec 2009 r.”, NBP, 2009 r., rozdział 3.4.1.
40 Szerzej na temat nadzorczych norm płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień
2009 r.”, NBP, 2009 r., ramka 2.
41Wskaźnik płynności długoterminowej M4 muszą wypełniać tylko krajowe banki komercyjne i spółdzielcze o sumie
bilansowej powyżej 200 mln zł.
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Wykres 3.37. Struktura finansowania w bankach o strategii depozytowej (lewy panel), strategii finanso-
wania zagranicznego (środkowy panel) i strategii mieszanej (prawy panel)
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Legenda: A – depozyty sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego, B – zobowiązania wobec podmiotów
finansowych – rezydentów, C – zobowiązania wobec podmiotów finansowych – nierezydentów, D – zobowiązania
z tytułu operacji repo z NBP, E – kapitały, F – pozostałe pasywa.
Uwagi: banki zaklasyfikowano do poszczególnych grup na podstawie ich struktury finansowania na koniec września
2012 r. Udział banków o poszczególnych strategiach w aktywach sektora banków komercyjnych wynosi: depozytowa
– 51%, finansowania zagranicznego – 12%, mieszana – 27%.
Źródło: NBP.

Wykres 3.38. Efektywne oprocentowanie zobowią-
zań wobec poszczególnych sektorów
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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.

W zakresie płynności krótkoterminowej, krajo-
we banki komercyjne zobowiązane są do prze-
strzegania wskaźników M1 i M2, tj. do utrzy-
mywania rezerw płynności przewyższających po-
ziom środków obcych niestabilnych. W analizo-
wanym okresie wszystkie krajowe banki komer-
cyjne utrzymywały wskaźniki M2 powyżej wy-
maganego minimum 1,00, a średni wskaźnik dla
sektora krajowych banków komercyjnych pozo-
stawał relatywnie stabilny (zob. wykres 3.39).
Większość banków spółdzielczych i oddziałów
instytucji kredytowych42 wypełniało wskaźniki
w zakresie płynności krótkoterminowej – na ko-
niec września 2012 r. nie spełniał ich tylko jeden
bank spółdzielczy i jeden oddział instytucji kre-
dytowej.

42W zależności od wielkości, banki i oddziały instytucji kredytów zobowiązane są do wypełniania wskaźników M1
i M2 lub też do wypełniania uproszczonego wskaźnika udziału rezerwy płynności w aktywach ogółem.
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Wykres 3.39. Współczynnik płynności M2 w ban-
kach komercyjnych
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Źródło: NBP.

3.4.2. Ryzyko rynkowe

Spadek walutowych zobowiązań zagranicznych
przyczynił się do wzrostu długiej bilansowej po-
zycji walutowej w sektorze bankowym. Najwięk-
sza pozycja aktywów walutowych - portfel kre-
dytów mieszkaniowych - wprawdzie obniżyła się,
ale w mniejszym stopniu niż zobowiązania wa-
lutowe. Nie przełożyło się to jednak na wzrost
otwartej pozycji walutowej, która nie przekracza
1% funduszy własnych banków. W konsekwen-
cji ryzyko powstania znacznych strat w wyniku
zmian wyceny pozycji walutowej pozostaje ogra-
niczone. Wartość zagrożona z tytułu ryzyka wa-
lutowego nie przekracza 0,1% funduszy własnych
banków komercyjnych (zob. wykres 3.40).

Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego
jest obliczana przy założeniu płynności rynku in-
strumentów zabezpieczających i pełnej możliwo-
ści odnowienia transakcji zabezpieczającej. Sza-
cunek ten nie obejmuje innych aspektów ryzyka,
na które banki są w praktyce narażone: wzro-
stu kosztu transakcji, braku możliwości odnowie-
nia transakcji oraz niewypłacalności kontrahen-
ta. Ponadto wiele polskich banków zabezpiecza
otwartą bilansową pozycję walutową zawierając
transakcje fx swap i CIRS z zagranicznymi ban-

kami. Oznacza to, że ryzyko związane z finan-
sowaniem zagranicznym nie ogranicza się tylko
do bilansowych zobowiązań w postaci kredytów
i depozytów otrzymanych od podmiotów domi-
nujących.

Wykres 3.40. Mediana Value at Risk z tytułu ry-
zyka walutowego i stopy procentowej
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Uwagi: VaR na poziomie ufności 99% w horyzoncie 10-
dniowym, obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony
jako procent funduszy własnych.
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 punktów bazowych), jednocześnie aktywnie
konkurując o pozyskiwanie depozytów. Na ko-
niec września 2012 r. dla około 30% banków sza-
cowana zyskowność portfela kredytów mieszka-
niowych była ujemna (zob. wykres 3.7). Jedno-
cześnie jednak w analizowanym okresie wyraźnie
spadły koszty zabezpieczania się przed ryzykiem
walutowym (zob. rozdział 2.2.2).

Źródłem ryzyka związanego z zabezpieczaniem
bilansowej pozycji walutowej jest też możli-

62 Narodowy Bank Polski



Stabilność sektora bankowego

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 3.7.2). Wyni-
ki symulacji wskazują, że dla niektórych banków
(o około 13% 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.

Ryzyko stopy procentowej w krajowym sektorze
bankowym dotyczy głównie portfela stałokupo-
nowych papierów wartościowych43. Zdecydowa-
ną większość (około 87%) tego portfela stano-
wią krajowe skarbowe papiery wartościowe oraz
bony pieniężne NBP. Ryzyko stopy procento-
wej związane z bonami pieniężnymi jest znikome
ze względu na ich krótki termin zapadalności (za-
zwyczaj 7 dni). Około 84% papierów skarbowych
jest utrzymywane przez banki w portfelach, któ-
re wyceniane są według cen rynkowych. Średnie
duration tego portfela jest jednak relatywnie nie-
wysokie i wynosi około 1,4 lat. Ryzyko zmian ich
cen jest też w większości zabezpieczane przy wy-
korzystaniu instrumentów pochodnych. W rezul-
tacie szacunkowa miara wartości zagrożonej dla
ryzyka stopy procentowej w portfelach handlo-
wych banków nie przekracza 0,2% ich funduszy
własnych (zob. wykres 3.40).

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 3.7.2). 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.

***

Sytuacja płynnościowa sektora bankowego pozo-
staje korzystna. Banki zmniejszyły lukę między
kredytami a depozytami, a niektóre z nich zwięk-
szyły również udział finansowania poprzez emisję
długoterminowych instrumentów dłużnych. Do-
szło przy tym do zmniejszenia skali finansowa-
nia zagranicznego. Jednocześnie zwiększona kon-
kurencja o depozyty przyczyniła się do wzrostu
kosztów ich pozyskania. W nadchodzącym okre-
sie można spodziewać się kontynuacji wzrostu
kosztów finansowania w stosunku do stawek ryn-
kowych.

Średnia wartość bufora aktywów płynnych utrzy-
muje się na wysokim poziomie, co jest potwier-
dzone przez nadzorcze wskaźniki płynności. Jed-
nocześnie sytuacja poszczególnych banków jest
dość zróżnicowana, a niektóre z nich cechują się
wysoką koncentracją zobowiązań, w szczególno-
ści wobec zagranicznych podmiotów dominują-
cych. Dla niektórych banków potencjalne ryzy-
ko może też stanowić odnowienie finansowania
portfela aktywów walutowych.

Można oceniać, że ryzyko nagłego wycofania fi-
nansowania ze strony podmiotów dominujących
jest obecnie niskie, jednak w przypadku inten-
syfikacji zaburzeń na globalnych rynkach finan-
sowych, nie można wykluczyć odpływu środków
z polskich banków. Przeprowadzone symulacje
wykazały, że taka sytuacja stanowiłaby wyzwa-
nie dla polskiego sektora bankowego. Część kra-
jowych banków nie ma bowiem obecnie wystar-
czających buforów płynnościowych, które mo-

43 Około 94% portfela kredytowego jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
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głyby pokryć ewentualny odpływ środków zwią-
zany ze scenariuszem wycofywania kapitału za-
granicznego.

Można oceniać, że w nadchodzących kwartałach
kontynuowany będzie trend stopniowego obni-
żania środków pozyskiwanych przez banki od
zagranicznych podmiotów dominujących. Część
krajowych banków już obecnie zmienia swoje
strategie w zakresie finansowania starając się
w większym stopniu finansować na lokalnym ryn-
ku depozytami klientów. Ograniczenie skali za-
leżności od finansowania zagranicznego należy
oceniać pozytywnie, w krótkim okresie może jed-
nak doprowadzić do wzrostu kosztów finanso-
wania szczególnie w warunkach relatywnie ni-
skiej stopy oszczędności gospodarstw domowych
i w perspektywie pogorszenia sytuacji na rynku
pracy.

W kontekście zmian struktury finansowania ban-
ków, istotne jest, aby była ona odpowiednio zdy-
wersyfikowana, a niedopasowanie terminów mię-
dzy aktywami i pasywami możliwie ograniczone.
Korzystny byłby rozwój rynku dłużnych papie-
rów wartościowych emitowanych przez banki.

3.5. Rynkowa ocena polskich
banków

Od czasu publikacji poprzedniego Raportu noto-
wania giełdowe polskich banków poprawiły się,
odrabiając tym samym spadki z II kwartału
2012 r. Kursy akcji polskich banków notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych przez więk-
szość 2012 r. zachowywały się zdecydowanie le-
piej niż notowania ich spółek-matek na giełdach
europejskich. Dopiero ogłoszenie przez głów-
ne, światowe banki centralne kolejnych progra-
mów ekspansywnej polityki pieniężnej skutkowa-
ło zwiększonym apetytem na ryzyko, co przeło-
żyło się m.in. na wzrost notowań akcji banków
w strefie euro (zob. wykres 3.41).

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 3.42). Jednocześnie przewidywania anality-
ków rynkowych co do spodziewanych wyników
finansowych polskich banków pozostają stabilne
(zob. wykres 3.43).

