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PRZEDMOWA 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragnę przedstawić Państwu kolejny raport podsumowujący miniony rok w bankowości. Ze światowego kryzysu 
polski rynek finansowy wyszedł obronną ręką. Nie doszło do upadłości Ŝadnej instytucji, a sektor jako całość 
utrzymał rentowność. Sytuacja kapitałowa banków jest obecnie znacznie korzystniejsza niŜ rok temu, warunki 
ich funkcjonowania takŜe uległy poprawie.  
 
Nie oznacza to jednak, Ŝe sektor pozostał w pełni odporny na skutki pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. 
W szczególności ujemne saldo rezerw i odpisów, tworzone głównie z powodu pogarszającej się jakości 
kredytów dla gospodarstw domowych, pochłonęło blisko jedną czwartą wyniku działalności bankowej. Uwagę 
przy tym zwraca silne pogorszenie wyników lub wystąpienie strat w przypadku banków i oddziałów instytucji 
kredytowych, które prowadziły ekspansywną akcję kredytową w okresie boomu gospodarczego. Pokazuje to, Ŝe 
model oparty na wysokomarŜowych kredytach, udzielanych  z pominięciem rzetelnej oceny zdolności 
kredytowej, moŜe być zawodny. Tak prowadzona działalność jest nie tylko sprzeczna z zasadą ostroŜnego 
zarządzania bankiem, zagraŜa stabilności pojedynczej instytucji i całego sektora, ale teŜ niezgodna z etyką 
bankowca. 
 
Ubiegły rok był dla nas czasem wytęŜonej pracy: nadzorczej, analitycznej, inspekcyjnej i regulacyjnej. Mam 
nadzieję, Ŝe przygotowane w tym okresie zalecenia – Rekomendacja T, modyfikacja Rekomendacji A oraz 
Rekomendacji I – zostaną włączone do zakresu niezbędnego minimum, stosowanych standardów zarządzania 
ryzykiem w bankach. 
 
śyczę przyjemnej lektury, 
 
 
Dr Andrzej Stopczyński 
Dyrektor Zarządzający  
Pionem Nadzoru Bankowego 



 

 

 
PODSTAWOWE DANE (wzrost/spadek lub wartość w okresie 12/2009-12/2008) 

 
 
 
 
ZATRUDNIENIE  - 6 175 (osób) 
SIEĆ PLACÓWEK  212 (jednostek) 
    
    
WYNIK FINANSOWY  -36,2%  
liczba banków wykazujących stratę  16 (udział w aktywach sektora 7,9%) 
    
    
SUMA BILANSOWA  2,1%  
    
    
KREDYTY  5,8%  
Gospodarstwa domowe  11,9%  
- konsumpcyjne  13,2%  
- mieszkaniowe  11,6%  
   złotowe  28,1%  
   walutowe  4,3%  
Przedsiębiorstwa  -4,4%  
- działalność bieŜąca  -10,5%  
- nieruchomości  2,8%  
- inwestycyjne  0,9%  
    
    
DEPOZYTY  13,4%  
Gospodarstwa domowe  14,8%  
Przedsiębiorstwa  11,4%  
    
    
KREDYTY ZAGRO śONE  76,1% (wzrost udziału z 4,5% do 7,5%) 
Gospodarstwa domowe  73,5% (wzrost udziału z 3,5% do 5,5%) 
- konsumpcyjne  86,0% (wzrost udziału z 6,6% do 10,8%) 
- mieszkaniowe  64,3% (wzrost udziału z 1,0% do 1,5%) 
   złotowe  53,3% (wzrost udziału z 2,0% do 2,4%) 
  walutowe  82,0% (wzrost udziału z 0,6% do 1,0%) 
Przedsiębiorstwa  79,2% (wzrost udziału z 6,1% do 11,4%) 
    
    
PŁYNNOŚĆ    
liczba banków niespełniających Uchwały 386/2008 11 (udział w aktywach sektora 0,3%) 
    
    
ADEKWATNO ŚĆ    
Fundusze własne  15,7%  
liczba banków niespełniających wymogów  1 (udział w aktywach sektora 0,0%) 
Całkowity wymóg kapitałowy  -2,5%  
Współczynnik wypłacalności  13,3% (poziom współczynnika) 
liczba banków o współczynniku < 8%  -  
 
 
 
 



 

 

 
NAJWAśNIEJSZE SPOSTRZEśENIA I WNIOSKI 

 
 
 (+) 
� utrzymanie wzrostu polskiej gospodarki, oŜywienie globalnej gospodarki 
� utrzymanie stabilnej sytuacji w zakresie płynności, 
� rekordowe zwiększenie kapitałów i silny wzrost współczynnika wypłacalności, 
� znaczny wzrost bazy depozytowej, 
� zmiana w zakresie struktury walutowej nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych (przewaga złotego), 
� wygasanie problemu walutowych transakcji pochodnych, 
� rewizje prowadzonej polityki kredytowej (zaostrzenie kryteriów) 
(-) 
� nadal utrzymuje się podwyŜszony poziom ryzyka generowanego przez otoczenie zewnętrzne, 
� silne pogorszenie jakości portfela kredytowego,  
� spadek wyników finansowych o ponad 1/3, 
� spadek finansowania przedsiębiorstw, 
� obniŜenie ratingu niektórych banków, 
 
 
Pomimo silnego pogorszenia wyników finansowych sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna. 
Jednocześnie dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej, zdecydowanie wzrosła stabilność sektora 
bankowego, w tym zdolność do absorbowania potencjalnych strat oraz zwiększył się potencjał jego 
rozwoju. Tym samym średniookresowe perspektywy rozwoju sektora bankowego nie budzą obaw. 
 
Podstawowym źródłem zagroŜeń pozostaje otoczenie zewnętrzne oraz niewłaściwe procedury udzielania 
kredytów stosowane przez niektóre podmioty, które z jednej strony generują wysokie ryzyko (zarówno dla 
klientów, poszczególnych instytucji, jak i całego sektora), a z drugiej wpływają negatywnie na działania 
pozostałych uczestników rynku (presja konkurencji).  
 
 
Utrzymanie stabilności sektora bankowego wymaga kontynuowania działań dostosowawczych i 
zapobiegawczych po stronie banków oraz stabilizowania ich otoczenia zewnętrznego (ostatnie jest trudne, gdyŜ 
większość zagroŜeń ma swoje źródła poza Polską).  
 
Konieczne i poŜądane działania po stronie banków: 
� wzmocnienie procedur kredytowych, zwłaszcza w obszarze kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych 

(zaprzestanie udzielania kredytów generujących wysokie ryzyko), w szczególności konieczność szybkiego 
wdroŜenia w Ŝycie zaleceń znajdujących się w Rekomendacji T uchwalonej przez KNF w lutym 2010 r. (w 
tym korzystanie z usług BIK i przesyłania do BIK informacji o dochodach klientów), 

� wzmocnienie działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych, 
� dostosowanie zarządzania ryzykiem do warunków rynkowych (zapewnienie odpowiedniego poziomu 

aktywów płynnych i bufora kapitałowego), 
� dalsze działania zmierzające do pozyskania długoterminowych źródeł finansowania, 
� przebudowa sposobów formułowania strategii rozwoju banków, mających na celu zapewnienie ich 

długoterminowej stabilności a nie maksymalizacji krótko- i średnioterminowych zysków. Konieczne jest 
przebudowanie procesów i struktur banków (w tym systemów wynagradzania) w kierunku wzmocnienia 
analiz i zarządzania ryzykiem (zwłaszcza w ujęciu średnio- i długoterminowym, m.in. po to, aby 
odzwierciedlały całkowitą efektywność produktów przez pełny okres ich pozostawania w portfelu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7 

I. UWARUNKOWANIA ZEWN ĘTRZNE DZIAŁALNO ŚCI BANKÓW  
 
 
Sytuacja makroekonomiczna 
 
W 2009 r. doszło do silnego wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego, znacznego osłabienia na rynku pracy 
oraz pogorszenia sytuacji sektora finansów publicznych. Niekorzystne tendencje były konsekwencją załamania 
gospodarki światowej, która na skutek kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. znalazła się w stanie 
najgłębszej od końca II wojny światowej recesji.  
Pomimo osłabienia wzrostu, stan gospodarki polskiej był korzystniejszy niŜ gospodarek pozostałych krajów UE. 
Polska okazała się jedynym krajem UE, w którym pomimo kryzysu udało utrzymać się dodatnie tempo wzrostu, 
podczas gdy w pozostałych krajach doszło do recesji.  
 
 
Tempo wzrostu PKB (%) SpoŜycie indywidualne i nakłady brutto na środki trwałe (%)  
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Roczne tempo wzrostu sprzedaŜy detalicznej (%) Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw (mld zł) 
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Według wstępnych szacunków GUS produkt krajowy brutto wzrósł w 2009 r. realnie o 1,7%, co oznaczało 
istotny spadek w stosunku do tempa wzrostu obserwowanego w latach 2006-2008 (6,2%, 6,8%, 5,0%). Główną 
przyczyną spowolnienia był spadek popytu zewnętrznego i ogólne pogorszenie nastrojów, które doprowadziły 
do ograniczenia produkcji oraz inwestycji prywatnych. Z kolei stabilizująco na gospodarkę wpłynęły bardzo 
wysokie nakłady brutto na środki trwałe dokonane przez sektor publiczny oraz reforma PIT i wysoka indeksacja 
świadczeń emerytalno-rentowych. Niekorzystny wpływ globalnej recesji na polską gospodarkę był teŜ w 
pewnym stopniu łagodzony przez osłabienie złotego. Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, polskiej 
gospodarce udało się uniknąć recesji, a w II połowie roku pojawiły się sygnały poprawy. 
 
Osłabienie aktywności objęło większość obszarów gospodarki. Według wstępnych szacunków: 
− produkcja sprzedana przemysłu spadła w 2009 r. o 3,5% (wobec wzrostu o 3,6% w 2008 r. i 10,7% w 2007 

r.). Spadek wystąpił przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkujących dobra inwestycyjne oraz 
związane z energią i zaopatrzeniowe, natomiast przedsiębiorstwa produkujące dobra konsumpcyjne 
odnotowały wzrost produkcji. Wynikało to ze zmniejszenia portfela zamówień krajowych i zagranicznych, 
nadmiernego stanu zapasów, trudności w pozyskaniu finansowania oraz niepewności co do przyszłego 
rozwoju sytuacji gospodarczej. Tempo wzrostu produkcji budowlano-montaŜowej pomimo silnego 
obniŜenia pozostało dodatnie i wyniosło 3,0% (wobec wzrostu o 12,1% w 2008 r. i 15,5% w 2007 r.). 
Spadek odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków i robotami 
specjalistycznymi, a silny wzrost w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inŜynierii 
lądowej i wodnej. Konsekwencją spadku aktywności gospodarczej było niskie wykorzystanie mocy 
produkcyjnych1 oraz pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw. Po osiągnięciu przez wskaźniki koniunktury 
minimalnych odczytów w I kwartale ub.r., w kolejnych okresach uległy one poprawie. Jednak w końcu 
roku nastroje uległy ponownemu pogorszeniu, a ich odczyty utrzymywały się w obszarach negatywnych 
(zwłaszcza w budownictwie);  

− sprzedaŜ detaliczna wzrosła o 1,3% (w 2008 r. wzrost wyniósł 5,0%). Spadek dotyczył głównie grup paliw 
oraz pojazdów samochodowych;  

− eksport w złotych w cenach bieŜących wzrósł o 2,7%, a import obniŜył się o 8,5% (ujemne saldo wyniosło 
37,7 mld zł wobec minus 91,6 mld zł w 2008 r.). W ujęciu w euro eksport zmniejszył się o 17,1%, a import 
o 26,3% (ujemne saldo wyniosło 8,7 mld EUR wobec minus 26,2 mld EUR w 2008 r.). Wzrost eksportu w 
ujęciu złotowym wynikał z osłabienia złotego (średni kurs EUR wobec złotego w 2009 r. wynosił 4,3273 
podczas gdy w 2008 r. 3,5166), co rekompensowało ograniczenie liczby zamówień i korzystnie wpływało 
na sytuację eksporterów. Osłabienie złotego połączone ze spadkiem aktywności doprowadziło równieŜ do 
silnego spadku importu, co z jednej strony spowodowało poprawę w zakresie bilansu handlu zagranicznego 
(szacuje się Ŝe deficyt obrotów bieŜących spadł z 5,1% PKB w 2008 r. do 1,6% w 2009 r.), a z drugiej 
wspomagało sytuację przedsiębiorstw produkujących na rynek krajowy (ograniczenie konkurencji). Tym 
samym, obserwowane w II połowie 2008 r. oraz na początku 2009 r. silne osłabienie złotego stworzyło dla 
gospodarki „poduszkę” łagodzącą zjawiska kryzysowe; 