Wykres 3.41. Kursy indeksów polskich i europej-
skich banków
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Uwaga: kursy indeksów przeskalowane na 100 na począ-
tek września 2009 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

Wykres 3.42. Wskaźnik „cena do wartości księgo-
wej” polskich banków
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Uwaga: wskaźnik oparty na danych banków należących
do indeksu WIG–Banki i dodatkowo Banku Zachodniego
WBK, z wyłączeniem banków zagranicznych (Unicredit
oraz Nova Kreditna Banka Maribor) oraz banku Getin
Noble.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.
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W analizowanym okresie ratingi polskich ban-
ków nie zmieniły się (zob. tabela 3.3). Wyjątek
stanowiło obniżenie przez agencję Moody’s per-
spektywy ratingu banku PKO BP ze stabilnej
na negatywną. W opinii agencji obniżka była re-

zultatem sprzedaży w lipcu br. ponad 7% akcji
banku przez Skarb Państwa oraz średniookreso-
wych planów dalszej redukcji zaangażowania ka-
pitału państwowego44.

Tabela 3.3. 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 (STA)
Pekao C- (C-) A2 (A2) P-1 (P-1) NEG (NEG)
BRE Bank D (D) Baa2 (Baa2) P-2 (P-2) NEG (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) RUR (RUR)
Bank Millennium D (D) Baa3 (Baa3) P-3 (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) NEG (NEG)
BRE Bank Hipoteczny E+ (E+) Baa3 (Baa3) P-3 (P-3) NEG (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) STA (STA)
BZ 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)
Kredyt Bank bb+ (bb+) BBB (BBB) F3 (F3) POS (POS)
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. SACP - stand-alone credit profile.
Źródło: www.moodys.com, www.fitchpolska.com., www.standardandpoors.com

44 Po transakcji udział Skarbu Państwa w akcjonariacie banku wynosił bezpośrednio 33,39% oraz pośrednio dodat-
kowe 10,25%, uwzględniając udziały posiadane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Wykres 3.43. Historyczny i prognozowany wynik
na akcję wybranych banków
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2012–2013 obliczany jako mediana z wszystkich prognoz
rynkowych dla danego banku, znormalizowany na począ-
tek 2008 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

3.6. Pozycja kapitałowa ban-
ków

W okresie od marca do września 2012 r. fundu-
sze własne krajowego sektora bankowego wzro-
sły o 12,4%. Wzrost nastąpił głównie dzięki aku-
mulacji zysku wypracowanego w 2011 r. Struk-
tura funduszy własnych była korzystna z punk-
tu widzenia możliwości absorbowania ewentual-
nych strat, gdyż w przeważającej mierze składa-
ły się one z kapitałów podstawowych (zob. wy-
kres 3.44).

Średni współczynnik wypłacalności krajowe-
go sektora bankowego obniżył się nieznacznie
do 14,1% (zob. wykres 3.44). Większość ban-
ków miała wysokie współczynniki wypłacalności
– 82,8% udział w aktywach krajowych banków
komercyjnych posiadały banki ze współczynni-
kami wypłacalności wyższymi niż 12% (zob. wy-
kres 3.46).

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

W analizowanym okresie średni wskaźnik dźwi-
gni finansowej obniżył się z 12,0 do 11,6 (zob. wy-
kres 3.48).

Wykres 3.44. Wybrane pozycje funduszy własnych
i współczynnik wypłacalności banków krajowych
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Źródło: NBP.

Wykres 3.45. Zmiany (r/r) wybranych pozycji fun-
duszy własnych banków krajowych
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Uwagi: dane nie uwzględniają: w 2007 r. emisji akcji ban-
ku Pekao SA związanej z przejęciem części banku BPH,
w 2009 r. – dofinansowania państwowego Banku Gospo-
darstwa Krajowego przez właściciela kwotą 3,9 mld zł,
w 2011 r. – Polbanku (wrostu kapitałów w wyniku prze-
kształcenie oddziału w filię). Dane za 2012 r. dotyczą
pierwszych 9 miesięcy roku.
Źródło: NBP.

66 Narodowy Bank Polski



Stabilność sektora bankowego

Adekwatność kapitałowa krajowych banków ko-
mercyjnych obniżyła się nieznacznie pod wpły-
wem podniesienia wagi ryzyka do 100% w od-
niesieniu do ekspozycji detalicznych walutowych
od czerwca 2012 r.45 Można szacować, że średni
współczynnik wypłacalności w sektorze banko-
wym obniżył się z tego względu w czerwcu o oko-
ło 0,7 pkt. proc., a wymogi kapitałowe wzrosły
o około 3 mld zł. W przypadku kilku banków ak-
tywnych na rynku walutowych kredytów miesz-
kaniowych i posiadających znaczną część portfe-
la kredytów mieszkaniowych nominowaną w wa-
lucie obcej, współczynniki wypłacalności obniży-
ły się o 1,2–1,9 pkt. proc., jednak większość tych
banków utrzymała współczynnik wypłacalności
na poziomie powyżej 10%.

Wykres 3.46. Rozkład aktywów krajowych banków
komercyjnych według współczynnika wypłacalności
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Źródło: NBP.

Wykres 3.47. Wymogi kapitałowe na wybrane ro-
dzaje ryzyka w bankach krajowych
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Źródło: NBP.

Wykres 3.48. Wskaźnik dźwigni finansowej w kra-
jowych bankach komercyjnych
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Źródło: NBP.

45 Uchwała nr 153/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. weszła w życie 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z tą uchwałą, waga
ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych została podniesiona z 75% (dla części efektywnie zabezpieczonej)
do 100%.
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3.7. Odporność systemu banko-
wego na szoki

3.7.1. 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 symulacje46. Oddzielna sy-
mulacja miała na celu analizę ryzyka wystąpie-
nia efektu domina związanego z wzajemnymi
ekspozycjami banków na rynku niezabezpieczo-
nych lokat międzybankowych47.

Wyniki symulacji I (zob. wykres 3.49) odpowia-
dają na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości
kredytów obecnie obsługiwanych terminowo mo-
gą zaabsorbować poszczególne banki bez naru-
szenia norm adekwatności kapitałowej48. Wyniki
symulacji pozwalają uszeregować banki według
odporności na pogorszenie jakości ich portfela
kredytowego. Symulacja przeprowadzona na da-
nych z września 2012 r. wskazuje na brak zmian
znaczenia grupy banków, które byłyby w sta-
nie zaabsorbować jedynie niewielkie pogorszenie
jakości portfela kredytów. Pogorszenie jakości
5% kredytów spowodowałoby naruszenie norm
adekwatności kapitałowej w bankach posiadają-
cych 2,5% aktywów sektora bankowego. W mar-
cu 2012 r. identyczny szok spowodowałby naru-
szenie tych norm w bankach posiadających 2,7%
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
nie zmieniło się (zob. wykres 3.50). Banki, któ-
re w symulacji notują spadek współczynnika wy-
płacalności poniżej 8% można uznać za cechujące
się relatywnie wysoką – w stosunku do kapitałów
i bieżącego wyniku finansowego – wartością kre-
dytów ze stwierdzoną utratą wartości. Udział tej
grupy banków w aktywach sektora bankowego
wynosi około 8% (zob. wykres 3.51), tyle samo
ile na koniec I kwartału 2012 r.

Wykres 3.49. Symulacja I: aktywa krajowych ban-
ków komercyjnych uszeregowane według odsetka kre-
dytów bez stwierdzonej utraty wartości, którego 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.

46 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.
W porównaniu do symulacji przeprowadzanych na potrzeby poprzednich edycji Raportu dokonano zmiany, polegają-
cej na uwzględnieniu w zdolności absorbowania strat przez banki wartości tej części zysku bieżącego roku obrotowego,
która nie jest zaliczona przez bank do funduszy własnych.
47 Badano wpływ upadłości pierwotnej krajowych banków komercyjnych na krajowe banki komercyjne i banki spół-
dzielcze.
48 Zob. przypis 7 w ramce 3.
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Wykres 3.50. 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%

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. i 3. odpisy na utratę wartości są powiększane
o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości za-
bezpieczeń w scenariuszu 2. i 50% w scenariuszu 3.).
Źródło: NBP.

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

Wykres 3.51. Symulacja II: rozkład aktywów ban-
ków komercyjnych w scenariuszach pogorszenia się
jakości należności o stwierdzonej utracie wartości we-
dług danych na wrzesień 2012 r.
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Uwaga: scenariusze zdefiniowane w objaśnieniach pod wy-
kresem 3.50.
Źródło: NBP.

W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozy-
cji kredytowych w poszczególnych bankach po-
przez oszacowanie wpływu hipotetycznej upa-
dłości trzech największych kredytobiorców niefi-
nansowych każdego banku (zob. tabela 3.4, ostat-
nia kolumna).

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) nieznacznie wzrosła w porównaniu z mar-
cem 2012 r. Jednocześnie dla większości ban-
ków potencjalne straty nie byłyby na tyle wy-
sokie, aby zagrozić ich wypłacalności. Ponadto,
łączny niedobór funduszy własnych, przy tak re-
strykcyjnych założeniach symulacji, byłby rela-
tywnie niewielki i nie przekroczyłby 33% warto-
ści funduszy własnych banków tych banków, któ-
re w symulacji notują niedobór kapitału, i 2,2%
wartości funduszy własnych całego sektora.

Wyniki opisanych powyżej symulacji wskazują
na utrzymujące się zróżnicowanie buforów kapi-
tałowych pomiędzy bankami. Większość banków
posiada wystarczające kapitały, aby zaabsorbo-
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Tabela 3.4. 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

11 8

Udział tych banków w aktywach sektora
bankowego

27,0% 18,6%

Wartość strat kredytowych (mld zł) 7,7 3,2
Udział1 banków o współczynniku
wypłacalności poniżej 8% lub mających
fundusze własne niższe niż kapitał
wewnętrzny

0,4% 0%

Trzech największych kredytobiorców
danego banku

Wartość strat kredytowych (mld zł) 20,7
Udział1 banków o współczynniku
wypłacalności poniżej 8% lub mających
fundusze własne niższe niż kapitał
wewnętrzny

6,1%

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.

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.

Symulacja V wykazała, że efekt domina skutku-
jący upadkami wtórnymi banków byłby wywoła-
ny przez upadek pierwotny 3 z 46 działających
na koniec września 2012 r. krajowych banków
komercyjnych49. W przypadku ich bankructwa,
upadek wtórny dotyczyłby od 1 do 14 krajowych

banków komercyjnych i spółdzielczych o łącz-
nych aktywach nie przekraczających 1,2% akty-
wów całego sektora bankowego.

Niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina
wynika z relatywnie małej skali transakcji pomię-
dzy krajowymi bankami. Dominującą część lo-
kat międzybankowych stanowią transakcje mię-
dzy bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi oraz
między bankami krajowymi i zagranicznymi.
Wartość lokat zawartych pomiędzy krajowymi
bankami komercyjnymi w relacji do ich fundu-
szy własnych jest nieznaczna.

49W symulacji badano następstwa upadku każdego banku z osobna. Szerzej o metodzie badania efektu domina
w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2011 r.”, NBP, 2011 r., ramka 4.
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3.7.2. Testy warunków skrajnych

Do oceny odporności banków50 na zewnętrzne
negatywne szoki zostały zastosowane testy wa-
runków skrajnych uwzględniające szok makro-
ekonomiczny, rynkowy i płynności. Jako scena-
riusz referencyjny wykorzystano centralną ścież-
kę projekcji makroekonomicznej NBP z „Rapor-
tu o inflacji – Listopad 2012 r.”, sporządzoną
przy założeniu stałych stóp procentowych. Ce-
lem analizy była kwantyfikacja skutków hipote-
tycznych szoków dla banków w okresie od IV
kwartału 2012 r. do końca 2014 r. Przyjęto za-
łożenie stałej wartości i struktury bilansów ban-
ków51 oraz zatrzymania przez banki całego zy-
sku wypracowanego w pierwszych trzech kwar-
tałach 2012 r. i w okresie symulacji. Analiza nie
uwzględnia możliwości zmian wielkości i struk-
tury portfela kredytowego ani finansowania ze-
wnętrznego banków. Z powodu tych założeń wy-
niku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani
innych symulacji zawartych w tym podrozdziale
nie należy traktować jako prognozy sytuacji sek-
tora 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 uwzględnia
łączny wpływ poszczególnych szoków na sytu-
ację ekonomiczną. W przeciwieństwie do symula-
cji jednoczynnikowych (zob. ramki 3 i 4 oraz roz-
dział 3.7.1), które obrazują wrażliwość banków
na pojedyncze, wyizolowane szoki, testy warun-
ków skrajnych pozwalają na oszacowanie możli-
wie kompletnego wpływu wielu współoddziału-

jących 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 banków52.

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków
w obu scenariuszach wyznaczono przy założeniu,
że banki muszą dysponować funduszami pod-
stawowymi w wysokości zapewniającej utrzy-
manie współczynnika wypłacalności obliczanego
na bazie funduszy podstawowych na poziomie
9% oraz że fundusze podstawowe muszą być
wyższe niż wymogi kapitałowe szacowane we-
wnętrznie przez banki w ramach procesu ICAAP.
Przyjęte kryterium dla wartości współczynnika
wypłacalności jest bardziej restrykcyjne niż obo-
wiązujące obecnie regulacje ustawowe. Jest ono
natomiast zgodne ze standardem wyznaczonym
przez stress-testy EBA, a także odpowiada jed-
nemu z warunków wymienianych przez Komisję
Nadzoru Finansowego w zaleceniach w zakresie
polityki dywidendowej banków53.

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 ryzyka
i słabnącego popytu.

50 Symulacja dotyczy krajowych banków komercyjnych.
51 Z wyjątkiem zmian opisanych explicite, takich jak pogorszenie jakości kredytów, spadek wartości obligacji w wyniku
szoku rynkowego itd.
52 Szerzej nt. metod stosowanych do przeprowadzania testów warunków skrajnych w: „Raport o stabilności systemu
finansowego. Grudzień 2011 r.”, NBP, 2011 r., ramka 6.
53 Zob. „Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych”, KNF, 28 listopada 2012 r.
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Przy takich założeniach w Polsce nastąpiło-
by znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodar-
czego (zob. tabela 3.5), 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.

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 3.52).

Tabela 3.5. Podstawowe wskaźniki gospodarcze
w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych
(w %)

2012 2013 2014
Tempo wzrostu PKB r/r
scenariusz referencyjny 2,3 1,5 2,3
scenariusz szokowy 2,3 0,4 -1,0
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny 9,8 10,7 11,7
scenariusz szokowy 9,8 10,9 13,4
Inflacja CPI r/r
scenariusz referencyjny 3,8 2,5 1,5
scenariusz szokowy 3,8 3,7 1,8
WIBOR3M
scenariusz referencyjny 5,0 5,0 5,0
scenariusz szokowy 4,9 4,6 3,8

Źródło: NBP.

W celu oceny wpływu potencjalnego spadku za-
ufania inwestorów zagranicznych do polskiej go-
spodarki skutkującego odpływem kapitału z Pol-
ski na pozycję kapitałową banków, do makro-
ekonomicznego scenariusza szokowego dołączo-
no szok rynkowy. Odpływ kapitału znalazłby
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 trwający rok
wzrost rentowności obligacji o 300 pkt. bazowych
oraz deprecjację złotego wobec euro o 30%54.

Wykres 3.52. Szokowy scenariusz makroekono-
miczny na tle wykresu wachlarzowego PKB z „Ra-
portu o inflacji – Listopad 2012 r.”
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Uwaga: czerwona linia oznacza scenariusz szokowy.
Źródło: NBP.

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 depozytów55.

54W stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca września 2012 r.
55 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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Ostatnim elementem symulacji była analiza
wpływu potencjalnego upadku banku w obu sce-
nariuszach makroekonomicznych na sytuację po-
zostałych banków poprzez tzw. efekt domina.

Szacowana wartość hipotetycznego zwiększenia
funduszy podstawowych przez banki, które by-
łoby wymagane w przypadku realizacji scenariu-
sza szokowego, wyniosłaby 4,3 mld zł i byłaby
około cztery razy wyższa niż w przypadku sce-
nariusza referencyjnego (zob. tabela 3.6). Ponad-
to, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku
międzybankowym potrzeby kapitałowe banków
wzrosłyby o dodatkowe 6 mln zł. Udział banków,
które musiałyby podnieść fundusze podstawowe,
aby spełnić kryteria przyjęte do analizy, w akty-
wach sektora bankowego wyniósłby w przypad-
ku scenariusza szokowego 15,5%, a w przypadku
scenariusza referencyjnego – 5,4%.

W przypadku scenariusza referencyjnego w gru-
pie banków, które musiałyby podnieść fundusze
podstawowe najbardziej ważą instytucje, które
już obecnie – mimo wypełniania regulacyjnego
minimum w zakresie adekwatności kapitałowej
– nie spełniają bardziej restrykcyjnego kryte-
rium przyjętego do badania. Większość banków
niespełniających kryteriów kapitałowych w sce-
nariuszu referencyjnym lub szokowym osiągnęła
w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. dodat-
ni wynik finansowy, jednak przeznaczenie całości
tych zysków na zwiększenie kapitałów nie zapew-
niłoby im wystarczającego bufora dla zaabsorbo-
wania hipotetycznych strat.

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przy-
padku materializacji bardzo restrykcyjnego sce-
nariusza szokowego grupa banków o około 16%
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 3.53).
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 38 mld zł.

Wykres 3.53. Aktywa krajowych banków komer-
cyjnych według pokrycia odpływu środków buforem
płynnych aktywów w scenariuszu szokowym
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Źródło: NBP.

Porównanie wyników z symulacją przeprowadzo-
ną w poprzedniej edycji Raportu (59 mld zł
niedoboru środków płynnych w bankach o 24%
udziale w aktywach sektora) wskazuje na istotny
wzrost odporności banków i spadek wartości po-
tencjalnego niedoboru środków płynnych. Wyni-
ka to przede wszystkim z ograniczenia skali fi-
nansowania zagranicznego i niewielkiego spadku
portfela kredytów walutowych.

***

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 ryzyka kredyto-
wego. Jednocześnie występuje zróżnicowanie bu-
forów kapitałowych pomiędzy bankami, a część
z nich cechuje się relatywnie niską odpornością.

Nadal utrzymuje się wysoka niepewność dotyczą-
ca rozwoju przyszłej sytuacji gospodarczej. Nie
można więc wykluczyć ryzyka materializacji sce-
nariusza silnej przedłużonej recesji w gospodarce
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Tabela 3.6. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne Wyniki symulacji za okres
za okres IV kw. 2012 – IV kw. 2014

IV kw. 2011 – III kw. 2012 scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów -0,7 -0,9 -1,3
Wynik odsetkowy2 2,2 2,0 1,7
Wynik finansowy netto 1,2 0,9 0,3

Potrzeby kapitałowe3 (w mld zł)
Szok makroekonomiczny i rynkowy n/d 1,0 4,3
Efekt domina n/d 0,0 0,01

Dodatkowe informacje – szok rynkowy
w okresie symulacji (w mld zł)

Zmiana wartości obligacji uwględniona
w wyniku finansowym

n/d n/d -0,5

Zmiana wartości obligacji uwzględniona
w kapitałach

n/d n/d -4,2

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

n/d n/d -0,7

1 Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji – Listopad 2012 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 przy uwzględnieniu
funduszy podstawowych powyżej 9% oraz utrzymania funduszy podstawowych w wartości nie niższej niż kapitał
wewnętrzny na koniec okresu symulacji.
Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych.
Założono stałą wielkość i strukturę portfela kredytowego i finansowania zewnętrznego banków w horyzoncie symulacji
oraz przeznaczenie całości wypracowanego do końca września 2012 r. a niepodzielonego zysku oraz zysku wypraco-
wanego w okresie symulacji na zwiększenie kapitałów banków. Z powodu tych założeń wyniku symulacji dla
scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym podrozdziale nie należy traktować
jako prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.
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światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych.
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują,
że duża część banków posiada kapitały i wyniki
finansowe pozwalające na zaabsorbowanie skut-
ków wystąpienia takiego restrykcyjnego scena-
riusza.