− pomimo spadku aktywności gospodarczej, wynik finansowy sektora przedsiębiorstw wyniósł 78,9 mld zł i 
był o 25,1% wyŜszy niŜ w 2008 r. Jednocześnie nieznacznie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw (z 
76,7% do 77,3%) wykazujących zysk netto oraz nastąpiło zmniejszenie łącznej straty przedsiębiorstw 
wykazujących ujemny wynik finansowy (z 22,3 mld zł do 18,7 mld zł). Przychody z całokształtu 
działalności wzrosły w większym stopniu niŜ koszty  ich uzyskania (odpowiednio o 1,6% i 0,7%). Poprawie 
uległ wynik finansowy ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów (o 1,4%) oraz wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej (o 12,8%). W konsekwencji poprawie uległa większość wskaźników oceny 
sytuacji ekonomiczno-finansowej (wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności obniŜył się z 
95,8% do 95,0%; wskaźnik rentowności obrotu netto wzrósł z 3,3% do 4,1%). Poprawiła się teŜ płynność 
przedsiębiorstw. Pomimo korzystnych wyników, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kluczowym elementem poprawy było 
zmniejszenie ujemnego wyniku na operacjach finansowych (z 17,1 mld zł do 3,0 mld zł), co wynikało z 
rozwiązania problemu transakcji walutowymi instrumentami pochodnymi, które bardzo negatywnie 
wpłynęły na wyniki przedsiębiorstw w 2008 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Według szacunków w styczniu 2010 r. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym wynosił około 72%. 
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− negatywne zjawiska zachodzące w gospodarce przełoŜyły się na stopniowe pogorszenie sytuacji na rynku 
pracy. Na koniec 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1 893 tys. osób, a stopa 
bezrobocia 11,9% (wobec 1 474 tys. osób i 9,5% na koniec 2008 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r. wyniosło 3 325 zł (w grudniu 3 652 zł) i było o 4,4% wyŜsze 
niŜ w 2008 r. (realnie o 1,1%), ale dynamika wzrostu wynagrodzeń uległa silnemu wyhamowaniu2. 
Wprawdzie sytuacja na rynku pracy ukształtowała się pomyślniej niŜ przewidywały prognozy formułowane 
na początku ub.r., jednak w 2010 r. oczekiwane jest dalsze pogorszenie, co wynika z opóźnionych reakcji 
dostosowawczych. W związku z tym w nadchodzących okresach naleŜy liczyć się z pogorszeniem sytuacji 
dochodowej części gospodarstw domowych. Konsekwencją negatywnych zjawisk było pogorszenie 
nastrojów konsumentów. Wprawdzie od II kwartału ub.r. ulegają one wyraźnej poprawie, jednak nadal 
pozostają w sferze odczytów negatywnych;  

− pomimo spadku poziomu aktywności gospodarczej oraz postępującego osłabienia na rynku pracy, tempo 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywało się na podwyŜszonym poziomie. W 
konsekwencji w grudniu ub.r. inflacja mierzona wskaźnikiem CPI (rok/rok) wyniosła 3,5% (wobec 3,3% w 
grudniu 2008 r.), co oznacza iŜ ukształtowała się na poziomie górnej granicy pasma odchyleń od celu 
inflacyjnego (2,5%). Do utrzymywania się inflacji na podwyŜszonym poziomie przyczyniło się silne 
osłabienie złotego w II połowie 2008 r. i na początku 2009 r., podwyŜki cen regulowanych oraz wzrost cen 
wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Z kolei dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu po 
przyspieszeniu w I półroczu uległa obniŜeniu i w grudniu ub.r. wskaźnik PPI (rok/rok) wynosił 2,1% 
(wobec 2,7% w grudniu 2008 r.);  

− gwałtowne zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego połączone z dokonanymi wcześniej redukcjami 
obciąŜeń fiskalnych (m.in. redukcją składki rentowej i wprowadzeniem 2 stawek PIT) spowodowało z 
jednej strony znaczący spadek wpływów podatkowych, a z drugiej szybkie narastanie deficytu 
budŜetowego. Doprowadziło to do konieczności nowelizacji ustawy budŜetowej w II połowie minionego 
roku. Jednak dzięki stopniowej poprawie koniunktury i wynikającej stąd odbudowie wpływów z podatków 
(zwłaszcza pośrednich), udało się ograniczyć skalę deficytu. Korzystny wpływ na sytuację budŜetu wywarł 
teŜ napływ środków z UE. Ostatecznie deficyt budŜetu wyniósł 23,8 mld zł (wobec 24,3 mld zł w 2008 r. i 
27,2 mld zł w znowelizowanym budŜecie na 2009 r.)3. Pomimo relatywnie niezłego wykonania budŜetu 
sytuacja sektora finansów publicznych uległa dalszemu pogorszeniu. Według wstępnych szacunków deficyt 
sektora finansów publicznych w 2009 r. wyniósł około 7,2% PKB (wobec 3,6% w 2008 r. i 1,9% w 2007 
r.), a zadłuŜenie sektora finansów publicznych wzrosło z 47,2% w 2008 r. do około 49,5% w 2009 r. 
Konsekwencją negatywnych zjawisk jest bardzo silny wzrost deficytu budŜetowego planowanego na 
2010 r. (52,2 mld zł) oraz dalszy wzrost zadłuŜenia sektora finansów publicznych (do około 53% PKB). 
Jednocześnie na skutek przekroczenia w 2008 r. przez deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych wartości referencyjnej 3,0% PKB, Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę 
nadmiernego deficytu, na mocy której zobowiązała Polskę do zmniejszenia do 2012 r. rocznego deficytu 
finansów publicznych do poziomu 3 proc. PKB. 

  
 
Sytuacja na rynku finansowym, polityka pienięŜna, reakcje banków 
 
Na początku 2009 r. doszło do dalszego wzrostu awersji do ryzyka, co skutkowało m.in. pogłębieniem spadków 
na rynkach akcji i osłabieniem walut z rynków wschodzących. Na przełomie lutego i marca nastąpiła zasadnicza 
zmiana nastrojów. NaleŜy to wiązać z działaniami podejmowanymi przez rządy poszczególnych krajów i 
organizacje międzynarodowe oraz napływem na rynek informacji lepszych od oczekiwań (głównie w postaci 
tzw. wskaźników wyprzedzających koniunktury). W konsekwencji, część inwestorów doszła do wniosku, Ŝe 
najostrzejsza faza kryzysu dobiegła końca i przystąpiła do zakupu przecenionych aktywów. Doprowadziło to do 
bardzo silnego odbicia na rynkach akcji, wzrostu cen surowców i stopniowego umocnienia walut z rynków 
wschodzących. Zaobserwowano teŜ poprawę w funkcjonowaniu rynku międzybankowego świadczącą o 
stopniowym odbudowywaniu zaufania pomiędzy uczestnikami tego rynku oraz spadek premii za ryzyko 
odzwierciedlony w kwotowaniach kontraktów CDS. Optymizm inwestorów utrzymał się do końca roku, co 
naleŜy łączyć z napływem na rynek danych świadczących o przełamywaniu przez globalną gospodarkę zjawisk 
recesyjnych. Nadal jednak istnieją obawy co do skali i trwałości poprawy. 
 
 
 

                                                 
2 Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 1 543 zł i była o 8,7% wyŜsza 

niŜ w 2008 r. (realnie o 4,3%). 
3 W stosunku do 2008 r. wpływy z tytułu podatków pośrednich wzrosły o 0,9%, a środki z UE aŜ o 117,9%. Z drugiej strony wpływy z tytułu 

CIT obniŜyły się o 11,0%, a PIT o 7,7%. 
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Źródło: GUS, NBP, EBC, FED, SNB, Bloomberg, obliczenia własne 
 
 
RPP kontynuowała szybkie łagodzenie polityki pienięŜnej4 mające na celu pobudzenie słabnącej gospodarki, 
(przy jednoczesnym przekonaniu iŜ prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniŜej 
celu inflacyjnego jest wyŜsze od prawdopodobieństwa, Ŝe inflacja będzie wyŜsza od celu). W konsekwencji 
stopy procentowe NBP zostały obniŜone o 150 punktów bazowych5 i ukształtowały się na rekordowo niskich 
poziomach (stopa referencyjna spadła z 5,00% na koniec ub.r. do 3,50%). W rezultacie nastąpiło teŜ 

                                                 
4 W „ZałoŜeniach polityki pienięŜnej na rok 2009” zapisano, Ŝe „Podstawowym celem polityki pienięŜnej prowadzonej w 2009 r. będzie – 

podobnie jak w latach poprzednich – dąŜenie do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5%. Jednocześnie polityka pienięŜna 
będzie nadal prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównowaŜonego wzrostu gospodarczego.”. 

  Podstawowym instrumentem realizacji celu inflacyjnego są stopy procentowe NBP, których zadaniem jest kształtowanie 
krótkoterminowych stóp procentowych rynku pienięŜnego. Odbywa się to za pomocą operacji otwartego rynku (zawieranych z inicjatywy 
NBP) oraz operacji depozytowo-kredytowych (zawieranych z inicjatywy banków). Podstawową stopą jest stopa referencyjna NBP 
określająca minimalną rentowność podstawowych operacji NBP, która wpływa na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp 
procentowych. Stopa lombardowa NBP wyznacza koszt pozyskania pieniądza w NBP (określając górny pułap wzrostu rynkowej stopy 
overnight), a stopa depozytowa NBP wyznacza oprocentowanie depozytu w NBP (określając dolne ograniczenie dla wahań rynkowej stopy 
overnight).  

5 W styczniu o 75 pkt. bazowych, a w lutym, marcu i czerwcu o 25 pkt. bazowych. 
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zmniejszenie dysparytetu pomiędzy stopami NBP, a stopami głównych banków centralnych6, które we 
wcześniejszym okresie dokonały bardzo agresywnych cięć stóp procentowych, sprowadzając je do najniŜszych 
poziomów w historii. 
RPP dokonała równieŜ obniŜki stopy rezerw obowiązkowych (z 3,50% do 3,00%), a NBP kontynuował działania 
zmierzające do poprawy sytuacji na rynku międzybankowym i pobudzania akcji kredytowej. W tym celu 
przeprowadzono m.in. wcześniejszy wykup obligacji NBP związanych z obniŜką stopy rezerw obowiązkowych 
oraz rozszerzono paletę instrumentów stosowanych w ramach „Pakietu zaufania”7.  
Podejmowane działania sprzyjały odbudowaniu zaufania na rynku, o czym świadczy m.in. zawęŜenie róŜnic 
pomiędzy stawkami na rynku międzybankowym, a stopą referencyjną banku centralnego (podobne zjawisko 
wystąpiło na rynkach globalnych). Jednak sytuacja na rynku międzybankowym jest daleka od pełnej 
normalizacji, o czym świadczy m.in. brak sprawnego funkcjonowania operacji o długich terminach 
zapadalności.  
W skali całego roku stawka WIBOR 3M będąca stawką referencyjną dla większości kredytów złotowych 
obniŜyła się z 6,2% w grudniu 2008 r. do 4,1% w grudniu 2009 r. 
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Źródło: Bloomberg, obliczenia własne 
 
 
Rynek papierów skarbowych w ograniczonym stopniu reagował na zmiany parametrów polityki pienięŜnej 
(głównie papiery o krótkich terminach), kształtując się przede wszystkim pod wpływem nastrojów inwestorów 
(obserwowane były znaczne wahania), ich oceny ryzyka oraz oczekiwań co do kształtu przyszłych stóp 
procentowych. W konsekwencji, o ile rentowność krótkich papierów uległa znacznemu zmniejszeniu (średnia 
rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku wtórnym spadła z 5,7% w grudniu 2008 r. do 4,2% 
w grudniu 2009 r.), o tyle rentowność papierów długich wzrosła (średnia rentowność obligacji 5-letnich wzrosła 
z 5,2% do 5,8%, a 10-letnich z 5,6% do 6,2%). Utrzymał się teŜ, a nawet powiększył spread pomiędzy polskimi i 
niemieckimi obligacjami 10-letnimi (w grudniu 2008 r. wynosił średnio około 257 punktów bazowych, a w 
grudniu 2009 r. około 300 punktów bazowych). Tę niekorzystną zmianę moŜna tłumaczyć obawami inwestorów 

                                                 
6 W 2009 r. ECB obniŜył swoją podstawową stopę z 2,50% do 1,00%,  FED pozostawił bez zmian przedział 0,00%-0,25%, a SNB 

zmniejszył swój cel przedziałowy do 0,00%-0,75%. 
7 WydłuŜenie operacji repo i swap oraz rozszerzenie listy papierów wartościowych przyjmowanych przez NBP jako zabezpieczenie tych 

operacji. 
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o stan polskich finansów publicznych, jak teŜ duŜymi emisjami papierów skarbowych w skali globalnej, co 
oznacza konieczność płacenia wyŜszych kosztów w celu uplasowania emisji. Z drugiej strony odnotowano 
stopniowy powrót inwestorów zagranicznych na rynek polskich papierów skarbowych.  
Konsekwencją poprawy nastrojów na rynku był teŜ spadek kwotowań kontraktów CDS, które słuŜą do 
ubezpieczenia ryzyka kredytowego związanego z emitentem papierów dłuŜnych (w uproszczeniu im wyŜsza 
stawka CDS, tym wyŜsze prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta). Jednak pomimo poprawy klimatu 
inwestycyjnego, kwotowania CDS nie powróciły do okresu sprzed kryzysu. Co więcej, w ostatnich tygodniach 
ub.r. nastąpił ponowny wzrost kwotowań CDS, co naleŜy wiązać z ponownym wzrostem obaw o stan finansów 
publicznych i wypłacalność poszczególnych krajów. Trzeba przy tym zauwaŜyć, Ŝe Polska wypada korzystnie 
nie tylko na tle innych krajów regionu, ale równieŜ na tle niektórych krajów będących członkami strefy euro, 
które stanęły w obliczu silnego pogorszenia stanu finansów publicznych (m.in. Grecji, Hiszpanii, Portugalii). 
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Sytuacja na rynku złotego charakteryzowała się dwoma fazami. W pierwszej trwającej do połowy lutego 
kontynuowana była deprecjacja polskiej waluty, która doprowadziła złotego do minimów z początku 2004 r. 
Wynikała ona z bardzo negatywnych nastrojów na globalnych rynkach finansowych i kumulacji negatywnych 
ocen perspektyw gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W drugiej nastąpiła stabilizacja i 
stopniowe umocnienie złotego (zwłaszcza wobec USD), co naleŜy wiązać z ogólną poprawą nastrojów na 
globalnych rynkach. Dodatkowy wpływ na umocnienie złotego miała „kampania medialna” na rzecz umocnienia 
polskiej waluty, interwencyjna sprzedaŜ środków otrzymywanych z UE bezpośrednio na rynku walutowym, 
uzyskanie przez Polskę dostępu do elastycznej linii kredytowej MFW (20,6 mld USD) udzielanej wyłącznie 
krajom o silnych fundamentach oraz dane napływające z gospodarki, które wskazywały na utrzymanie wzrostu. 
W rezultacie na koniec 2009 r. 1 EUR kosztował 4,1018 (wobec 4,1724 na koniec 2008 r.), 1 CHF 2,7661 
(2,8014), a 1 USD 2,8503 (2,9618), co oznacza iŜ pomimo duŜej zmienności w trakcie roku, kurs złotego na 
koniec 2009 r. ukształtował się na poziomie zbliŜonym do końca 2008 r.  Pomimo to wartość złotego w stosunku 
do euro była o blisko 20% niŜsza niŜ w szczytowym momencie jego umocnienia (w połowie 2008 r.), a w 
stosunku do CHF i USD o około 25%. Jednak pomimo negatywnego wpływu na sytuację części kredytobiorców, 
niektórych przedsiębiorstw oraz wzrost zadłuŜenia zagranicznego, osłabienie złagodziło oddziaływanie 
niekorzystnych skutków globalnej recesji na polską gospodarkę. 
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Do połowy lutego ub.r. na rynku akcji kontynuowane były bardzo silne spadki rozpoczęte w II połowie 2007 r., 
w rezultacie których nastąpiło zniesienie całej fali hossy z lat 2003-2007, a indeksy i kursy akcji osiągnęły 
wieloletnie lub historyczne minima. W szczytowej fazie bessy WIG stracił blisko 70% (WIG-Banki ponad 70%) 
od historycznego maksimum, a wiele spółek utraciło ponad 90% wartości rynkowej. Na przełomie lutego i 
marca doszło do przesilenia, które doprowadziło do bardzo silnego „odbicia”, które wyniosło indeksy o ponad 
80% powyŜej ostatnich minimów (WIG-Banki zyskał ponad 140%). W konsekwencji pozwoliło to odrobić 
indeksom straty z początku roku i zakończyć cały rok silnymi wzrostami w stosunku do stanu na koniec 2008 r. 
– WIG wzrósł o 46,9%, WIG20 o 33,5%, mWIG40 o 55,2%, sWIG80 o 61,8%, a WIG-Banki o 33,7%. Pomimo 
zaobserwowanych wzrostów, indeksy nadal pozostają o 30%-40% poniŜej historycznych maksimów. Jednak 
naleŜy pamiętać, Ŝe ceny sprzed kryzysu były cenami szczytowej fazy wieloletniej hossy, w której większość 
spółek była skrajnie przewartościowana. Obecnie nie sposób stwierdzić, czy hossa obserwowana od marca ub.r. 
oznacza początek nowego wieloletniego trendu wzrostowego, czy teŜ jest jedynie bardzo silnym odreagowaniem 
bessy. Niewątpliwie ryzyko inwestycji na rynkach akcji wzrosło. W związku z tym kluczowe znaczenie będą 
miały informacje napływające z realnej gospodarki, które albo dostarczą argumentów do kontynuacji wzrostów, 
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albo teŜ odnowią obawy, co do skali i trwałości oŜywienia globalnej gospodarki i doprowadzą do znaczącej 
korekty notowań (charakterystyczną cechą hossy obserwowanej od marca ub.r jest brak fazy akumulacji oraz 
brak głębszych korekt, a odreagowaniem spadków było silne odbicie, które przybrało kształt litery V).   
 
Sytuacja na rynkach surowców była silnie skorelowana z nastrojami inwestorów na rynkach finansowych oraz 
informacjami napływającymi z gospodarki. W związku z tym w pierwszych tygodniach minionego roku 
obserwowana była dalsza przecena (wiele surowców osiągnęło lokalne minima w końcu 2008 r.), po czym 
nastąpiło bardzo silne odreagowanie które doprowadziło do kilkudziesięcioprocentowych wzrostów cen. Oprócz 
poprawy nastrojów i napływu pozytywnych informacji z globalnej gospodarki, istotny wpływ na wzrost cen 
surowców wywarło równieŜ osłabienie USD oraz obawy o przyszły wzrost inflacji. 
 
Trzeba zauwaŜyć, Ŝe pomimo zasadniczej zmiany nastrojów na rynku finansowym nie zaobserwowano istotnego 
napływu środków do funduszy inwestycyjnych (w ujęciu netto). Według szacunków Analiz Online dodatnie 
saldo wpłat i wypłat w całym 2009 r. wyniosło jedynie około 3 mld zł. W związku z tym obserwowany w skali 
roku wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych z 73,9 mld zł na koniec 2008 r. do 93,0 mld zł na koniec 
2009 r. naleŜy łączyć głównie ze wzrostem kursów akcji (wartość środków zgromadzonych w funduszach 
inwestycyjnych wzrosła z 17,5 mld zł do 27,1 mld zł). MoŜe to świadczyć o zmianie preferencji w zakresie 
sposobu lokowania nadwyŜek finansowych przez gospodarstwa domowe, które na skutek negatywnych 
doświadczeń kryzysu, zdecydowały się na klasyczne formy lokowania oszczędności w postaci lokat bankowych. 
Gdyby ta zmiana preferencji okazała się trwała, to będzie ona sprzyjać wzrostowi depozytów w sektorze 
bankowym, ale z drugiej strony będzie to ograniczało dochody banków z tytułu prowizji i opłat za pośrednictwo 
w obrocie na rynku kapitałowym oraz zarządzanie aktywami finansowymi.  
 
W reakcji na zmiany stóp procentowych NBP oraz wydarzenia na rynku finansowym, banki dokonały zmian w 
polityce depozytowo-kredytowej.  
 
 

Średnie waŜone oprocentowanie depozytów i kredytów (%) 
Oprocentowanie stanów wszystkich umów 

OPS 
Oprocentowanie nowych umów 

OPN 
 

12/2007 12/2008 12/2009 Zmiana 
w 2009 12/2007 12/2008 12/2009 Zmiana 

w 2009 

INSTRUMENTY ZŁOTOWE 

Depozyty ogółem 3,78 6,02 4,48 -1,54 4,22 5,85 3,17 -2,68 

 - gospodarstw domowych 3,47 6,05 4,77 -1,28 4,16 6,52 4,03 -2,49 

 - przedsiębiorstw 4,34 5,94 3,82 -2,12 4,23 5,60 2,99 -2,61 

Kredyty ogółem 8,25 9,59 8,43 -1,16 9,52 11,41 9,66 -1,75 

 - dla gosp. dom. 9,54 10,98 9,90 -1,08 11,55 13,61 12,49 -1,12 

 - dla przedsiębiorstw 6,51 7,68 5,90 -1,78 7,19 8,33 6,53 -1,80 

Rozpiętość 4,47 3,57 3,95 0,38 5,30 5,56 6,49 0,93 

Kredyty konsumpcyjne 

Ogółem 13,49 14,48 14,45 -0,03 13,72 15,32 15,12 -0,20 

w tym karty kredytowe 16,78 17,81 16,07 -1,74 14,80 15,92 15,11 -0,81 

RRSO (bez kart) x x x x 20,23 22,55 21,77 -0,78 

Kredyty mieszkaniowe 

 - PLN 6,15 7,92 6,01 -1,91 6,93 8,73 7,00 -1,73 

   RRSO x x x x 7,48 9,28 7,81 -1,47 

 - CHF 4,55 4,31 2,18 -2,13 4,63 4,45 3,74 -0,71 

   RRSO x x x x 4,91 4,59 4,16 -0,43 

 - EUR x x x x 6,63 7,09 4,87 -2,22 

   RRSO x x x x 6,80 7,32 5,28 -2,04 

Źródło: NBP, obliczenia własne 
x - NBP nie publikuje danych, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim). 
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Źródło: NBP, GUS, obliczenia własne 
 
 
Na podstawie danych dotyczących stanu wszystkich umów (OPS) moŜna stwierdzić, Ŝe średnie waŜone 
oprocentowanie terminowych depozytów złotowych zmniejszyło się z 6,0% w grudniu 2008 r. do 4,5% w 
grudniu 2009 r., a kredytów złotowych z 9,6% do 8,4% powodując tym samym wzrost rozpiętości pomiędzy 
oprocentowaniem kredytów i depozytów z 3,6% do 4,0%. Jednak w skali całego roku średnia rozpiętość była 
zdecydowanie niŜsza. Średnia rozpiętość w 2009 r. wynosiła 3,4%, podczas gdy w 2008 r. 4,4%. Silny spadek 
średniej rozpiętości wynikał z zaburzeń na globalnych rynkach finansowych oraz związanej z tym „wojny 
depozytowej” i był jedną z głównych przyczyn obniŜenia wyniku odsetkowego.  
Obserwując zmiany w oprocentowaniu nowych umów (OPN), moŜna stwierdzić, Ŝe szczytowa faza „wojny 
depozytowej” miała miejsce w IV kwartale 2008 r. W 2009 r. banki dokonały redukcji oprocentowania. Średnie 
oprocentowanie depozytów złoŜonych w grudniu 2009 r. wynosiło 3,2% wobec 5,9% w grudniu 2008 r., a nowo 
udzielonych kredytów zmniejszyło się z 13,6% do 12,5%. W rezultacie rozpiętość pomiędzy oprocentowaniem 
kredytów i depozytów w ujęciu OPN zwiększyła się z 5,6% do 6,5%. Wzrost rozpiętości w ujęciu OPN będzie 
jednym z czynników wpływających pozytywnie na wzrost przychodów odsetkowych, w kolejnych okresach 
(abstrahuje się tu od wielkości i jakości portfela kredytowego).   
Na podstawie danych w ujęciu OPN moŜna teŜ stwierdzić, Ŝe zmiany w polityce depozytowo-kredytowej 
banków były zgodne co do kierunku ze zmianami parametrów polityki pienięŜnej (zmiana stopy referencyjnej 
wyniosła 1,50%, a przy uwzględnieniu zmiany dokonanej w końcu grudnia 2008 r. 2,25%). Jednak 
oprocentowanie depozytów zostało obniŜone w większym stopniu niŜ oprocentowanie kredytów. 
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Sytuacja Polski na tle innych krajów UE, główne źródła zagroŜeń  
 
Pomimo silnego osłabienia wzrostu, stan gospodarki polskiej był korzystniejszy niŜ gospodarek pozostałych 
krajów UE. Według wstępnych szacunków, PKB UE w 2009 r. zmniejszył się o 4,1% (wobec wzrostu o 0,8% w 
2008 r. i 2,9% w 2007 r.). W szczególności, na skutek silnego spadku popytu zewnętrznego, największa w 
Europie gospodarka Niemiec została dotknięta głęboką recesją (szacowany spadek PKB w 2009 r. wyniósł 
5,0%). Równie niekorzystnie wyglądała sytuacja w pozostałych krajach, zwłaszcza nowych krajach 
członkowskich, które odnotowały bardzo głęboką recesję (od blisko 5% w Czechach do 18% na Litwie i 
Łotwie). 
Polska okazała się jedynym krajem UE, w którym pomimo kryzysu udało utrzymać się dodatnie tempo wzrostu. 
RównieŜ prognozy wzrostu w kolejnych okresach są lepsze niŜ dla większości krajów UE. Jedynie podobne 
niekorzystne tendencje zarysowują się w zakresie tempa wzrostu zadłuŜenie publicznego w najbliŜszych latach, 
aczkolwie zadłuŜenie tego sektora w relacji do PKB jest poniŜej średnich poziomów krajów UE. 
 
 

Polska na tle krajów UE 
PKB 
mld 
EUR 

Tempo wzrostu PKB 
Deficyt sektora 

finansów publicznych 
% PKB 

Dług publiczny 
% PKB Bezrobocie 

 