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji
zdolności absorbowania strat wskazują, że od-
porność banków na szoki jest relatywnie wyso-
ka i nieznacznie się poprawiła. W konsekwencji
w skali całego sektora dodatkowe potrzeby kapi-
tałowe nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki
wymagałaby dość istotnego zwiększenia kapita-
łów. W większości są to banki, które już obec-
nie mają relatywnie słabszą pozycję kapitałową
i wyniki finansowe.

Biorąc pod uwagę wysoką niepewność co do roz-
woju sytuacji gospodarczej, istotne jest jednak
aby banki nadal prowadziły ostrożną politykę
dywidendową, która zapewni im bufor na pokry-
cie ewentualnego wzrostu kosztów ryzyka kredy-
towego. Ponadto, banki spełniające szczególnie
istotną rolę powinny mieć – zgodnie z zalecenia-

mi Financial Stability Board (FSB) – podwyż-
szoną zdolność do absorpcji potencjalnych strat
(zob. ramka 5).

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 stanowić dla banków
istotne ryzyko płynności w przypadku braku sta-
bilnych źródeł finansowania w walutach obcych.
Potwierdza to konieczność dalszego ograniczania
udzielania przez krajowe banki kredytów waluto-
wych, szczególnie kredytów mieszkaniowych dla
gospodarstw domowych, tak aby możliwe sta-
ło się stopniowe redukowanie wysokiego obecnie
udziału kredytów walutowych w całym portfelu
kredytów dla sektora niefinansowego (32%).

Ramka 5. Instytucje finansowe o znaczeniu systemowym

Banki o znaczeniu systemowym na poziomie globalnym (G-SIB)

Pierwszym symptomem obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego było silne pogorszenie
sytuacji finansowej wielu międzynarodowych instytucji finansowych, przede wszystkim banków.
Ze względu na skalę ich działania, ich wpływ na rynki finansowe oraz na sektor realny gospodarki
otrzymały one wsparcie ze strony władz krajowych. Istotne koszty finansowe przedsięwziętych
przez władze krajowe i operacji pomocowych unaoczniły zagrożenia związane z funkcjonowaniem
instytucji określanych potocznie jako „zbyt duże, by pozwolić na ich upadek” (ang. too-big-to-
fail). Kryzys stał się impulsem do działań regulacyjnych, których celem jest ograniczenie ryzyka
związanego z możliwością upadku tychże instytucji. Liderzy państw, skupionych wokół grupy G20
zwrócili się do Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) o przygotowanie metody,
na podstawie której będzie możliwe zidentyfikowanie banków o systemowo ważnym znaczeniu
na poziomie globalnym (G-SIB), oraz zaproponowanie środków nadzorczych mających na celu
ograniczenie ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem.

BCBS zaproponował podjęcie działań skierowanych na zmniejszenie prawdopodobieństwa upad-
ku banku uznanego za G-SIB - głównie przez nałożenie obowiązku utrzymywania dodatkowego
bufora kapitałowego i przez to zwiększenie jego zdolności do absorbowania strat. Ponadto, w celu
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zmniejszania wpływu jaki może mieć upadek G-SIB na system finansowy i gospodarkę, Finan-
cial Stability Board podjęło pracę nad opracowaniem efektywnego mechanizmu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji działalności G-SIB1.

Pierwszym etapem działania jest identyfikacja G-SIB2. Zaproponowana metoda bierze pod uwagę
takie czynniki jak: wielkość danego banku, jego powiązania z innymi instytucjami finansowymi,
złożoność prowadzonej działalności i posiadanych przezeń instrumentów, w tym instrumentów
pochodnych, brak zastępowalności oferowanych przez bank usług (co może wynikać z pełnienia
ważnych funkcji przez instytucję na rynkach finansowych) oraz globalny zasięg mierzony obec-
nością poza granicami kraju, w którym ulokowana jest centrala banku. Przy identyfikacji G-SIB
przedmiotem analizy jest cała grupa finansowa na poziomie skonsolidowanym, punktem zaś od-
niesienia – gospodarka globalna.

Przy zastosowaniu tej metody BCBS zidentyfikował 28 banków3 systemowych o znaczeniu glo-
balnym, bazując na danych z końca 2011 r. Kolejne aktualizacje listy odbywać się będą corocznie.

Drugim etapem działania jest nałożenie dodatkowych wymogów kapitałowych na zidentyfikowane
G-SIB. BCBS oczekuje, że dodatkowy wymóg kapitałowy będzie obowiązywał od początku 2016 r.
dla banków zidentyfikowanych jako G-SIB w listopadzie 2014 r. (na podstawie danych z końca
2013 r.)

Banki o znaczeniu systemowym na poziomie krajowym (D-SIB)

Liderzy państw grupy G20 na szycie w Cannes w listopadzie 2011 r. zwrócili się do Bazylej-
skiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz Rady Stabilności Finansowej z prośbą o pracę nad
rozszerzeniem formuły G-SIB w celu identyfikacji systemowo ważnych banków z punktu widzenia
poszczególnych państw. Banki, które nie mają statusu banków globalnie systemowo ważnych, mo-
gą mieć bowiem duży wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu finansowego i związku z tym
może istnieć potrzeba podwyższenia wymogów kapitałowych z tego tytułu.

Dokument BCBS4 zostawia władzom krajowym dużą swobodę w doborze odpowiedniej metody
służącej identyfikacji D-SIB. Stanowi to zasadniczą różnicę w porównaniu z metodą identyfikacji
G-SIB, która zawiera zestaw konkretnych wskaźników i wag zmierzających do otrzymania jednej
miary kwalifikującej dany bank do grona instytucji o znaczeniu systemowym.

Określenie systemowego znaczenia banku na gruncie krajowym powinno odbywać się przy wy-
korzystaniu czterech z pięciu obszarów wykorzystywanych w metody G-SIB, tj.: wielkość, po-
wiązania, złożoność posiadanych instrumentów finansowych oraz brak zastępowalności. Banki
lokalnie, w tym podmioty zależne międzynarodowych grup finansowych, powinny być oceniane
razem z podlegającymi im spółkami zależnymi działającymi w innych krajach.

Identyfikacja i nałożenie ewentualnych wymogów kapitałowych na instytucje systemowo waż-
ne w Unii Europejskiej zostanie najprawdopodobniej określone w przepisach tzw. pakietu CRD
IV/CRR.

Dylematy

Z identyfikacją banków systemowo ważnych oraz ogłoszeniem ich listy i nałożeniem dodatkowego
wymogu kapitałowego wiąże się szereg dylematów. Dodatkowy wymóg kapitałowy w proponowa-
nej wysokości prawdopodobnie nie zapobiegnie przyjmowaniu przez banki nadmiernych rozmia-
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rów, ale dodatkowe wyposażenie w kapitał może zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności
wspierania tych banków przez podatnika i koszty z tym związane.

Banki znajdujące się na opublikowanej liście G-SIB/D-SIB, mogą mieć w opinii uczestników
rynku dodatkową (domniemaną) gwarancję, że władze krajowe nie pozwolą im upaść w razie
problemów. Bank mający status G-SIB/D-SIB może być postrzegany jako ”bezpieczniejszy”, co
w rezultacie może się przełożyć na trwałe obniżenie kosztów jego finansowania. Taka sytuacja
skutkowałaby dalszym zaburzeniem konkurencji między bankami. Znajdowanie się na liście G-
SIB/D-SIB może również przyczynić się do zwiększenia skali tzw. pokusy nadużycia (ang. moral
hazard) w instytucjach uznanych za systemowo ważne. Z tego względu instytucje uznane za G-
SIB/D-SIB powinny podlegać szczególnie zintensyfikowanemu nadzorowi.

Dodatkowy wymóg kapitałowy wobec banków zidentyfikowanych jako G-SIB/D-SIB może wpły-
nąć na formę działania banków na rynku europejskim. Utrzymywanie dodatkowego bufora kapi-
tałowego jest kosztowne (zmniejsza zwrot z kapitału dla akcjonariuszy). Uznanie spółki zależnej
banku z innego kraju członkowskiego za D-SIB w kraju goszczącym może być bodźcem do jego
przekształcenia w oddział, szczególnie gdy bank-matka w kraju macierzystym nie został uznany
jako D-SIB lub G-SIB Przekształcenie spółki zależnej w oddział pociągałoby za sobą negatywne
konsekwencje dla możliwości sprawowania efektywnego nadzoru mikro- i makroostrożnościowego
przez kraj goszczący, a także wiązałoby się z komplikacjami dla systemu gwarantowania depozy-
tów. Mając powyższe efekty na uwadze, zasadne wydaje się postulowanie, aby podmioty, których
działalność jest uznana w danym kraju goszczącym za systemowo ważną, miały obowiązek pro-
wadzenia działalności w formie lokalnie inkorporowanej spółki.

Podsumowanie

Doświadczenia obecnego kryzysu pokazują, że w okresie silnych zaburzeń na rynku finansowym
wpływ upadłości banków na stabilność systemu finansowego i stabilność makroekonomiczną jest
istotny. Konieczne jest zatem, aby banki przez cały czas utrzymywały dobrą pozycję kapitałową,
która umożliwi im samodzielne pozyskiwanie finansowania w przypadku mniejszej dostępności
tradycyjnych źródeł rynkowych.