2008 2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 
EU 12 507 2,9 0,7 -4,2 0,7 1,6 -6,9 -7,5 -6,9 58,7 61,5 73,0 79,3 83,7 9,1 10,3 
Strefa euro 9 265 2,8 0,6 -4,1 0,7 1,5 -6,4 -6,9 -6,5 66,0 69,3 78,2 84,0 88,2 9,5 10,7 
Niemcy 2 496 2,5 1,3 -5,0 1,2 1,7 -3,4 -5,0 -4,6 65,0 65,9 73,1 76,7 79,7 7,7 9,2 
Francja 1 950 2,3 0,4 -2,2 1,2 1,5 -8,3 -8,2 -7,7 63,8 67,4 76,1 82,5 87,6 9,5 10,2 
W. Brytania 1 819 2,6 0,5 -4,9 0,6 1,9 -12,1 -12,9 -11,1 44,2 52,0 68,6 80,3 88,2 7,8 8,7 
Włochy 1 572 1,5 -1,3 -5,0 0,7 1,4 -5,3 -5,3 -5,1 103,5 105,8 114,6 116,7 117,8 7,8 8,7 
Hiszpania 1 089 3,6 0,9 -3,6 -0,6 1,0 -11,2 -10,1 -9,3 36,1 39,7 54,3 66,3 74,0 17,9 20,0 
Holandia 596 3,6 2,0 -4,0 0,9 1,6 -4,7 -6,1 -5,6 45,5 58,2 59,8 65,6 69,7 3,4 5,4 
Polska 362 6,8 5,0 1,7 2,6 3,2 -6,4 -7,5 -7,6 45,0 47,2 51,7 57,0 61,3 8,4 9,9 
Belgia 345 2,9 1,0 -3,1 0,6 1,5 -5,9 -5,8 -5,8 84,2 89,8 97,2 101,2 104,0 8,2 9,9 
Szwecja 328 2,5 -0,2 -4,9 1,4 2,1 -2,1 -3,3 -2,7 40,5 38,0 42,1 43,6 44,1 8,5 10,2 
Austria 282 3,5 2,0 -3,6 1,1 1,5 -4,3 -5,5 -5,3 59,5 62,6 69,1 73,9 77,0 5,5 6,0 
Grecja 239 4,5 2,0 -2,0 -0,3 0,7 -12,7 -12,2 -12,8 95,6 99,2 112,6 124,9 135,4 9,0 10,2 
Dania 233 1,7 -0,9 -4,9 1,5 1,8 -2,0 -4,8 -3,4 26,8 33,5 33,7 35,3 35,2 4,5 5,8 
Finlandia 184 4,9 1,2 -7,8 0,9 1,6 -2,8 -4,5 -4,3 35,2 34,1 41,3 47,4 52,7 8,5 10,2 
Irlandia 182 6,0 -3,0 -7,5 -1,4 2,6 -12,5 -14,7 -14,7 25,1 44,1 65,8 82,9 96,2 11,7 14,0 
Portugalia 166 1,9 0,0 -2,7 0,3 1,0 -8,0 -8,0 -8,7 63,6 66,3 77,4 84,6 91,1 9,0 9,0 
Czechy 148 6,1 2,5 -4,8 0,8 2,3 -6,6 -5,5 -5,7 29,0 30,0 36,5 40,6 44,0 6,9 7,9 
Rumunia 140 6,3 7,3 -7,1 0,5 2,6 -7,8 -6,8 -5,9 12,6 13,6 21,8 27,4 31,3 9,0 8,7 
Węgry 106 1,0 0,6 -6,3 -0,5 3,1 -4,1 -4,2 -3,9 65,9 72,9 79,1 79,8 79,1 10,5 11,3 
Słowacja 65 10,6 6,2 -4,7 1,9 2,6 -6,3 -6,0 -5,5 29,3 27,7 34,6 39,2 42,7 12,3 12,8 
Luksemburg 39 6,5 0,0 -3,4 1,1 1,8 -2,2 -4,2 -4,2 6,6 13,5 15,0 16,4 17,7 6,2 7,3 
Słowenia 37 6,8 3,5 -7,8 1,3 2,0 -6,3 -7,0 -6,9 23,3 22,5 35,1 42,8 48,2 6,7 8,3 
Bułgaria 34 6,2 6,0 -5,0 -1,1 3,1 -0,8 -1,2 -0,4 18,2 14,1 15,1 16,2 15,7 7,0 8,0 
Litwa 32 9,8 2,8 -15,0 -3,9 2,5 -9,8 -9,2 -9,7 16,9 15,6 29,9 40,7 49,3 14,5 17,6 
Łotwa 23 10,0 -4,6 -18,0 -4,0 2,0 -9,0 -12,3 -12,2 9,0 19,5 33,2 48,6 60,4 16,9 19,9 
Cypr 17 5,1 3,6 -1,7 0,1 1,3 -3,5 -5,7 -5,9 58,3 48,4 53,2 58,6 63,4 5,6 6,6 
Estonia 16 7,2 -3,6 -14,1 -0,1 4,2 -3,0 -3,2 -3,0 3,8 4,6 7,4 10,9 13,2 13,6 15,2 
Malta 6 3,8 2,1 -1,9 0,7 1,6 -4,5 -4,4 -4,3 62,0 63,8 68,5 70,9 72,5 7,1 7,4 
Źródło: European Economic Forecast Autumn 2009 KE, Interim forecast - February 2010 KE, Eurostat. 
 
 
Relatywnie wysoką odporność polskiej gospodarki na efekty globalnego kryzysu naleŜy tłumaczyć splotem 
kilku czynników: 
− po pierwsze, gospodarka polska posiada dość duŜy rynek wewnętrzny i jest mniej otwarta w porównaniu z 

innymi gospodarkami regionu. Charakteryzuje się równieŜ relatywnie duŜym stopniem dywersyfikacji 
(m.in. brakiem wyraźnej dominacji jednego sektora i wielkich przedsiębiorstw/konglomeratów 
decydujących o rozwoju całej gospodarki) oraz wysoką elastycznością znacznej części przedsiębiorstw, 
które potrafiły dostosować się do trudnych warunków zewnętrznych; 

− po drugie, istotną rolę stabilizującą odegrały wysokie nakłady inwestycyjne dokonane przez sektor 
publiczny (w znacznym stopniu zastąpiły one zmniejszenie inwestycji przez sektor prywatny), redukcja 
stawek PIT i wysoka indeksacja świadczeń emerytalno-rentowych, czy teŜ dokonane wcześniej obniŜenie 
składki rentowej. Działania te wykazują pewne podobieństwa do pakietów stymulacyjnych zastosowanych 
w innych krajach i wiąŜą się z określonymi kosztami fiskalnymi (przejawiającymi się w szybkim wzroście 
długu sektora finansów publicznych); 
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− po trzecie, płynny kurs walutowy pozwolił na absorpcję zewnętrznego szoku – spadek liczby zamówień 
został w znacznym stopniu zrównowaŜony większymi wpływami wynikającymi z osłabienia złotego, a 
część przedsiębiorstw odnotowała wzrost zamówień na skutek wzrostu ich konkurencyjności. Jednocześnie 
deprecjacja złotego nie spowodowała istotnych napięć inflacyjnych; 

− po czwarte, Polskę charakteryzuje niski poziom „ubankowienia” (szerzej relatywnie niski stopień rozwoju 
rynku finansowego) oraz lokalny charakter działania systemu bankowego. W konsekwencji sektor bankowy 
nie poniósł duŜych strat na rynkach zagranicznych wymagających zaangaŜowania środków publicznych. 
Jednocześnie nie doszło do wycofania  finansowania przez spółki-matki, a depozyty gospodarstw 
domowych odnotowały silny wzrost. Ponadto, ze względu na mniejsze niŜ w innych krajach znaczenie 
finansowania przedsiębiorstw ze strony sektora bankowego lub środków uzyskanych na rynku 
kapitałowym, ograniczenie finansowania ze strony banków oraz dekoniunktura na giełdzie nie miała aŜ tak 
negatywnych skutków, jak w wielu innych krajach. Innymi słowy, w Polsce kanał przenoszenia zjawisk 
kryzysowych z sektora finansowego do gospodarki okazał się węŜszy. 

 
Pomimo pozytywnej adaptacji gospodarki polskiej do zewnętrznego kryzysu jej przyszły stan zaleŜy od rozwoju 
sytuacji w skali globalnej. Wprawdzie w 2009 r. sytuacja na rynkach finansowych uległa poprawie, a w II 
półroczu gospodarki USA i UE odnotowały wzrost, jednak cały czas gromadzi się wiele zagroŜeń, które mogą 
opóźnić proces odbudowy globalnej gospodarki lub teŜ wywołać kolejne ogniska kryzysu.  
 
 

WYBRANE ŹRÓDŁA POTENCJALNYCH ZAGRO śEŃ MAKROEKONOMICZNYCH 
 

 
KRYZYS ZAUFANIA (łatwo o zmian ę nastrojów na rynkach) 

 
  

Nieujawnione straty banków 
Obawa o siłę i trwałość obserwowanego oŜywienia oraz rozwój sytuacji na 
rynku pracy 
Obawa o dalszy rozwój sytuacji gospodarczej w USA 

Silne pogorszenie sytuacji finansów publicznych w niektórych krajach 

 - bardzo duŜe deficyty budŜetowe USA i W. Brytanii 

 - trudna sytuacja niektórych krajów tzw. grupy PIIGS8  
Rekordowo niskie stopy procentowe oraz obawa o konsekwencje przyszłego 
zacieśnienia polityki pienięŜnej (niskie stopy były jedną z pierwotnych 
przyczyn kryzysu - powodują poszukiwanie alternatywnych inwestycji 
zapewniających wyŜszą stopę zwrotu, „zachęcają” do spekulacji i złej alokacji 
aktywów, jak teŜ do nadmiernego zadłuŜania) 

ZAGRANICZNE 

Obawa o przyszły wzrost zjawisk inflacyjnych  
  

Obawa o rozwój sytuacji makroekonomicznej w tym sytuacji na rynku pracy 

Bardzo wysoki deficyt budŜetowy KRAJOWE 
Gwałtowne narastanie zadłuŜenia sektora finansów publicznych 

 
 
 
Trudno jest przesądzać, które z ryzyk wskazywanych przez róŜnych obserwatorów mogą się faktycznie 
zmaterializować i jakie byłyby ich konsekwencje dla globalnej gospodarki. Jednak trzeba być ich świadomym i 
banki muszą je uwzględniać przy formułowaniu strategii działania na najbliŜsze lata. Do najwaŜniejszych trzeba 
zaliczyć: obawy co do siły i trwałości obserwowanego oŜywienia (w tym rozwój sytuacji na rynku pracy), 
gwałtowny wzrost deficytów budŜetowych groŜący zachwianiem równowagi finansowej niektórych krajów, 
obawy o przyszłe skutki prowadzonej obecnie polityki monetarnej oraz obawy o pogłębienie strat banków9.  
 

                                                 
8 Skrót stosowany do określenia grupy krajów obejmujących: Portugalię, Włochy, Irlandię, Grecję i Hiszpanię. Obecnie z tej grupy pod 

największą presją znajduje się Grecja. 
9 Według szacunków IMF straty banków na skutek kryzysu mogą sięgnąć do końca 2010 r. 2,8 bln USD (USA 1,0 bln USD, Europa 1,6 bln 

USD,Azja 0,2 bln USD) – zob. „Global Financial Stability Report” October 2009. 
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Tempo wzrostu PKB (rok/rok) w 2009 i prognozy na lata 2010-2011 (%) 
Prognozy 

KE  MFW  OECD  2009 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Polska 1,7 2,6 3,2 2,2 4,0 2,5 3,1 
UE10 -4,2 0,7 1,6 1,0 1,6 0,9 1,7 

Niemcy -5,0 1,2 1,7 1,5 1,9 1,4 1,9 

USA -2,4 2,2 2,0 2,7 2,4 2,5 2,8 

Japonia -5,2 1,1 0,4 1,7 2,2 1,8 2,0 

Chiny 8,7 9,6 9,5 10,0 9,7 10,2 9,3 

Źródło: Eurostat, Komisja Europejska, MFW, OECD 
 
 
Obecnie trudno jest stwierdzić, czy zasadnicza zmiana nastrojów na rynkach finansowych, jaka nastąpiła w 
minionym roku oraz obserwowane od II półrocza ub.r. oŜywienie światowej gospodarki oznacza trwałe 
przezwycięŜenie recesji oraz początek wejścia na ścieŜkę trwałego, stabilnego wzrostu. Niektórzy ekonomiści 
uwaŜają, Ŝe jest zbyt wcześnie aby mówić o zakończeniu kryzysu (wskazując na wymienione źródła zagroŜeń). 
Jednak większość instytucji międzynarodowych oczekuje stopniowej poprawy i trwałego przezwycięŜenia 
kryzysu bez efektu „drugiego dna recesji” (wyrazem tego jest m.in. weryfikacja wcześniejszych prognoz co do 
tempa wzrostu poszczególnych gospodarek). Podkreśla się jednak, Ŝe oŜywienie ma „kruchy” charakter i 
niezbędne jest podjęcie radykalnych kroków, w szczególności stworzenia nowej architektury rynku finansowego 
(w tym regulacji w skali mikro i makro), które zapewnią stabilność systemu finansowego i będą przeciwdziałały 
powstawaniu „baniek spekulacyjnych”. 
Z punktu widzenia gospodarki polskiej najwaŜniejsze znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w krajach UE, a w 
szczególności w Niemczech będących głównym partnerem handlowym Polski (ponad 25% polskiego eksportu 
kierowane jest na rynek niemiecki). Istotny wpływ będzie miał teŜ rozwój sytuacji w krajach emerging markets, 
co wynika z faktu iŜ wielu inwestorów zalicza Polskę do tego samego „koszyka”.  
 
 
Reasumując, główne źródło krótko- i średnioterminowych zagroŜeń dla polskiej gospodarki, a tym samym 
sektora bankowego stanowią czynniki o charakterze zewnętrznym , wywołane kryzysem finansowym 
rozpoczętym w 2007 r., który przekształcił się w najgłębszy kryzys gospodarki światowej od czasu Wielkiego 
Kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku. Pomimo zasadniczej zmiany nastrojów na rynkach finansowych i 
poprawy ich funkcjonowania oraz oznak wejścia gospodarki światowej na ścieŜkę wzrostu naleŜy uznać, Ŝe 
cały czas utrzymuje się podwyŜszony poziom ryzyka działalności polskiego sektora bankowego. W 
konsekwencji moŜe to wpłynąć negatywnie na sytuację banków, a banki muszą uwzględniać te zagroŜenia przy 
formułowaniu swoich strategii działania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 W przypadku prognoz MFW i OECD dane dotyczą strefy euro. 
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II. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU, PODSTAWOWE TENDENCJE 
 
 
Silny spadek aktywności gospodarczej, połączony z utrzymującą się niepewnością co do przyszłego rozwoju 
sytuacji i niechęcią do podejmowania nadmiernego ryzyka, przełoŜył się na ograniczenie aktywności sektora 
bankowego. W konsekwencji banki zmniejszyły ekspansję i skoncentrowały się na dostosowywaniu modelu 
biznesu do trudnych warunków zewnętrznych. 
Jednak pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w 2009 r. pozostała 
stabilna, a pozycja kapitałowa banków uległa wzmocnieniu.  
 
 

Główne pozycje aktywów i pasywów sektora bankowego (mld zł) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

SUMA BILANSOWA 586,4 681,8 795,4 1 039,1 1 060,8 21,7 2,1 

Aktywa        

- kasa i operacje z NBP 17,8 23,0 28,2 39,4 50,4 11,0 27,9 

- nal. od sektora finansowego 122,3 134,5 125,2 107,2 72,9 -34,3 -32,0 

- nal. od sektora niefinansowego 248,6 314,7 421,9 587,6 612,1 24,4 4,2 

- nal. od sektora budŜetowego 21,6 22,8 21,4 24,6 44,5 19,9 80,7 

- papiery wartościowe 133,9 142,5 135,6 180,9 211,4 30,4 16,8 

Pasywa        

- operacje z NBP 2,5 5,0 3,0 18,1 14,5 -3,7 -20,2 

- zob. wobec sektora finansowego 92,3 119,0 158,4 242,2 225,4 -16,8 -6,9 

- zob. wobec sektora niefinansowego 337,4 383,9 428,3 506,1 571,8 65,7 13,0 

- zob. wobec sektora budŜetowego 29,5 32,5 44,7 53,5 54,3 0,8 1,5 

- kapitały i zob. podporządkowane 55,0 59,2 68,4 82,3 104,9 22,6 27,5 

- wynik finansowy netto 9,1 10,7 13,6 13,7 8,7 -5,0 -36,2 

 
 

 Polityka kredytowa banków w latach 2007-200911 
Rok 2007 2008 2009 
Kwartał I II III IV I II III IV I II III IV 

Kredyty dla przedsiębiorstw        

Kredyty mieszkaniowe        

Kredyty konsumpcyjne        

        
   łagodzenie       
   neutralnie       
   zaostrzenie       

 
 
Konsekwencją wzrostu ryzyka działalności sektora były z jednej strony działania zmierzające do zwiększenia 
płynności, a z drugiej do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko (m.in. w drodze zaostrzenia polityki kredytowej) 
oraz wzrostu bufora kapitałowego. Zaobserwowano zmniejszenie ekspozycji na podmioty sektora finansowego, 
jak teŜ zwiększenie portfela bezpiecznych papierów dłuŜnych (skarbowych i NBP) oraz nacisk na pozyskanie 
depozytów i wzrost bazy kapitałowej. 
Suma bilansowa sektora bankowego wzrosła w 2009 r. jedynie o 2,1% (wobec 30,6% w 2008 r.12). Trzeba 
jednak dodać, Ŝe oprócz negatywnego oddziaływania otoczenia zewnętrznego, istotny wpływ na obniŜenie 
dynamiki wywarł spadek wartości pozycji bilansowych związanych z wyceną instrumentów pochodnych 
przeznaczonych do obrotu (o 32,5 mld zł), co spowodowane zostało zapadaniem (m.in. na skutek 
restrukturyzacji) i nieodnawianiem części tych transakcji.  
 
                                                 
11 Opracowanie własne na podstawie „Sytuacji na rynku kredytowym” NBP (na podstawie odpowiedzi na pytania 1 i 8 ankiety NBP). 
12 Bardzo duŜy wzrost sumy bilansowej w 2008 r. był w znacznym stopniu pochodną silnego osłabienia złotego. 
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Suma bilansowa sektora bankowego (mld zł) Zmiana stanu sumy bilansowej (mld zł) 
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W konsekwencji doszło do zmian w strukturze bilansu sektora bankowego, z których najwaŜniejsze polegały 
na: 
− nieznacznym wzroście udziału naleŜności od sektora niefinansowego (z 56,6% na koniec 2008 r. do 57,7% 

na koniec 2009 r.), przy jednoczesnym silnym wzroście udziału zobowiązań wobec tego sektora (z 48,7% 
do 53,9%). Pozytywną konsekwencją wyhamowania akcji kredytowej i silnego wzrostu bazy depozytowej 
było zmniejszenie o połowę ujemnej luki finansowania sektora niefinansowego (z 81,5 mld zł do 41,3 mld 
zł) oraz wzrost pokrycia kredytów przez depozyty (z 83,3% do 89,2%); 

− zmniejszeniu udziału naleŜności od sektora finansowego (z 10,3% do 6,9%), przy jednoczesnym 
zmniejszeniu udziału zobowiązań wobec tego sektora (z 23,3% do 21,3%); 

− wzroście udziału portfela papierów wartościowych (z 17,4% do 19,9%); 
− zwiększeniu udziału kapitałów (z 7,9% do 9,9%).  
 
Trzeba dodać, Ŝe niska dynamika wzrostu sumy bilansowej dotyczyła banków komercyjnych (wzrost o 2,0%) 
oraz oddziałów instytucji kredytowych (spadek o 3,0%), podczas gdy sektor banków spółdzielczych odnotował 
istotny wzrost (o 9,2%). 
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Struktura sektora, zatrudnienie i kanały dystrybucji usług bankowych, rola w gospodarce 
 
Struktura sektora bankowego nie uległa istotnej zmianie.  
 
 

Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych13 prowadzących działalność operacyjną 
 2005 2006 2007 2008 2009 

 Ogółem, w tym: 649 647 645 649 643 

 - banki komercyjne 54 51 50 52 49 

 - oddziały instytucji kredytowych 7 12 14 18 18 

 - banki spółdzielcze 588 584 581 579 576 

 
 
Na koniec roku działalność operacyjną prowadziły 643 banki i oddziały instytucji kredytowych: 
− liczba banków komercyjnych zmniejszyła się z 52 do 49 na skutek zakończenia procesów połączenia GE 

Money Banku z Bankiem BPH, Dominet Banku z Fortis Bankiem oraz Cetelem Banku z Sygma Bankiem 
Oddział w Polsce; 

− liczba oddziałów instytucji kredytowych pozostała bez zmian (działalność zakończyły Skandinaviska 
Enskilda Banken i DEPFA, a rozpoczęły KBL European Private Bankers oraz Credit Suisse); 

− liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się na skutek połączenia kilku banków z 579 do 576. Banki 
spółdzielcze są zrzeszone w 3 strukturach: Banku Polskiej Spółdzielczości (347), Gospodarczym Banku 
Wielkopolski (151) oraz Mazowieckim Banku Regionalnym (77). Wyjątek stanowi największy z banków 
spółdzielczych, tj. Krakowski Bank Spółdzielczy, który funkcjonuje samodzielnie. 

 
 

Struktura własnościowa sektora bankowego mierzona udziałem danej grupy w aktywach sektora (%) 
 2005 2006 2007 2008 2009 

 Inwestorzy krajowi : 30,0 30,3 29,1 27,7 31,9 

 - banki kontrolowane przez Skarb Państwa 20,3 19,8 18,3 17,3 20,8 

 - inne banki komercyjne 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 

 - banki spółdzielcze 5,7 6,2 6,2 5,4 5,8 

 Inwestorzy zagraniczni: 70,0 69,7 70,9 72,3 68,1 

 - banki komercyjne 69,1 66,6 66,6 66,9 63,0 

- oddziały instytucji kredytowych 0,9 3,1 4,3 5,4 5,1 

 
 
W strukturze własnościowej sektora bankowego równieŜ nie nastąpiły zasadnicze zmiany, aczkolwiek wart 
odnotowania jest wzrost udziału banków krajowych: 
− podobnie jak rok wcześniej, inwestorzy krajowi kontrolowali 10 banków komercyjnych oraz wszystkie 

banki spółdzielcze (Skarb Państwa kontrolował 4 banki komercyjne - PKO Bank Polski, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy i Bank Ochrony Środowiska). Ich udział w rynku mierzony 
aktywami, kredytami i depozytami wynosił odpowiednio 31,9%, 31,3% oraz 34,0%. 

− inwestorzy zagraniczni kontrolowali 39 banków komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji 
kredytowych. Ich udział w rynku mierzony aktywami, kredytami i depozytami wynosił odpowiednio 
68,1%, 68,7% oraz 66,0%. W sektorze bankowym obecni są inwestorzy z 18 krajów, przy czym 
dominującą rolę odgrywają inwestorzy włoscy kontrolujący 13,3% aktywów sektora, a w dalszej kolejności 
niemieccy (9,9%), holenderscy (8,7%), amerykańscy (7,4%) i belgijscy (5,7%). 

 
Do wydarzeń, które w najbliŜszej przyszłości będą miały największy wpływ na strukturę sektora bankowego, 
moŜna zaliczyć zrealizowaną w styczniu 2010 r. fuzję Getinu Banku z Noble Bankiem. Ponadto w związku z 
kryzysem nie moŜna wykluczyć zmiany inwestorów strategicznych niektórych banków na skutek przejęcia ich 
banków-matek (w 2009 r. doszło m.in. do przejęcia części grupy Fortis przez BNP Paribas) lub teŜ konieczności 
sprzedaŜy przez banki-matki części aktywów zagranicznych (w drodze samodzielnej decyzji mającej na celu 
poprawę sytuacji finansowej lub wymuszonej przez Komisję Europejską w związku z uzyskaną pomocą 
publiczną).  
 

                                                 
13 W rozumieniu ustawy Prawo bankowe (art. 4 ust. 1 pkt 17). 
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Zatrudnienie i sieć placówek 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 Zatrudnienie – ogółem  157 931 167 127 181 191 175 016 

 - banki komercyjne  127 201 133 724 145 406 137 941 

 - oddziały instytucji kredytowych  1 826 3 300 4 610 5 387 

 - banki spółdzielcze  28 904 30 103 31 175 31 688 

 Sieć placówek – ogółem  12 562 13 478 14 678 14 890 

 - banki komercyjne  8 592 9 280 10 237 10 229 

 - oddziały instytucji kredytowych  171 184 236 245 

 - banki spółdzielcze  3 799 4 014 4 205 4 416 

 
 
Konsekwencją pogorszenia średniookresowych perspektyw działalności sektora bankowego było m.in. 
rozpoczęcie procesu dostosowania sieci sprzedaŜy oraz poziomu zatrudnienia do nowych warunków: 
− na koniec 2009 r. w sektorze bankowym było zatrudnionych 175,0 tys. osób, co oznacza spadek o 6,3 tys. 

osób w stosunku do końca 2008 r. Spadek zatrudnienia okazał się mniejszy niŜ wstępnie oczekiwano i 
wystąpił głównie w segmencie banków komercyjnych, podczas gdy oddziały instytucji kredytowych oraz 
sektor banków spółdzielczych zwiększyły zatrudnienie (jako całość). Największą redukcję etatów 
przeprowadziły PKO BP (ponad 1000 etatów), BRE Bank, Pekao, Bank Millenium, Kredyt Bank i BZ 
WBK (600-1000 etatów); 

− na koniec 2009 r. sieć placówek sektora bankowego składała się z 14 890 jednostek, co oznacza wzrost o 
212 jednostek. Wzrost ten odnotowano głównie w sektorze banków spółdzielczych oraz w szybko 
rozwijającym się Alior Banku, podczas gdy w większości duŜych banków komercyjnych miał miejsce 
proces przeglądu i restrukturyzacji sieci, prowadzący do nieznacznego jej zmniejszenia.  

Obecnie trudno jest przewidywać tendencje co do wielkości zatrudnienia i rozwoju sieci placówek. Z jednej 
strony przełamywanie zjawisk kryzysowych moŜe skłaniać do ponownego wzrostu zatrudnienia i rozwoju sieci 
sprzedaŜy. Z drugiej strony utrzymująca się wysoka niepewność, co do dalszego rozwoju sytuacji 
makroekonomicznej oraz wciąŜ wysokie odpisy z tytułu zmaterializowania się ryzyka kredytowego, mogą 
skłaniać do przyjęcia konserwatywnego modelu biznesu. 
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Niekwestionowanymi liderami na rynku pozostają PKO BP i Pekao, których aktywa przekraczają 100 mld zł 
a ich łączny udział w rynku bankowym przekracza 25%. Wprawdzie w 2007 r. Pekao wyprzedził PKO BP, co 
było konsekwencją przejęcia większości Banku BPH (wynikającego z przejęcia HVB przez UniCredit). Jednak 
PKO BP szybko odbudował pozycję lidera i ponownie zwiększa dystans.14 Warto odnotować, Ŝe PKO BP, jako 

                                                 
14 Podobna sytuacja miała miejsce w 1999 r., kiedy do Pekao włączono 3 banki znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa, co 

doprowadziło do skokowego zwiększenia aktywów Pekao. Jednak w kolejnych latach PKO BP istotnie zdystansował Pekao. 
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pierwszy bank w Polsce przekroczył poziom 150 mld zł wartości sumy bilansowej, a jego kapitały wynoszą 
blisko 20 mld zł. W dalszej kolejności znajduje się grupa 4 banków (BRE, ING BSK, BZ WBK, BGK), których 
aktywa są wyŜsze od 50 mld zł oraz 10 których aktywa przekraczały 20 mld zł. W sumie na 16 duŜych i średnich 
banków o aktywach powyŜej 20 mld zł przypadało 76,2% całości rynku. 
 
Aktywa większości banków spółdzielczych nie przekraczały 100 mln zł, a tylko 9 posiadało sumę bilansową 
przekraczającą 500 mln zł. Liderami w tym segmencie pozostawały Krakowski Bank Spółdzielczości i 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy, których aktywa przekraczały 1 mld zł. 
 
Pomimo dominującej roli kilku duŜych banków, koncentracja polskiego sektora bankowego pozostaje na 
umiarkowanym poziomie w porównaniu z innymi krajami UE. Na koniec 2009 r. udział 5 największych banków 
w aktywach, kredytach i depozytach sektora bankowego wynosił odpowiednio: 44,5% , 42,7% i 53,9%. Oznacza 
to, Ŝe w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. koncentracja mierzona wskaźnikiem CR5 uległa minimalnemu 
zmniejszeniu. Warto przy tym odnotować spadek udziału największych banków w całości depozytów, co naleŜy 
wiązać z silną walką średnich i małych instytucji o pozyskanie depozytów klientów. 
 
 
    --------------------------------    STRUKTURA SEKTORA FINANSOWEGO     --------------------------------- 
 

                                              SEKTOR BANKOWY 
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Pomimo zmniejszenia tempa wzrostu, sektor bankowy pozostaje kluczowym elementem systemu 
finansowego. Na koniec 2009 r. aktywa całego sektora finansowego (bez NBP) wynosiły 1 482,8 mld zł (w 
porównaniu do 1 398,6 mld zł na koniec 2008 r.), z czego ponad 70% przypadało na sektor bankowy. Co więcej, 
aktywa największych banków są porównywalne z całością aktywów pozostałych komponentów systemu 
finansowego, a największe towarzystwa funduszy inwestycyjnych i niektóre towarzystwa funduszy 
emerytalnych znajdują się pod kontrolą banków. W związku z tym naleŜy stwierdzić, Ŝe stabilność sektora 
bankowego ma kluczowe znaczenie dla stabilności całego systemu finansowego.  
 