Wyniki analiz przeprowadzanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi BCBS i mających na celu okre-
ślenie listy banków o znaczeniu systemowym na poziomie krajowym w bardzo dużym stopniu
zależą od przyjętych parametrów. Wybór tych parametrów ma natomiast charakter dyskrecjo-
nalny. Z tego względu określenie listy D-SIB musi być poprzedzone dokładnymi i pogłębionymi
analizami i powinno być zadaniem realizowanym w ramach polityki makroostrożnościowej.

1 „Resolution of Systemically Important Financial Institutions - Progress Report”, FSB, listopad 2012 r.
2 „Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement
- Rule text”, BCBS, listopad 2011 r.
3 „Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)”, FSB, listopad 2012 r.
4 „A framework for dealing with domestic systemically important banks”, BCBS, październik, 2012 r.
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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
sytuację sektora bankowego w Polsce jest ograniczony, a instytucje te nie stwarzają istot-
nego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. 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.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE), fundu-
sze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń stanowią
istotną część systemu finansowego w Polsce (zob.
tabela 4.1). Jednak wpływ tych instytucji finan-
sowych na sektor bankowy poprzez kanał kredy-
towy, finansowy oraz właścicielski jest niewiel-
ki, a wzajemne relacje mają najczęściej charak-
ter pośredni poprzez przynależność do tej samej
grupy kapitałowej56.

Fundusze inwestycyjne, emerytalne i zakłady
ubezpieczeń mają niewielkie znaczenie w finanso-
waniu banków. Na koniec września 2012 r. złożo-
ne przez nie depozyty stanowiły jedynie 5,0% ca-
łości depozytów sektora bankowego, w tym więk-
szość była ulokowana w kilku największych ban-
kach. Relacja kredytów udzielonych funduszom
oraz zakładom ubezpieczeń do portfela kredyto-

wego banków wyniosła natomiast 0,7% (zob. ta-
bela 4.2).

Banki posiadały bezpośredni udział w kapita-
łach kilkunastu zakładów ubezpieczeń oraz kilku
PTE i TFI. Ponadto są one jedynymi właściciela-
mi czterech TFI, jednego PTE i jednego ZU. Ak-
tywa netto funduszy zarządzanych przez te towa-
rzystwa nie przekroczyły odpowiednio 10% akty-
wów sektora funduszy inwestycyjnych oraz 4%
aktywów sektora emerytalnego. Zakłady ubez-
pieczeń są natomiast bezpośrednimi akcjonariu-
szami sześciu PTE (ponad 50% udziału w akty-
wach netto sektora OFE) i siedmiu TFI (około
20% udziału w aktywach netto sektora fundu-
szy inwestycyjnych)57. Aktywa zakładów ubez-
pieczeń powiązanych kapitałowo z bankami sta-
nowiły niewielką część rynku finansowego.

56 Ze względu na zjawisko sezonowości dane dotyczące przepływów finansowych prezentowane w niniejszym rozdziale
są porównywane do danych za analogiczny okres roku poprzedniego, natomiast dane bilansowe do stanu na koniec
roku sprawozdawczego.
57 Dane UKNF i Analiz Online.
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Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytal-
nych (OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy
inwestycyjnych (FI) i banków (w mld zł)

NIF Banki NIF /
OFE ZU FI Banki

2009 178,6 139,0 93,4 1 056,7 38,9%
2010 221,3 145,2 116,5 1 158,5 41,7%
2011 224,7 146,2 114,8 1 293,9 37,5%
2012 252,5 156,9 133,0 1 334,7 40,6%
Uwaga: dla OFE i FI aktywa netto na koniec września
2012 r., dla ZU na koniec czerwca 2012 r., NIF – ZU,
OFE i FI.
Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.

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

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

ZU FE FI Razem Kredyty NIF/
Kredyty ogółem

2010 0,2 0,4 6,9 7,5 0,9%
2011 1,0 0,7 2,2 3,9 0,4%
2012 1,4 1,5 4,7 7,6 0,7%

Depozyty i inne zobowiązania banków
wobec zakładów ubezpieczeń,
funduszy emerytalnych
i funduszy inwestycyjnych

ZU FE FI Razem Depozyty NIF/
Depozyty
ogółem

2010 19,3 9,7 7,7 36,7 3,6%
2011 21,6 12,0 10,4 44,0 3,9%
2012 26,0 18,5 13,5 58,0 5,0%

Uwaga: dane na koniec września 2012 r. Dane dotyczą-
ce funduszy emerytalnych obejmują zarówno otwarte, jak
i pracownicze fundusze emerytalne.
Źródło: NBP.

4.1. Zakłady ubezpieczeń

Sytuacja finansowa sektora ubezpieczeń w I pół-
roczu 2012 r. w porównaniu z I półroczem 2011 r.
uległa poprawie, do czego przyczyniły się głów-
nie lepsze wyniki sektora ubezpieczeń majątko-
wych.

Składki ubezpieczeniowe i wyniki finan-
sowe

W I półroczu 2012 r. sektory ubezpieczeń na ży-
cie oraz ubezpieczeń majątkowych osiągnęły do-
datnie wyniki techniczne i finansowe (zob. tabela
4.3), a składka przypisana brutto (dalej: składka)
była wyższa w porównaniu z I półroczem 2011 r.

Wykres 4.1. Tempo wzrostu składki przypisanej
brutto w sektorze ubezpieczeń
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Źródło: UKNF.

W szczególności na uwagę zasługuje poprawa
wyniku technicznego ubezpieczeń majątkowych.
Istotny wpływ na to miały podwyżki cen ubez-
pieczeń komunikacyjnych (OC) (składka z tych
ubezpieczeń stanowiła 33,2% składki działu II)
oraz spadek odszkodowań w relacji do składki
tego sektora. Dzięki mniejszej liczbie kolizji dro-
gowych, a także mniejszym skutkom finansowym
tych zdarzeń, nastąpiła istotna poprawa wyni-
ków z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (AC
i OC).

Wyniki finansowe działu II nadal są w dużym
stopniu uzależnione od wyników grupy PZU.
W I połowie 2012 r. PZU Życie wypłaciło PZU
mniejszą dywidendę niż w I połowie poprzednie-
go roku, dlatego wynik finansowy sektora ubez-
pieczeń majątkowych za I półrocze 2012 r. (po-
mimo wzrostu wyniku technicznego) był niższy
niż wynik finansowy za I półrocze 2011 r.
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Wysoki wzrost składki w sektorze ubezpieczeń
na życie wynikał głównie z większej sprzeda-
ży ubezpieczeń antypodatkowych58 (łączny przy-
rost składki w grupie 1 wyniósł 2 mld zł)
oraz ubezpieczeń z UFK (przyrost składki
o 0,8 mld zł).

Ubezpieczenia antypodatkowe (w tym polisolo-
katy) są z reguły ubezpieczeniami niskodocho-
dowymi i cechują się małym ryzykiem dla ofe-
rującego je zakładu. W zależności od przyjętej
strategii biznesowej zakłady ubezpieczeń na ży-
cie okresowo zwiększają lub ograniczają sprze-
daż tych ubezpieczeń. Nie ma to jednak istot-
nego wpływu na ich wyniki finansowe, ponie-
waż wzrost przychodów ze składek niwelowany
jest przez wzrost kosztów związanych ze zmia-
ną rezerw techniczno-ubezpieczeniowych o war-
tość zainwestowanych składek. Sprzedaż tych
produktów wpływa m.in. na zwiększenie udzia-
łu w rynku poszczególnych zakładów pod wzglę-
dem zebranej składki i powiększa ich rezerwy,
które z kolei są podstawą do ustalania ustawo-
wych parametrów wypłacalności.

Pomimo wysokiej dynamiki składki w I półro-
czu 2012 r. wynik techniczny zakładów ubez-
pieczeń na życie nieznacznie się obniżył (zob.
tabela 4.3), co wynikało głównie ze wzrostu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (wzrost:
o 1,8 mld zł w grupie 1; o 2 mld zł w ubezpie-
czeniach z UFK) oraz kosztów akwizycji (w tym
prowizji ubezpieczeniowych), które ponoszone są
przede wszystkim na początku okresu ubezpie-
czenia.

Lokaty zakładów ubezpieczeń

Na koniec I półrocza 2012 r. wysokość lokat

zakładów ubezpieczeń59 wyniosła 97,9 mld zł
(92,7 mld zł na koniec 2011 r.). W portfelu lokat
zakładów ubezpieczeń dominowały dłużne pa-
piery wartościowe (głównie obligacje emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Pań-
stwa). Akcje spółek notowanych na rynku regu-
lowanym oraz tytuły uczestnictwa funduszy in-
westycyjnych stanowiły niewielką część portfela
(zob. wykres 4.2).

Wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy ka-
pitałowych, dla których ryzyko inwestycyjne po-
noszą ubezpieczający, wyniosła na koniec I pół-
rocza 2012 r. 40,8 mld zł (37,8 mld zł na ko-
niec 2011 r.). Największy udział w tych lokatach
(63,7%) miały jednostki uczestnictwa i certyfi-
katy inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz
dłużne papiery wartościowe (21,5%). Akcje oraz
depozyty stanowiły odpowiednio 3,9% i 6,8% lo-
kat UFK.

Wykres 4.2. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
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Źródło: UKNF.