Konsekwencją niskiej dynamiki sumy bilansowej było zmniejszenie udziału aktywów sektora bankowego w 
PKB z 85% 2008 r. do około 82% w 2009 r. 
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Działalność kredytowa i inwestycyjna 
 
Charakterystycznymi cechami 2009 r. były bardzo duŜy spadek dynamiki kredytów dla sektora 
niefinansowego oraz zmiana struktury walutowej nowo udzielanych kredytów.  
 
 

Struktura podmiotowa kredytów dla sektora niefinansowego (mld zł; wartość nominalna) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

 Ogółem, w tym: 258,5 322,8 427,6 593,4 627,9 34,5 5,8 

 - gospodarstwa domowe 136,4 183,4 254,2 368,6 412,5 43,9 11,9 

 - przedsiębiorstwa 121,2 138,3 171,7 222,6 212,7 -9,8 -4,4 

- instytucje niekomercyjne 0,9 1,0 1,6 2,2 2,7 0,5 21,2 

 
 
Kredyty dla sektora niefinansowego (mld zł) Roczne tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego (%) 
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Struktura walutowa kredytów dla sekt. niefinansowego (mld zł) Nominalny przyrost kredytów w 2009 r. (mld zł) 
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Wartość nominalna kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła o 5,8%15 z 593,4 mld zł na koniec 2008 r. 
do 627,9 mld zł na koniec 2009 r. 
Biorąc pod uwagę, Ŝe poziom kursów głównych walut na koniec 2009 r. był prawie identyczny z końcem 2008 r. 
w opracowaniu pominięto kwestię wpływu wahań kursów walut na dynamikę kredytów. Zmienność kursu 
złotego powodowała jednak istotne wahania stanu kredytów na przestrzeni ub.r. 
 
Pomimo silnego spadku dynamiki akcji kredytowej trzeba stwierdzić, Ŝe obserwowane w latach 2006-2008 
tempo wzrostu akcji kredytowej było niemoŜliwe do utrzymania. Abstrahując od kwestii globalnego kryzysu 
naleŜy mieć na uwadze, Ŝe szczytowa faza koniunktury w polskiej gospodarce przypadła na rok 2007. Ponadto 
trzeba uwzględnić naturalne bariery w postaci ograniczonych źródeł finansowania akcji kredytowej oraz 
wymogów kapitałowych, jak teŜ efekt bazy statystycznej. Co więcej, utrzymanie tak wysokiej dynamiki, jak w 
latach boomu, groziło powstaniem wielu napięć i nierównowagi w gospodarce. Jedną z negatywnych 

                                                 
15 W bankach komercyjnych o 5,0%, w oddziałach instytucji kredytowych o 13,7%, a w bankach spółdzielczych o 12,5%. 
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konsekwencji boomu kredytowego był skokowy wzrost cen nieruchomości wynikający m.in. z taniego i bardzo 
łatwo dostępnego kredytu, który „napłynął” na rynek w niespotykanej wcześniej skali, co w połączeniu z 
brakiem odpowiedniej podaŜy i konkurencji doprowadziło do silnego wzrostu cen.  
 
Za pozytywną tendencję naleŜy uznać zmianę struktury walutowej nowo udzielanych kredytów. W skali całego 
roku wartość kredytów złotowych zwiększyła się o 7,9% (30,4 mld zł), podczas gdy walutowych o 2,0% (4,1 
mld zł). Pomimo istotnej poprawy, udział kredytów walutowych w całości zadłuŜenia gospodarstw domowych 
nadal jest bardzo wysoki i na koniec 2009 r. wynosił 37,6% (wobec 40,6% na koniec 2008 r.). Niepokoi przy 
tym fakt, iŜ pomimo negatywnych doświadczeń związanych z kryzysem (w tym gwałtownej bardzo głębokiej 
deprecjacji złotego), niektóre z banków podejmują działania zmierzające do ponownego rozszerzenia akcji 
kredytowej w walutach obcych dla tej grupy klientów. Wysoki udział kredytów walutowych generuje 
dodatkowy wzrost ryzyka systemowego związanego ze wzrostem ryzyka niewypłacalności poszczególnych 
klientów w przypadku deprecjacji złotego oraz zarządzaniem portfelem tych kredytów przez banki (w przypadku 
ponowienia się zaburzeń na globalnych rynkach finansowych). Co więcej, wysoki udział kredytów walutowych 
dla gospodarstw domowych jest jednym z argumentów wysuwanych przez analityków zewnętrznych 
wskazujących na podwyŜszone ryzyko polskiego sektora bankowego i moŜe mieć negatywny wpływ na rating 
Polski i poszczególnych banków.  
 
 
Przyrost kredytów dla sektora niefinansowego (mld zł) Udział w kredytach dla sektora niefinansowego (%) 
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Podobnie jak w latach poprzednich, najwyŜszym tempem wzrostu cechowały się kredyty dla gospodarstw 
domowych, które wzrosły w 2009 r. o 11,9%, podczas gdy kredyty dla przedsiębiorstw zmniejszył się o 4,4%. 
Udział kredytów dla gospodarstw domowych w portfelu kredytowym wzrósł do 65,7% na koniec 2009 r. (z 
62,1% na koniec 2008 r.), a kredytów dla przedsiębiorstw obniŜył się do 33,9% (z 37,5%). Kredyty udzielone 
instytucjom niekomercyjnym stanowiły margines działalności banków (na koniec 2009 r. stanowiły zaledwie 
0,4% portfela kredytowego).  
NaleŜy dodać, Ŝe faktyczna wartość akcji kredytowej dla sektora przedsiębiorstw była niŜsza, gdyŜ część nowo 
udzielonych kredytów stanowiły kredyty związane z rozliczeniem walutowych transakcji pochodnych (zamiana 
zobowiązań na kredyt).  
 
Abstrahując od kwestii przyrostu kredytów na skutek zamiany zobowiązań z tytułu rozliczenia walutowych 
transakcji pochodnych moŜna stwierdzić, Ŝe większość banków komercyjnych i oddziałów instytucji 
kredytowych zdecydowała się na zwiększenie akcji kredytowej. Spośród 16 duŜych i średnich banków o 
aktywach powyŜej 20 mld zł, jedynie 5 zmniejszyło akcję kredytową, a w pozostałych wystąpił jej wzrost (w 4 o 
ponad 10%). Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe w sektorze banków spółdzielczych jedynie 11% banków zmniejszyło 
poziom finansowania, a pozostałe dokonały jego zwiększenia, przy czym ponad połowa o więcej niŜ 10%.  
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Struktura przedmiotowa kredytów dla gospodarstw domowych (mld zł; wartość nominalna) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

Ogółem, w tym: 136,4 183,4 254,2 368,6 412,5 43,9 11,9 

 - mieszkaniowe 50,7 78,2 117,7 194,0 216,4 22,4 11,6 

        w tym w walutach obcych 32,2 50,0 65,1 134,9 140,7 5,8 4,3 

 - konsumpcyjne, w tym 63,8 77,5 102,5 136,5 154,5 18,0 13,2 

       w rachunku bieŜącym 14,6 15,2 17,7 20,7 22,7 2,0 9,5 

       karty kredytowe 4,2 5,8 8,9 12,7 15,0 2,3 18,3 

       pozostałe 45,0 56,5 75,9 103,0 116,8 13,7 13,3 

- pozostałe 21,9 27,7 34,0 38,1 41,6 3,4 9,0 
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Kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 11,9%16 z 368,6 mld zł na koniec 2008 r. do 412,5 mld 
zł na koniec 2009 r., przy czym wartość kredytów złotowych wzrosła o 17,6% (38,6 mld zł), a walutowych o 
3,5% (5,3 mld zł).  
 
Portfel kredytów mieszkaniowych wzrósł o 11,6% (z 194,0 mld zł do 216,4 mld zł), co oznacza silny spadek 
dynamiki w stosunku do lat ubiegłych. Jednak w II połowie roku doszło do ponownego oŜywienia na rynku 
(wzrost kredytów w III i IV kwartale przekroczył 5 mld zł). Spadek dynamiki wynikał ze splotu kilku 
czynników, z których najwaŜniejszymi były zacieśnienie polityki kredytowej przez banki, niepewność co do 
rozwoju sytuacji gospodarczej (obawy o utratę lub zmniejszenie źródeł dochodu w przyszłości) oraz obniŜenie 
popytu w oczekiwaniu na spadek cen. Ponadto rekordowa dynamika z 2008 r. w znacznym stopniu wynikała z 
osłabienia złotego. Trzeba teŜ dodać, Ŝe wbrew obawom banki nie zaprzestały udzielać kredytów, wręcz 
przeciwnie z badań ankietowych wynika, Ŝe liczba otwartych umów kredytowych w ujęciu netto wzrosła o 141,9 

                                                 
16 W bankach komercyjnych wzrosły o 11,3% (w 2008 r. o 44,7%), w oddziałach instytucji kredytowych o 23,8% (136,5%), a w bankach 

spółdzielczych o 10,5% (13,1%). 
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tys. sztuk, podczas gdy w 2008 r. wzrost wyniósł 129,3 tys. sztuk. Pośrednio wskazuje to, Ŝe dzięki spadkowi 
cen mieszkań wzrosła dostępność kredytu dla gospodarstw domowych. 
 
Jednocześnie nastąpiła zasadnicza i pozytywna zmiana w strukturze walutowej nowo udzielanych kredytów. W 
rezultacie zaostrzenia polityki kredytowej wartość kredytów złotowych wzrosła o 28,1% (o 16,6 mld zł), a 
walutowych jedynie o 4,3% (5,8 mld zł). Doprowadziło to do wzrostu udziału kredytów złotowych (z 30,5% do 
35,0%) oraz spadku udziału kredytów walutowych (z 69,5% do 65,0%). Pomimo tej zmiany udział kredytów 
walutowych jest nadal bardzo wysoki i generuje dodatkowe ryzyko dla działalności i stabilności banków. W 
związku z tym konieczne są działania zmierzające do poprawy struktury walutowej tego portfela.  
 
Silne zaostrzenie polityki kredytowej nastąpiło w IV kwartale 2008 r., po czym w mniejszym stopniu 
kontynuowane było do III kwartału 2009 r. Polegało ono na wzroście marŜ, zwiększeniu poziomu wymaganego 
wkładu własnego, wzroście pozaodsetkowych kosztów kredytu, skróceniu maksymalnego okresu kredytowania 
oraz zaostrzeniu warunków dotyczących wymaganych zabezpieczeń. Jednocześnie większość banków wycofała 
z oferty kredyty w walutach obcych lub teŜ obłoŜyła je „zaporowymi” marŜami, które miały identyczny efekt. 
Banki zaostrzyły równieŜ zasady wyliczania zdolności kredytowej, wymagania w zakresie dokumentów 
poświadczających dochód kredytobiorcy oraz zasady wyceny nieruchomości. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe 
zaostrzenie objęło wszystkie elementy polityki kredytowej, aczkolwiek stopień zaostrzenia przez poszczególne 
banki był róŜny. Działania podjęte przez banki naleŜy uznać za korzystne z punktu widzenia stabilności 
sektora bankowego, a tym samym gospodarki. 
 
Z kolei, w IV ub.r. doszło do poluzowania polityki kredytowej, przy czym banki określiły skalę poluzowania 
jako nieznaczną. Złagodzenie dotyczyło głównie zmniejszenia marŜ, a w mniejszym stopniu pozostałych 
warunków. Stopniowo banki zaczęły teŜ powracać do udzielania kredytów denominowanych w walutach 
obcych. Przyczyną złagodzenia był wzrost optymizmu co do perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej i 
sytuacji na rynku mieszkaniowym, tj. zarysowująca się stabilizacja cen i znaczny wzrost popytu. WaŜnym 
czynnikiem była teŜ poprawa sytuacji kapitałowej oraz rosnąca presja konkurencji. O ile moŜna zrozumieć 
pewne poluzowanie to niepokój budzi kilka kwestii: 
− stopniowy powrót do szerszego finansowania w walutach obcych;  
− fakt, Ŝe istotną przesłanką decyzji o złagodzeniu polityki kredytowej była presja konkurencji; 
− ponowne zwiększanie przez banki poziomu LTV i pojawienie się ofert dających moŜliwość zaciągnięcia 

kredytu o LTV 100% lub przekraczającym ten poziom (pewne zmniejszenie ryzyka następuje dzięki 
systemowi ubezpieczeń). 