58 Ubezpieczenia antypodatkowe są ubezpieczeniami na życie i dożycie (grupa 1 działu I) ze składką jednorazową,
zawieranymi najczęściej na okres jednego roku. Do tej grupy produktów zaliczane są tzw. polisolokaty oraz niektó-
re ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane zawierane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. W przypadku
polisolokat, suma ubezpieczenia jest równa składce powiększonej o określony w umowie procent, a w przypadku
ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych (zawieranych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie), suma ubez-
pieczenia (wypłata) zależna jest od uzyskanych przez zakład ubezpieczeń wyników inwestycyjnych. Wypłaty z tych
ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu i dlatego nazywane są ubezpieczeniami antypodatkowymi. Ubezpieczenia
antypodatkowe są oferowane w formie ubezpieczeń indywidualnych lub grupowych.
59 Lokaty zakładów ubezpieczeń bez lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dla których ryzyko inwestycyjne
ponoszą ubezpieczający.
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Tabela 4.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

6-2010
(w mln zł)

6-2011
(w mln zł)

6-2012
(w mln zł)

6-2012/6-2011
(w %)

Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto 15 115 16 738 19 637 17,3
Wynik techniczny 1 806 1 754 1 715 -2,2
Wynik finansowy netto 1 891 1 745 1 702 -2,5
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto 11 318 12 757 13 596 6,6
Wynik techniczny -788 257 624 42,8
Wynik finansowy netto 3 106 2 652 2 479 -6,5
w tym dywidenda od PZU Życie
wypłacona PZU

3 120 1 987 1 177 -

ROE (w %) 22,1 20,3 18,8 -7,4 pp.

Uwaga: ROE annualizowane.
Źródło: UKNF, PZU.

Wypłacalność i pozycja kapitałowa za-
kładów ubezpieczeń

Na koniec I półrocza 2012 r. wymóg pokry-
cia marginesu wypłacalności środkami własnymi
spełniały wszystkie zakłady ubezpieczeń, a loka-
ty sektora ubezpieczeniowego były wyższe niż re-
zerwy techniczno-ubezpieczeniowe netto. Sektor
ubezpieczeń posiadał zatem odpowiednie środki
własne na pokrycie ustawowych parametrów wy-
płacalności oraz lokaty na pokrycie zobowiązań
z tytułu zawartych umów ubezpieczeń.

Na koniec I półrocza 2012 r. wskaźnik monitoro-
wania działalności w sektorze ubezpieczeń na ży-
cie obniżył się do 306% (321% na koniec 2011 r.),
a w sektorze ubezpieczeń majątkowych wzrósł
do 391% (385% na koniec 2011 r.). Wskaźnik
pokrycia rezerw aktywami w tych sektorach wy-
niósł odpowiednio 109% i 126% (108% oraz 124%
na koniec 2011 r.), a lokaty stanowiły odpo-
wiednio 117,6% oraz 144,3% rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na udziale własnym.

W sektorze ubezpieczeń na życie wzrósł udział
podmiotów o niskim wskaźniku monitorowa-
nia działalności, zawierającym się w prze-
dziale 100%-250% (zob. wykres 4.3). Jest

to związane ze wzrostem rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych60 wynikającym z dużego
przyrostu składki w ubezpieczeniach antypodat-
kowych i z UFK, co skutkowało wzrostem mar-
ginesu wypłacalności (margines wypłacalności
jest ustalany w relacji do rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych).

Wykres 4.3. Rozkład wskaźnika monitorowania
działalności w dziale ubezpieczeń na życie
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Źródło: UKNF.

60 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ogółem w I półroczu wzrosły o 5,4 mld zł.
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W analizowanym okresie w sektorze ubezpie-
czeń majątkowych przyrost środków własnych
był wyższy niż wzrost marginesu wypłacalności,
co skutkowało wzrostem wskaźnika monitorowa-
nia (zob. wykres 4.4). Środki własne zakładów
działu II wzrosły z 13,5 mld zł na koniec I pół-
rocza 2011 r. do 15,1 mld zł na koniec I półrocza
2012 r., w tym o 1,0 mld zł w pięciu największych
zakładach tego działu (82,4% składki), a margi-
nes wypłacalności z 3,6 mld zł do 3,8 mld zł.

Wykres 4.4. Rozkład wskaźnika monitorowania
działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych
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Źródło: UKNF.

Najważniejszym ryzykiem, na które narażone
są zakłady ubezpieczeń jest ryzyko rynkowe,
w tym ryzyko spadku cen akcji i wzrostu stóp
procentowych, a w mniejszym stopniu na ry-
zyko szkód katastroficznych. Wielkość poszcze-
gólnych rodzajów ryzyka jest monitorowana co-
rocznie przez nadzór ubezpieczeniowy na pod-
stawie testów warunków skrajnych61 wykonywa-
nych przez zakłady ubezpieczeń. Na podstawie
zagregowanych danych finansowych nie należy
jednak oczekiwać, aby nastąpiła istotna zmiana
w ocenie wpływu szoków na wypłacalność całego

sektora ubezpieczeń. Można uznać, że sytuacja
finansowa zakładów jest stabilna.

Potencjalnym zagrożeniem dla poszczególnych
zakładów ubezpieczeń majątkowych mogą być
ubezpieczenia kredytów, gdyż są one skoncentro-
wane w kilku podmiotach. W przypadku znacz-
nego pogorszenia się jakości portfela kredyto-
wego wskaźniki wypłacalności (w tym wskaź-
nik pokrycia rezerw aktywami oraz marginesu
wypłacalności środkami własnymi) tych zakła-
dów mogą ulec istotnemu obniżeniu. W I półro-
czu 2012 r. udział składki tej grupy ubezpieczeń
w składce przypisanej brutto całego działu był
jednak niewielki (2%).

W I półroczu 2012 r. gwarancje ubezpieczenio-
we, w tym gwarancje należytego wykonania kon-
traktu, udzielane firmom budowlanym stanowiły
1,0% składki, a wypłacone odszkodowania brut-
to – 0,8% odszkodowań działu II. Z uwagi na
ochronę reasekuracyjną tego portfela ubezpie-
czeń, wielkości te na udziale własnym są prawie
o połowę niższe. Gwarancji ubezpieczeniowych
udzielały przede wszystkim duże zakłady ubez-
pieczeń, o relatywnie wysokich kapitałach wła-
snych. W związku z tym, że stosunek udzielo-
nych gwarancji do środków własnych zakładów
ubezpieczeń utrzymywał się na niskim poziomie,
ten segment rynku nie stanowi zagrożenia dla
wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpie-
czeń majątkowych.

Na poprawę stabilności sektora ubezpieczeń ma-
jątkowych wpływają programy reasekuracyjne.
Ochroną reasekuracyjną objęte są oprócz po-
szczególnych dużych ryzyk również ryzyka ka-
tastroficzne. Retrocesja, czyli dalsze cedowanie
ryzyka na kolejnych reasekuratorów zmniejsza
wrażliwość zakładów ubezpieczeń na ryzyko nie-
wypłacalności reasekuratora62.

61 Testy warunków skrajnych wykonywane są zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez UKNF, „Metodyka prze-
prowadzania testów stresów zakładach ubezpieczeń i w zakładach reasekuracji za 2011 rok”, UKNF, 2012 r.
62 Od 2011 r. test warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego obejmuje także scenariusz bankructwa największego
reasekuratora (mierzonego udziałem reasekuratora w rezerwach na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz
w należnościach przy założeniu odzysku połowy należności z tytułu reasekuracji).
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4.2. Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fun-
dusze emerytalne

Ryzyko inwestycyjne związane z polityką loka-
cyjną otwartych funduszy emerytalnych pono-
szą głównie uczestnicy kapitałowej części syste-
mu emerytalnego. Niemniej jednak wystąpienie
niedoboru w OFE na skutek nieosiągnięcia mi-
nimalnej wymaganej stopy zwrotu może genero-
wać ryzyko niewypłacalności PTE zarządzające-
go danym funduszem. Obecna sytuacja sektora
emerytalnego nie wskazuje na takie zagrożenie.

Wyniki finansowe PTE

W I połowie 2012 r. wzrosły zysk i rentowność
techniczna sektora PTE w porównaniu z I pół-
roczem 2011 r. (zob. tabela 4.4). Poprawa wyni-
ku finansowego nastąpiła zwłaszcza w tych PTE,
które w poprzednich latach prowadziły działal-
ność akwizycyjną na dużą skalę i wynikała z wy-
muszonego ustawą zaniechania akwizycji.

W analizowanym okresie istotnie spadły przy-
chody towarzystw z tytułu opłat od wpłacanych
składek, na skutek ustawowego obniżenia ich wy-
sokości z 7,3% podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie emerytalne do 2,3%63. W wyniku
tego zmieniła się struktura przychodów PTE –
zwiększył się udział wynagrodzenia za zarządza-
nie funduszami emerytalnymi z 52% w I półro-
czu 2011 r. do 69% w I półroczu 2012 r.64 Po-
nadto nastąpił duży spadek kosztów zarządzania

funduszami emerytalnymi, co wynikało z wpro-
wadzenia od 1 stycznia 2012 r. zakazu akwizy-
cji na rzecz OFE. Dotychczas koszty usług akwi-
zycyjnych stanowiły istotną część kosztów PTE
związanych z zarządzaniem OFE (38% w 2010 r.
i 37% w 2011 r.). Na skutek wspomnianego obni-
żenia wysokości składki emerytalnej zmniejsze-
niu uległy również koszty z tytułu prowizji dla
ZUS.

Na koniec czerwca 2012 r. wszystkie towarzy-
stwa emerytalne odnotowały dodatnią rentow-
ność techniczną na zarządzaniu funduszami eme-
rytalnymi (zob. wykres 4.5). Poprawa rentowno-
ści technicznej w trzech PTE, w których wartość
tego wskaźnika na koniec 2011 r. była ujemna,
wynikała z obniżenia kosztów akwizycji65.

Analiza rachunków zysków i strat poszczegól-
nych PTE wskazuje na zależność pomiędzy ren-
townością techniczną towarzystw emerytalnych
i wartością aktywów netto OFE. Wraz ze wzro-
stem aktywów funduszy emerytalnych obserwu-
je się wzrost rentowności technicznej zarządza-
jących nimi PTE. Korelacja ta wynika z wystę-
powania korzyści skali w obszarze kosztów dzia-
łalności towarzystw, co jest związane z relatyw-
nie wysokim udziałem kosztów stałych w kosz-
tach związanych z zarządzaniem OFE. Można
jednak zauważyć, że w miarę zwiększania akty-
wów funduszy emerytalnych wzrost rentowności
technicznej jest coraz mniejszy, ponieważ stawka
opłaty za zarządzanie OFE maleje wraz ze wzro-
stem aktywów i nie może przekroczyć 15,5 mln zł
miesięcznie.

63 Art. 21 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.).
64 Od 1 stycznia 2012 r. powszechne towarzystwa emerytalne mogą tworzyć i zarządzać, poza otwartymi fundu-
szami emerytalnymi, również dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE). Przedmiotem działalności DFE jest
prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
(IKZE).
65 Dane na koniec czerwca 2012 r. w zakresie kosztów akwizycji dotyczą OFE i DFE. Pomimo, że od 1 stycznia 2012 r.
akwizycja może być prowadzona jedynie na rzecz DFE, część towarzystw rozlicza koszty usług akwizycyjnych w czasie.
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Tabela 4.4. Wyniki finansowe i rentowność PTE

6-2010
(w mln zł)

6-2011
(w mln zł)

6-2012
(w mln zł)

Zmiana
6-2012/6-2011

(w %)
Przychody z zarządzania fundu-
szami emerytalnymi, w tym

868 948 734 -22,6

- przychody z opłat od wpłaca-
nych składek

376 393 141 -64,3

- wynagrodzenie za zarządzanie 432 490 504 2,8
Koszty zarządzania funduszami
emerytalnymi

588 594 356 -40,0

- obowiązkowe obciążenia 253 262 185 -29,1
- pozostałe obciążenia,w tym: 334 332 171 -48,6
koszty usług akwizycyjnych 214 222 69 -68,9
Zysk techniczny z zarządzania
funduszami emerytalnymi

280 354 378 6,8

Zysk netto PTE 292 328 357 8,8
Rentowność techniczna na zarzą-
dzaniu funduszami emerytalny-
mi (w %)

32,3 37,4 51,5 14,1 pp.

ROE (w %) 21,3 19,2 20,1 0,9 pp.
Uwaga: ROE annualizowane. Rentowność techniczna – relacja zysku technicznego do przychodów z zarządzania
funduszami emerytalnymi.
Źródło: GUS, UKNF.

Wykres 4.5. Rentowność techniczna PTE a wartość
zarządzanych aktywów OFE
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Uwaga: aktywa netto OFE na koniec września 2012 r.;
rentowność w I półroczu 2012 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Kapitały własne PTE

Wymogi kapitałowe powszechnych towarzystw
emerytalnych mają szczególne znaczenie dla za-
chowania stabilności i wypłacalności kapitało-
wej części systemu emerytalnego. Kapitały wła-
sne PTE służą bowiem pokryciu niedoboru po-
wstałego na skutek nieosiągnięcia przez otwar-
ty fundusz emerytalny minimalnej wymaganej
stopy zwrotu (MWSZ)66. Na koniec września
2012 r. wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły
36-miesięczne stopy zwrotu wyższe niż MWSZ67.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawny-
mi, PTE nie są zobowiązane do zwiększania ka-
pitałów własnych wraz ze wzrostem wartości ak-
tywów zarządzanych przez nie OFE. Jednocze-
śnie w sytuacji wystąpienia niedoboru nominal-

66 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.
67 Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r. wyniosła 19,3%.
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na wartość dopłaty jest uzależniona od war-
tości aktywów netto danego otwartego fundu-
szu emerytalnego. Powiązanie kapitału własne-
go towarzystw emerytalnych z wielkością akty-
wów OFE ograniczyłoby ryzyko niewypłacalno-
ści PTE w przypadku konieczności pokrycia nie-
doboru i tym samym pozytywnie wpłynęłoby na
stabilność kapitałowej części systemu emerytal-
nego.

Na koniec czerwca 2012 r. wartość kapitałów
własnych powszechnych towarzystw emerytal-
nych wyniosła 3,2 mld zł, co oznacza wzrost
o 11,8% w porównaniu z końcem czerwca 2011 r.
Wzrost kapitałów własnych całego sektora był
związany z dodatnimi wynikami finansowymi
osiągniętymi przez większość towarzystw emery-
talnych. Spadek kapitału własnego wystąpił tyl-
ko w jednym PTE.

Wykres 4.6. Relacja kapitałów PTE do wartości
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE
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Uwaga: kapitały własne na koniec czerwca 2012 r.; akty-
wa netto OFE na koniec września 2012 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Dwa towarzystwa zarządzające funduszami
o największej wartości aktywów w sektorze po-
siadały relatywnie niskie kapitały własne (zob.
wykres 4.7). Jednak konstrukcja obecnie obo-
wiązującego benchmarku wewnętrznego sprawia,
że ryzyko powstania niedoboru w OFE zarządza-
nych przez te towarzystwa wydaje się niewielkie
ze względu na ich duży wpływ na kształtowanie

wartości MWSZ.

Wykres 4.7. Relacja kapitałów PTE do wartości
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE w zesta-
wieniu z wielkością aktywów netto tych OFE
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Uwaga: kapitały własne na koniec czerwca 2012 r.; akty-
wa netto OFE na koniec września 2012 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

.

Struktura lokat OFE

Na strukturę portfela inwestycyjnego OFE
wpływ mają obowiązujące limity inwestycyjne
oraz sytuacja na rynkach finansowych. Od mo-
mentu publikacji ostatniego Raportu polityka in-
westycyjna towarzystw emerytalnych nie zmie-
niła się istotnie (zob. wykres 4.8). W portfe-
lach OFE nadal przeważały krajowe skarbowe
papiery wartościowe, których udział zmniejszył
się nieznacznie (do 46,7% na koniec września
2012 r.).

Na koniec września 2012 r. średni udział ak-
cji w portfelu otwartych funduszy emerytalnych
wyniósł 32,7%, przy ustawowym limicie 45%
aktywów ogółem. Wydaje się, że decyzje PTE
w zakresie zakupu instrumentów udziałowych są
w większym stopniu determinowane sytuacją na
krajowym rynku finansowym niż podwyższeniem
limitu na tę kategorię lokat.

Depozyty i bankowe papiery wartościowe sta-
nowiły 8,1% portfela inwestycyjnego OFE.
Od marca 2012 r. do września wzrosło zaangażo-
wanie OFE w te kategorie lokat (o 8,8 mld zł).
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Mogło to być związane ze spadkiem rentowności
obligacji skarbowych przy jednoczesnym wzro-
ście oprocentowania depozytów złotowych. Sys-
tematycznie wzrastał również udział pozaskarbo-
wych papierów dłużnych w portfelu inwestycyj-
nym OFE (do 11,3% na koniec września 2012 r.).
W tej kategorii lokat dominowały obligacje wy-
emitowane przez BGK na rzecz Krajowego Fun-
duszu Drogowego. Otwarte fundusze emerytalne
inwestują aktywa w te papiery dłużne ze względu
na ich nieco wyższe oprocentowanie niż obligacji
skarbowych i zbliżone ryzyko kredytowe.

Wykres 4.8. Struktura portfeli inwestycyjnych
OFE
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Źródło: UKNF.

4.3. Towarzystwa funduszy in-
westycyjnych i fundusze
inwestycyjne

Sektor funduszy inwestycyjnych nie generuje ry-
zyka dla stabilności systemu finansowego. To-
warzystwa funduszy inwestycyjnych i zarządzane
przez nie fundusze są odrębnymi osobami praw-
nymi. Ewentualne pogorszenie sytuacji finanso-
wej TFI nie powinno mieć negatywnego wpływu
na środki zgromadzone w funduszach inwesty-
cyjnych, ponieważ są one oddzielone od majątku

towarzystwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach in-
westycyjnych68 podmioty te nie mogą ponadto
gwarantować osiągnięcia wyznaczonego celu in-
westycyjnego. Ryzyko rynkowe związane z poli-
tyką lokacyjną funduszy spoczywa na ich uczest-
nikach.

Zmiany wartości aktywów i napływ
środków do funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyj-
nych na koniec września 2012 r. wyniosła około
133 mld zł (zob. wykres 4.9). Wzrost ten wynikał
zarówno z wysokiego salda wpłat i wypłat środ-
ków, jak i z korzystnych zmian cen instrumentów
finansowych.

Wykres 4.9. Aktywa netto funduszy inwestycyj-
nych
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Źródło: Analizy Online.

Od stycznia 2012 r. do funduszy inwestycyjnych
napłynęło w ujęciu netto 9,7 mld zł (0,4 mld zł
w 2011 r.) (zob. wykres 4.10). Podobnie jak
w 2011 r., najwięcej środków skierowano do fun-
duszy aktywów niepublicznych dedykowanych
wybranym klientom. Podmioty te wykorzysty-
wane są często do tworzenia indywidualnych
rozwiązań inwestycyjnych dla osób zamożnych
i przedsiębiorstw, w tym do budowania struk-

68 Art. 19 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn.
zm.).
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tur kapitałowych służących optymalizacji podat-
kowej. Około połowa kwoty, jaka napłynęła do
funduszy aktywów niepublicznych w pierwszych
trzech kwartałach 2012 r. została skierowana do
dwóch podmiotów.

Wykres 4.10. Miesięczne napływy środków do fun-
duszy inwestycyjnych w ujęciu netto
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Źródło: Analizy Online.

Wysokie saldo wpłat i wypłat środków odnoto-
wały również fundusze krajowych papierów dłuż-
nych, przy czym wpłaty dokonywane były głów-
nie do podmiotów dostępnych dla szerokiego gro-
na inwestorów.

Najwięcej środków wycofano natomiast z fundu-
szy pieniężnych. Było to prawdopodobnie zwią-
zane z niższymi wynikami inwestycyjnymi nie-
których podmiotów posiadających w portfelu ob-
ligacje korporacyjne, które przyniosły straty.