 
Pomimo postępującego osłabienia gospodarki i pogorszenia nastrojów konsumentów wartość kredytów na cele 
konsumpcyjne zwiększyła się o 13,2% (z 136,5 mld zł na koniec 2008 r. do 154,5 mld zł na koniec 2009 r.). 
Podobnie jak w poprzednich okresach, najszybciej rosło zadłuŜenie z tytułu kart kredytowych (o 18,3%). 
Wysoką dynamikę wzrostu zadłuŜenia z tego tytułu moŜna łączyć z szybkim rozwojem tych produktów i ich 
silną promocją w poprzednich okresach. Z drugiej strony gwałtowny wzrost kredytów zagroŜonych (o blisko 1 
mld zł) moŜe wskazywać, Ŝe część kredytobiorców wykorzystuje karty kredytowe do spłaty innych zobowiązań. 
Relatywnie wysoki wzrost odbył się pomimo stałego zaostrzania polityki kredytowej w tym obszarze. Polegało 
ono na podniesieniu marŜ, zwiększeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu, ograniczeniu dostępności 
uproszczonych procedur badania zdolności kredytowej (w tym dokumentacji dochodu kredytobiorcy w formie 
oświadczenia o dochodzie) oraz zaostrzeniu procedur w zakresie zabezpieczeń. Głównymi przyczynami 
zaostrzania polityki kredytowej były negatywne oceny perspektywy rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz 
pogorszenie jakości portfela kredytów konsumpcyjnych, przy czym w ostatnim kwartale znaczenie pierwszego z 
tych czynników nie stanowiło juŜ istotnej przyczyny (wzrost optymizmu co do perspektyw gospodarki). 
W I kwartale 2010 r. banki oczekują dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie, a jednocześnie 
wzrostu popytu na te kredyty.  
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Struktura przedmiotowa kredytów dla przedsiębiorstw (mld zł; warto ść nominalna) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

Ogółem, w tym: 121,2 138,3 171,7 222,6 212,7 -9,8 -4,4 

- działalność bieŜąca 66,1 74,4 90,6 111,5 99,7 -11,8 -10,5 

- kredyty inwestycyjne 38,6 42,7 46,8 64,1 64,7 0,6 0,9 

- finansowanie nieruchomości 16,6 21,3 34,3 47,0 48,3 1,3 2,8 

 
 

Kredyty dla przedsiębiorstw (mld zł) Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw (%)  

0

25

50

75

100

12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09

Działalność bieŜąca Inwestycyjne
Nieruchomości

 

-20

0

20

40

60

12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09

Działalność bieŜąca Inwestycyjne
Nieruchomości

 
 
 
Niekorzystne zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym spowodowały z jednej strony zaostrzenie 
polityki kredytowej przez banki, a z drugiej zmniejszenie popytu na kredyt ze strony części przedsiębiorstw. W 
konsekwencji wartość kredytów udzielonych sektorowi przedsiębiorstw zmniejszyła się o 4,4%17 (z 222,6 mld zł 
na koniec 2008 r. do 212,7 mld zł na koniec 2009 r.). Zmniejszenie poziomu finansowania byłoby większe, 
gdyby nie zamiana części zobowiązań z tytułu transakcji walutowych instrumentów pochodnych na kredyty. 
Największy spadek wystąpił w obszarze kredytów na działalność bieŜącą (o 10,5%), podczas gdy w przypadku 
kredytów inwestycyjnych oraz na finansowanie nieruchomości odnotowano marginalny wzrost (odpowiednio o 
0,9% i o 2,8%). Jednak naleŜy mieć na uwadze, Ŝe zachowanie dodatniej dynamiki kredytów inwestycyjnych 
oraz na finansowanie nieruchomości miało zapewne związek z uruchamianiem kolejnych transz w ramach 
kredytów przyznanych we wcześniejszych okresach.  
 
Zaostrzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw prowadzone było do III kwartału ub.r. i objęło wszystkie 
obszary, przy czym większość banków zdecydowała się na podniesienie marŜ oraz poziomu zabezpieczenia 
kredytów. Ponadto część banków dokonała obniŜenia maksymalnych limitów kredytów. Za najwaŜniejszą 
przyczynę zaostrzenia polityki kredytowej banki uznawały negatywną ocenę perspektyw rozwoju sytuacji 
gospodarczej. Ponadto wiele banków wskazywało jako przyczynę zaostrzenia pogorszenie jakości portfela 
kredytowego.  
W IV kwartale ub.r. ze względu na poprawę perspektyw wzrostu gospodarczego większość banków nie zmieniła 
kryteriów udzielania kredytów, przy czym nieznacznemu złagodzeniu uległy kryteria udzielania kredytów dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla duŜych przedsiębiorstw. Jednak część 
banków uwaŜa, Ŝe perspektywy rozwoju sytuacji nadal są niekorzystne i wymagają dalszego zaostrzania 
kryteriów i warunków przyznawania kredytów.  
W I kwartale 2010 r. banki oczekują niewielkiego złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów 
krótkoterminowych, a z drugiej strony nieznacznego zaostrzenia w przypadku kredytów długoterminowych.  
 
Niska dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw wynikała jednak nie tylko z zaostrzenia polityki 
kredytowej banków, ale równieŜ ze zmniejszenia popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, które wobec 
spadku popytu (krajowego i zagranicznego) ograniczały produkcję oraz dokonywały weryfikacji planów 
inwestycyjnych.  
Z badań NBP w sprawie koniunktury wynika, Ŝe wraz z upływem roku przedsiębiorstwa wykazywały stopniowy 
wzrost optymizmu co do perspektyw rozwoju. Główną barierą rozwoju pozostawał niski popyt (przy czym 
bariera ta ulegała stopniowemu zmniejszeniu), a w dalszej kolejności zmienność kursów walut oraz kwestia 

                                                 
17 W bankach komercyjnych zmniejszyły się o 5,1% (w 2008 r. wzrosły o 29,4%), w oddziałach instytucji kredytowych o 6,1% (w 2008 r. 

wzrosły o 40,3%), a w bankach spółdzielczych wzrosły o 19,1% (22,9%). 
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nasilonej konkurencji. Pomimo wzrostu optymizmu w zakresie prognoz popytu, zamówień i produkcji 
większość przedsiębiorstw nadal planuje ograniczać zatrudnienie, zmniejszyć dynamikę wzrostu wynagrodzeń 
oraz wstrzymuje się z podejmowaniem inwestycji.  
Wydaje się, Ŝe obserwowany w minionym roku silny spadek dynamiki kredytów (w tym spadek kredytów na 
działalność bieŜącą) moŜe być teŜ po części efektem stopniowej poprawy koniunktury. W obliczu trudności z 
uzyskaniem kredytów, część przedsiębiorstw zdecydowała się ograniczyć stopień finansowania bankowego, a 
zwiększyć udział środków własnych. Potwierdzają to badania NBP, z których wynika, Ŝe w I kwartale 2010 r. 
większość przedsiębiorstw zamierza ograniczyć poziom finansowania w bankach.  
  
Kasa, środki w NBP, naleŜ. od sek. finans., pap.wart. (mld zł) Struktura portfela papierów warto ściowych (mld zł) 
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W minionym roku doszło do istotnych przesunięć w strukturze najbardziej płynnych aktywów . Z jednej 
strony, zmniejszenie wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi, stanowiące „pokłosie” kryzysu  
przełoŜyło się na spadek naleŜności od sektora finansowego aŜ o 32,0% (z 107,2 mld zł na koniec 2008 r. do 
72,9 mld zł na koniec 2009 r.). Pewien wpływ na zmniejszenie poziomu naleŜności mogły teŜ wywrzeć zmiany 
wprowadzone uchwałą KNF nr 382/2008 w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania 
zaangaŜowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangaŜowań i limitu duŜych zaangaŜowań (…). 
Uwagę przy tym zwraca silny spadek naleŜności od nierezydentów (z 44,3 mld zł do 23,1 mld zł), co pośrednio 
wskazuje, Ŝe nie moŜe być mowy o finansowaniu zagranicznych spółek-matek przez polskie banki. Z drugiej 
strony, banki zwiększyły o 27,9% poziom środków gromadzonych w kasach i NBP (z 39,4 mld zł do 50,4 mld 
zł). Jednocześnie pomimo, dokonanego w styczniu ub.r. przedterminowego wykupu obligacji NBP 
(zapadających w 2012 r., a związanych z obniŜeniem stopy rezerw obowiązkowych w 1999 r.) banki zwiększyły 
portfel papierów wartościowych o 16,8% (z 180,9 mld zł na koniec ub.r. do 211,4 mld zł). Wzrost wynikał 
głównie ze zwiększenia portfela bonów pienięŜnych NBP, a w mniejszym stopniu obligacji skarbowych, które 
stanowiły bezpieczny „bufor płynności” zapewniający „dochód bez ryzyka”. Pomimo istotnego zwiększenia 
stanu portfela papierów ich udział w aktywach (19,9%) utrzymywał się na relatywnie niskim poziomie w 
porównaniu z okresem poprzedzającym boom kredytowy. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe pomimo wzajemnych 
przesunięć, łączny udział środków zgromadzonych w kasach, NBP oraz naleŜności od sektora finansowego i 
portfela papierów wartościowych pozostał na poziomie z końca 2008 r. i wynosił 31,5%. 
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W 2009 r. doszło równieŜ do skokowego wzrostu zadłuŜenia sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
NaleŜności banków z tego tytułu wzrosły aŜ o 80,7% (z 24,6 mld zł na koniec 2008 r. do 44,5 mld zł na koniec 
2009 r.). Silny wzrost zadłuŜenia sektora budŜetowego był konsekwencją obniŜenia dynamiki dochodów 
własnych będących konsekwencją spadku aktywności gospodarki, przy jednoczesnym wzroście wydatków 
związanych m.in. ze współfinansowaniem projektów z wykorzystaniem środków UE. W konsekwencji wzrost 
naleŜności od instytucji rządowych szczebla centralnego wyniósł 133,1% (z 6,9 mld zł do 16,1 mld zł), a 
naleŜności od instytucji samorządowych 39,8% (z 17,5 mld zł do 24,5 mld zł). Istotny wpływ miało teŜ przyjęcie 
w ustawie budŜetowej zbyt niskiej dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W rezultacie był on 
zmuszony do zaciągnięcia kredytu w sektorze bankowym (wzrost zadłuŜenia z 0,0 mld zł do 3,8 mld zł) oraz 
zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa. 
 
 
Źródła finansowania działalności 
 
O ile w latach ubiegłych, rozwój działalności finansowany był głównie przyrostem zobowiązań wobec sektora 
finansowego i depozytów podmiotów sektora niefinansowego, o tyle w 2009 r. głównymi źródłami był silny 
wzrost bazy depozytowej i kapitałów. 
 
 
NaleŜności i zobowiązania wobec sektora finansowego (mld zł) Zmiana stanu naleŜności i zobowiązań (mld zł) 

-200

-100

0

100

200

12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09

NaleŜności od sektora finansowego
Zobowiązania wobec sektora finansowego
SALDO

 

0

50

100

150

 Rezydent  Nierezyd  Rezydent  Nierezyd

NaleŜności od sektora
finansowego

Zobowiązania wobec
sektora finansowego

2008 2009
 

 
 
Zobowiązania wobec sektora finansowego zmniejszyły się o 6,9% (z 242,2 mld zł na koniec 2008 r. do 225,4 
mld zł na koniec 2009 r.). Zwraca przy tym uwagę znaczny spadek zobowiązań wobec rezydentów (o 16,6%), 
podczas gdy zobowiązania wobec nierezydentów spadły w marginalnym zakresie, wynikającym w zasadzie z 
minimalnego wzmocnienia złotego (o 2,0%). W połączeniu ze wspomnianym wcześniej silnym spadkiem 
naleŜności wobec sektora finansowego moŜe to pośrednio świadczyć o utrzymywaniu się wzajemnej nieufności 
pomiędzy podmiotami sektora finansowego. Jednocześnie dane wskazują, Ŝe wbrew obawom nie widać 
ograniczenia finansowania ze strony inwestorów zagranicznych. Silniejszy spadek naleŜności niŜ zobowiązań 
spowodował pogłębienie ujemnego salda w rozliczeniach banków z tym sektorem (z 135,1 mld zł na koniec 
2008 r. do 152,5 mld zł na koniec 2009 r.).  
Obserwowany w ostatnich latach wzrost ujemnego salda w rozliczeniach banków z sektorem finansowym był 
pochodną szybkiego rozwoju małych i średnich banków oraz oddziałów instytucji kredytowych. Ze względu na 
słabo rozwiniętą bazę depozytową korzystały one ze środków pochodzących z rynku finansowego lub teŜ ze 
wsparcia zagranicznych spółek-matek. RównieŜ niektóre duŜe banki, pomimo nieźle rozwiniętej bazy 
depozytowej,  wykorzystywały środki z rynku finansowego w celu rozszerzenia akcji kredytowej i zwiększenia 
swojego udziału w rynku. Konsekwencją tego zjawiska było pogorszenie struktury źródeł finansowania i 
zwiększenie wraŜliwości sektora bankowego na sytuację panującą na krajowych i globalnych rynkach 
finansowych. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe znaczna część środków nierezydentów pochodzi od instytucji 
macierzystych (niejednokrotnie 50%-100%) i ma charakter długoterminowy. Tym samym ryzyko zostaje  
ograniczone (większość podmiotów dominujących deklaruje wsparcie płynności i dostarczenie środków na 
rozwój polskich spółek zaleŜnych). Jednak, mając na uwadze doświadczenia wynikające z kryzysu, banki 
powinny kontynuować działania zmierzające do pozyskania stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł 
finansowania. 
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Struktura podmiotowa depozytów sektora niefinansowego (mld zł; wartość nominalna) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

 Ogółem, w tym: 329,1 375,6 419,3 494,1 560,0 66,0 13,4 

 - gospodarstwa domowe 219,9 238,8 262,4 330,8 379,7 48,9 14,8 

 - przedsiębiorstwa 99,2 125,9 144,8 149,1 166,0 16,9 11,4 

 - instytucje niekomercyjne 10,0 10,9 12,1 14,2 14,3 0,2 1,1 
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Depozyty sektora niefinansowego wzrosły o 13,4% z 494,1 mld zł na koniec 2008 r. do 560,0 mld zł na koniec 
2009 r.18 Głównym czynnikiem wzrostu był przyrost depozytów gospodarstw domowych. 
− depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 14,8% (z 330,8 mld zł do 379,7 mld zł). Wzrost ten 

wynikał z uatrakcyjnienia oferty depozytowej banków („wojna depozytowa”) oraz pogłębienia spadków na 
rynku akcji w pierwszych dwóch miesiącach ub.r. w rezultacie czego kontynuowano wycofywanie części 
środków z funduszy inwestycyjnych i lokowano je m.in. w systemie bankowym. Czynników wzrostu 
naleŜy szukać równieŜ w decyzji części gospodarstw o zwiększeniu oszczędności na wypadek 
ewentualnego pogorszenia sytuacji materialnej w rezultacie rozszerzania się globalnego kryzysu (wzrost 
oszczędności kosztem bieŜącej konsumpcji oraz inwestycji w dobra trwałe lub ryzykowne aktywa). Jednak 
wraz z upływem roku następowało wyraźne osłabienie tempa wzrostu depozytów. W tym przypadku 
zadziałały czynniki przeciwstawne do wcześniej wymienionych, tj. wyraźne zmniejszenie atrakcyjności 
lokat bankowych połączone z silnym odbiciem na rynku akcji, stopniowe pogorszenie sytuacji na rynku 
pracy (coraz niŜsza dynamika wzrostu wynagrodzeń i wzrost stopy bezrobocia), czy teŜ stopniowy wzrost 
wydatków części gospodarstw domowych związany z lepszą oceną perspektyw rozwoju własnej sytuacji 
materialnej. W konsekwencji zasadniczy przyrost depozytów nastąpił w styczniu i lutym ub.r. (łącznie o 
blisko 20 mld zł). Silny wzrost odnotowano równieŜ w grudniu (ponad 13 mld zł), co naleŜy wiązać m.in. z 
wypłatą nagród i premii, które w roku poprzedzającym były wypłacone w listopadzie;  