Wyniki finansowe TFI

W I półroczu 2012 r. nastąpiło pogorszenie sy-
tuacji finansowej TFI (zob. tabela 4.5). Wyna-
grodzenie z tytułu zarządzania funduszami in-
westycyjnymi, będące głównym źródłem przy-
chodów TFI (97,1% przychodów operacyjnych

w I półroczu 2012 r.), obniżyło się pomimo wzro-
stu średniej wartości aktywów funduszy. Mo-
gło to być związane ze zmianami, jakie zacho-
dziły w strukturze sektora funduszy inwestycyj-
nych pod względem wartości aktywów zgroma-
dzonych przez podmioty prowadzące różną poli-
tykę lokacyjną. W I półroczu 2012 r., w porów-
naniu z I półroczem 2011 r., zmniejszył się udział
w rynku funduszy inwestujących całość lub część
aktywów w akcje (funduszy akcji, zrównoważo-
nych oraz stabilnego wzrostu), wzrosło zaś zna-
czenie podmiotów lokujących środki w dłużne
papiery wartościowe (funduszy papierów dłuż-
nych oraz pieniężnych). Poziom opłat za zarzą-
dzanie pobieranych przez fundusze inwestujące
w akcje jest znacznie wyższy niż w podmiotach
lokujących środki głównie na rynku pieniężnym
i papierów dłużnych.

Na koniec I półrocza 2012 r. kapitały własne TFI
były niższe niż na koniec I półrocza 2011 r. o 7%
i wyniosły około 1 mld zł. Ich spadek był zwią-
zany z obniżeniem się wyniku finansowego sek-
tora69. Osiągnięcie niższych zysków w I półroczu
2012 r. w porównaniu z I półroczem 2011 r. prze-
łożyło się na znaczny spadek wskaźnika rentow-
ności kapitałów własnych dla sektora towarzystw
funduszy inwestycyjnych.

Zagregowana wartość kapitałów własnych TFI
była około czteroipółkrotnie wyższa niż ich mi-
nimalny poziom określony w przepisach ustawy
o funduszach inwestycyjnych70.

***

W lipcu 2012 r. zawieszone zostało odkupywa-
nie jednostek uczestnictwa Idea Premium Spe-
cjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwar-
tego. Był to pierwszy na krajowym rynku fundu-
szy inwestycyjnych przypadek, kiedy przyczyną

69W skład kapitałów własnych TFI wchodzą: kapitał zakładowy, należne wpłaty na kapitał zakładowy, akcje własne,
kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik
finansowy netto okresu obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu okresu obrotowego.
70W myśl art. 50 ust. 1 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.
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Tabela 4.5. Podstawowe dane finansowe sektora TFI

6-2010
(w mln zł)

6-2011
(w mln zł)

6-2012
(w mln zł)

Zmiana 6-2012 /
6-2011 (w %)

Przychody z działalności opera-
cyjnej, w tym:

1 091 1 240 1 001 -19,3

- przychody z tytułu zarządzania
funduszami inwestycyjnymi

1 038 1 193 972 -18,5

Koszty ogółem 857 983 866 -11,9
Wynik finansowy brutto 260 312 207 -33,7
Wynik finansowy netto 209 254 168 -33,6
Średnie aktywa netto funduszy 102 378 122 881 124 617 1,4
Rentowność brutto na działalno-
ści operacyjnej (w %)

23,8 25,2 20,7 -4,5 pp.

ROE (w %) 39,4 41,5 29,2 -12,3 pp.

Uwaga: ROE annualizowane. Ze względu na zmianę źródła dane dotyczące I półrocza 2010 r. nie są w pełni porów-
nywalne z danymi za kolejne okresy.
Źródło: GUS, UKNF, Analizy Online.

zawieszenia nie był brak możliwości wiarygod-
nej wyceny aktywów funduszu i ustalenia warto-
ści jego jednostek uczestnictwa, a wysoki poziom
wypłat dokonanych przez inwestorów71. Istotną
część aktywów Idea Premium SFIO stanowiły
obligacje korporacyjne. Z powodu niskiej płyn-
ności tych instrumentów fundusz stracił możli-
wość bieżącej realizacji zleceń umorzenia swoich
jednostek.

Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnic-
twa Idea Premium SFIO zostało wydłużone do
dwóch miesięcy. KNF zobowiązała jednak zarzą-
dzające nim towarzystwo do weryfikacji warto-
ści składników aktywów i zobowiązań funduszu.
Po raz pierwszy KNF wyraziła również zgodę,

aby po zakończeniu okresu zawieszenia jednost-
ki uczestnictwa były odkupywane w ratach przez
okres sześciu miesięcy przy zastosowaniu pro-
porcjonalnej redukcji72. W okresie zawieszenia
odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Pre-
mium SFIO ich wartość obniżyła się o 18,5%.

Jednostkowe przypadki zawieszenia wyceny jed-
nostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie
powinny stanowić zagrożenia dla stabilności sys-
temu finansowego. Przedłużający się brak moż-
liwości umorzenia jednostek może jednak nega-
tywnie wpływać na zaufanie inwestorów do pod-
miotów działających na rynku funduszy inwesty-
cyjnych.

71 Zgodnie z art. 89 ust. 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz może zawiesić odkupywanie jedno-
stek uczestnictwa na dwa tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych jednostek
uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów net-
to funduszu lub nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z niezależnych od niego
przyczyn. Odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, jednak
nieprzekraczający dwóch miesięcy, jedynie za zgodą i na warunkach określonych przez KNF.
72 Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, za zgodą i na warunkach określonych
przez KNF, fundusz inwestycyjny może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym
sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jed-
nostek uczestnictwa. W przypadku Idea Premium SFIO jednostki uczestnictwa będą odkupywane w dwóch ratach:
20% jednostek, których umorzenia zażądano zostanie odkupiona w terminie określonym w prospekcie informacyjnym
funduszu po bieżącej wartości, a pozostałe 80% w dniu 15 marca 2013 r., według wartości aktualnej w tym dniu.
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Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały zagranicznych instytucji kredyto-
wych.

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.

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
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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.

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.

Kapitał gwarancyjny – większa z dwóch wartości: jedna trzecia marginesu wypłacalności lub
określona kwotowo w przepisach prawa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego.

Komitet Stabilności Finansowej – ciało utworzone na mocy ustawy o Komitecie Stabilności
Finansowej w celu zapewnienia efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabil-
ności krajowego systemu finansowego. Członkami Komitetu są: Minister Finansów, Prezes NBP
oraz Przewodniczący KNF.

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.

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

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.
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Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board – FSB) – organizacja po-
wołana do życia w 2009 r. na szczycie państw G-20 w Londynie. Celem jej funkcjonowania jest
promowanie na szczeblu międzynarodowym skutecznych rozwiązań regulacyjnych i nadzorczych
nad sektorem finansowym.

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 na działalności operacyjnej (TFI) – iloraz wyniku finansowego brutto
i przychodów z działalności operacyjnej.

Rentowność techniczna zakładu ubezpieczeń – relacja wyniku technicznego i składki zaro-
bionej na udziale własnym.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu
zawartych umów ubezpieczeń.

Securities Market Programme (SMP) – funkcjonujący od maja 2010 r. do września 2012 r.
program skupu obligacji w strefie euro prowadzony przez EBC. Miał na celu poprawę płynności
rynku wtórnego tych instrumentów oraz transmisji polityki pieniężnej EBC.

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
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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.

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.

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

WIG20 – Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek. W jego skład wchodzą akcje 20 najwięk-
szych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na GPW, które charakteryzują się najwyższą
płynnością akcji.

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

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.

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
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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.

Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przycho-
dami wynikającymi z zarządzania OFE i DFE (m. in. opłaty od wpłacanych składek i wynagro-
dzenie za zarządzanie), a kosztami z tytułu zarządzania funduszami emerytalnymi.
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AC Auto casco
BAEL Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
BCBS Basel Committee on Banking Supervision
BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
BIK Biuro Informacji Kredytowej
CDS Credit Default Swap
CIRS Cross Currency Interest Rate Swap
CRD Capital Requirements Directive
CRR Capital Requirements Regulation
D-SIB Domestic systemically important bank
DFE Dobrowolny fundusz emerytalny
DtI Debt-to-income-ratio
EBA European Banking Authority
EBC Europejski Bank Centralny
EFSF European Financial Stability Facility
ESM European Stability Mechanism
ESRB European Systemic Risk Board

EURIBID Euro Interbank Bid Rate
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
EURO

STOXX 50
Indeks giełdowy największych spółek strefy euro

FED Federal Reserve System
FI Fundusze inwestycyjne

FRA Forward Rate Agreement
FSB Financial Stability Board
G-SIB Global systemically important bank
GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
GUS Główny Urząd Statystyczny
IKE Indywidualne konto emerytalne
IKZE Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
IRS Interest Rate Swap
KNF Komisja Nadzoru Finansowego

LIBOR London Interbank Offered Rate
LtV Loan-to-Value
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MBS Mortgage-backed Securities
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
NBP Narodowy Bank Polski
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
PKB Produkt Krajowy Brutto
PKD Polska Klasyfikacja Działalności

POLONIA Polish Overnight Index Average
POS Perspektywa pozytywna ratingu – przewidywana poprawa
PSR Polskie standardy rachunkowości
PTE Powszechne Towarzystwa Emerytalne
ROA Return on assets
ROE Return on equity
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
SFIO Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
SMP Securities Market Programme

SORBNET System Obsługi Rachunków Bankowych
SSM Single Supervisory Mechanism
STA Perspektywa stabilna ratingu

sWIG80 Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek
UE Unia Europejska
TFI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
UFK Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
VaR Value at Risk

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate
WIG Warszawski Indeks Giełdowy

WIG20 Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek
WIG-Banki Indeks spółek z sektora bankowego
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WIG-
Budownictwo

Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora budowlanego

ZBP Związek Banków Polskich
ZU Zakłady Ubezpieczeń
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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