− depozyty sektora przedsiębiorstw wzrosły o 11,4% (z 149,1 mld zł do 166,0 mld zł). W odróŜnieniu od 
depozytów gospodarstw domowych, dynamika wzrostu depozytów przedsiębiorstw na początku roku była 
bardzo niska (aŜ do października poziom depozytów przedsiębiorstw był niŜszy niŜ na koniec 2008 r.). 
Wynikało to z pogorszenia sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw oraz z zaostrzenia polityki kredytowej 
banków, co powodowało, Ŝe przedsiębiorstwa w większym stopniu wykorzystywały własne środki do 
finansowania działalności bieŜącej i inwestycyjnej. W IV ub.r. doszło do wyraźnego przyspieszenia tempa 
wzrostu depozytów przedsiębiorstw (wartość depozytów wzrosła o blisko 20 mld zł), co wynikało ze 
stopniowej poprawy koniunktury, a w konsekwencji wzrostu płynnych środków znajdujących się w 
posiadaniu przedsiębiorstw. W rezultacie, w skali całego roku odnotowano znaczący wzrost depozytów 
tego sektora.   

 
 
 
 
 

                                                 
18 W bankach komercyjnych o 13,3%, w oddziałach instytucji kredytowych o 25,5%, a w bankach spółdzielczych o 10,4%. 
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Zobowiązania wobec sektora budŜetowego (mld zł) Emisja własnych papierów dłuŜnych (mld zł) 
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Przez większość roku stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez podmioty sektora 
instytucji rządowych i samorządowych był istotnie wyŜszy niŜ na koniec 2008 r. Jednak na skutek duŜych 
wypłat dokonanych w grudniu ub.r. (ponad 10 mld zł) wzrost depozytów tego sektora w skali roku wyniósł 
jedynie 1,5% (z 53,5 mld zł na koniec 2008 r. do 54,3 mld zł na koniec 2009 r.). NaleŜy to łączyć z 
charakterystyczną dla tego miesiąca kumulacją części wydatków i spadkiem poziomu depozytów.  
 
W 2009 r. odnotowano silny wzrost (o 55,6%) zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych, 
wynikający z bardzo duŜej emisji tych papierów przeprowadzonej w ostatnim kwartale ub.r. przez BGK 
(związane to było z przeprowadzeniem przez ulokowany w BGK Krajowy Fundusz Drogowy emisji obligacji na 
sfinansowanie budowy infrastruktury drogowej o wartości ok. 7 mld zł). W konsekwencji łączna wartość 
zobowiązań banków z tego tytułu wzrosła do 19,4 mld zł (z 12,4 mld zł na koniec 2008 r.). Jednak środki te 
nadal były marginalnym źródłem finansowania działalności banków (pozycja ta stanowiła 1,9% sumy 
bilansowej sektora). Na tego typu źródło finansowania zdecydowały się tylko 23 banki, przy czym istotne 
znaczenie miało ono jedynie w przypadku dwóch banków hipotecznych (około połowy sumy bilansowej) oraz 
wspomnianego BGK (kilkunastoprocentowy udział w sumie bilansowej).  
W tym kontekście trzeba dodać, Ŝe problemem sektora jest brak długoterminowego finansowania w PLN 
(wprawdzie są instrumenty, takie jak listy zastawne, ale ich rynek jest płytki). 
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Kapitały  (fundusze) i zobowiązania podporządkowane sektora bankowego wzrosły aŜ o 27,4% z 82,6 mld zł na 
koniec 2008 r. do 105,2 mld zł na koniec 2009 r.19 Wzrost funduszy wynikał głównie ze zwiększenia kapitałów 
podstawowych20 (o 5,3 mld zł), funduszu zapasowego21 (o 7,2 mld zł) oraz innych funduszy rezerwowych (o 8,6 
mld zł). Wpływ innych pozycji miał zdecydowanie mniejsze znaczenie (zobowiązania podporządkowane 
wzrosły o 1,2 mld zł, a fundusz ogólnego ryzyka i fundusz z aktualizacji wyceny po około 0,9 mld zł).  

                                                 
19 W bankach komercyjnych o 28,0% (z 77,4 mld zł do 99,0 mld zł), a w bankach spółdzielczych o 18,8% (z 5,2 mld zł do 6,2 mld zł). 
20 W bankach spółdzielczych fundusz udziałowy. 
21 W bankach spółdzielczych fundusz zasobowy. 
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Na tak silny wzrost funduszy miały wpływ 3 zdarzenia: 
− w wyniku działań KNF, NBP oraz zarządów banków, udało się przekonać akcjonariuszy i udziałowców o 

celowości pozostawienia w bankach prawie całego zysku za 2008 r.; 
− Skarb Państwa dokapitalizował BGK; 
− w końcu ub.r. doszło do udanej megaemisji akcji przez PKO BP (bank pozyskał ponad 5 mld zł)  
W rezultacie tych działań nastąpił silny wzrost bazy kapitałowej polskiego sektora bankowego, co z jednej 
strony zapewnia jego stabilność i zdolność do absorpcji potencjalnych strat, a z drugiej stwarza bazę do 
bezpiecznego rozszerzenia akcji kredytowej. 
 
W najbliŜszym czasie istotny wpływ na wzrost kapitałów będzie miał podział zysków za 2009 r. oraz znaczna 
emisja akcji przeprowadzona przez Bank Millenium i planowana przez BRE Bank. 
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III. WYNIK FINANSOWY I EFEKTYWNO ŚĆ DZIAŁANIA  
 
 
Osłabienie gospodarki wywarło silny negatywny wpływ na wyniki finansowe sektora bankowego w 2009 r.  
 
 

Wybrane elementy rachunku zysków i strat (mln zł) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mln zł w % 

Wynik z tytułu odsetek 18 542 20 702 24 339 30 089 28 516 -1 573 -5,2 

  przychody 34 130 35 006 43 231 60 199 57 621 -2 578 -4,3 

  koszty 15 588 14 304 18 892 30 110 29 105 -1 006 -3,3 

Wynik z tytułu prowizji  7 537 9 142 10 998 11 512 12 368 856 7,4 

Przychody z akcji i innych pap.wart. 802 1 107 967 1 505 1 735 230 15,3 

Wynik operacji finansowych 880 1 171 1 448 -757 3 865 4 622 -610,5 

Wynik z pozycji wymiany 3 858 3 010 3 665 5 962 3 032 -2 929 -49,1 

Wynik działalności bankowej 31 619 35 131 41 416 48 311 49 517 1 206 2,5 

Pozostałe przych. i koszty operacyjne 627 618 1 063 1 011 676 -335 -33,1 

Koszty działania banku 17 549 18 997 21 772 24 850 24 943 93 0,4 

  wynagrodzenia 8 096 8 825 10 067 11 461 11 350 -110 -1,0 

Amortyzacja  2 329 2 184 2 290 2 339 2 533 194 8,3 

RóŜnica wartości rezerw i aktualizacji  1 581 1 667 1 713 5 322 12 004 6 681 125,5 

   odpisy 11 063 10 726 11 679 17 084 33 248 16 164 94,6 

   rozwiązania 9 482 9 059 9 966 11 762 21 245 9 483 80,6 

Wynik finansowy brutto 10 934 13 030 16 700 16 787 10 715 -6 073 -36,2 

Wynik finansowy netto 9 110 10 697 13 642 13 658 8 708 -4 951 -36,2 
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Według wstępnych danych wynik finansowy netto sektora bankowego w 2009 r. wyniósł 8,7 mld zł, co oznacza 
spadek o 36,2% (5,0 mld zł) w stosunku do 2008 r. (wynik netto w poszczególnych kwartałach 2009 r. wyniósł 
odpowiednio: 2,1 mld zł; 2,4 mld zł, 2,4 mld zł oraz 1,7 mld zł). 
Słabe wyniki banków spowodowane zostały bardzo duŜym wzrostem odpisów wynikających z pogorszenia 
sytuacji finansowej części kredytobiorców i spadkiem wyniku odsetkowego (w niewielkim stopniu równieŜ 
przez nieznaczny wzrost kosztów działania). Pozostałe obszary działalności miały pozytywny wpływ na wyniki 
banków. 
  
Spośród 643 banków i oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność operacyjną jedynie 110 
odnotowało poprawę wyników w stosunku do 2008 r. (głównie banki spółdzielcze), a pozostałe ich pogorszenie 
(w 71 bankach wynik był o ponad połowę niŜszy).  
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Pomimo silnego pogorszenia wyników tylko 16 banków odnotowało stratę netto (8 banków komercyjnych i 8 
oddziałów instytucji kredytowych). Ponadto niektóre straty oddziałów instytucji kredytowych i dwóch banków 
komercyjnych moŜna w znacznym stopniu wiązać z ich wczesną fazą rozwoju, w związku z czym ponosiły one 
wysokie koszty działania, które nie znajdowały jeszcze pełnego pokrycia w uzyskiwanych przychodach. Jednak 
z drugiej strony, łączna strata tych szesnastu instytucji wyniosła aŜ 1,7 mld zł, co naleŜy uznać za bardzo wysoką 
kwotę zwaŜywszy, Ŝe podmioty te skupiały jedynie 7,9% aktywów sektora (łączny zysk banków wykazujących 
dodatni wynik finansowy wyniósł 10,4 mld zł).  NaleŜy teŜ dodać, Ŝe występowała duŜa koncentracja strat (w 6 
instytucjach strata wyniosła od ponad 100 mln zł do ponad 400 mln zł).  
 
Wynik działalności bankowej wzrósł o 2,5% (z 48,3 mld zł w 2008 r. do 49,5 mld zł w 2009 r.).  
 
O niskiej dynamice wzrostu wyniku działalności bankowej zadecydował spadek wyniku odsetkowego o 5,2% 
(z 30,1 mld zł do 28,5 mld zł).  
Spadek wyniku odsetkowego wynikał z obniŜenia wyniku odsetkowego zrealizowanego na operacjach z 
sektorem niefinansowym. Z jednej strony była to konsekwencja szybszego wzrostu depozytów niŜ kredytów 
oraz „wojny depozytowej”, która spowodowała silny spadek rozpiętości w oprocentowaniu kredytów i 
depozytów w ujęciu OPS (przeciętna rozpiętość w tym ujęciu obniŜyła się z 4,4% w 2008 r. do 3,4% w 2009 r.). 
Jednak z drugiej strony był to równieŜ rezultat niskich marŜ na kredytach udzielonych w okresie boomu 
kredytowego (zwłaszcza mieszkaniowych) oraz wzrostu naleŜności zagroŜonych, które nie generowały 
przychodów. W rezultacie przychody odsetkowe otrzymane od sektora niefinansowego zmniejszyły się o 0,7% 
(z 41,4 mld zł do 41,0 mld zł), podczas gdy koszty odsetkowe płacone na rzecz sektora niefinansowego wzrosły 
o 12,3% (z 16,1 mld zł do 18,1 mld zł). W konsekwencji wynik na operacjach z tym sektorem obniŜył się o 9,4% 
(z 25,2 mld zł do 22,9 mld zł). Negatywne tendencje w zakresie wyniku odsetkowego zostały wzmocnione przez 
obserwowany w minionych okresach wzrost zadłuŜenia wobec sektora finansowego, który połączony z duŜym 
spadkiem naleŜności od tego sektora doprowadził do wzrostu ujemnego wyniku realizowanego na operacjach z 
tym sektorem (z minus 3,0 mld zł do minus 3,7 mld zł). Wprawdzie banki odnotowały wzrost przychodów 
odsetkowych z tytułu posiadanych papierów wartościowych (z 8,6 mld zł do 9,9 mld zł) oraz spadek ujemnego 
wyniku na operacjach z sektorem budŜetowym (z minus 0,8 mld zł do minus 0,6 mld zł), jednak nie 
zrekompensowało to pogorszenia w dwóch pierwszych pozycjach. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe jedną z głównych 
przyczyn pogorszenia wyniku odsetkowego była ekspansywna strategia działania banków we wcześniejszych 
okresach polegająca na bardzo duŜym wzroście akcji kredytowej nie popartej odpowiednim wzrostem 
stabilnych źródeł finansowania adekwatnych pod względem struktury terminowej i walutowej oraz 
operowanie na bardzo niskich marŜach w celu uzyskania jak największego udziału w rynku.  
Trzeba przy tym odnotować wyraźną poprawę wyniku odsetkowego w II połowie minionego roku, co naleŜy 
wiązać z wygaśnięciem „wojny depozytowej” oraz wzrostem marŜ kredytowych (wynik odsetkowy w kolejnych 
kwartałach wynosił odpowiednio: 6,9 mld zł, 6,6 mld zł, 7,4 mld zł, 7,7 mld zł). 
 
Wynik z tytułu prowizji zwi ększył się o 7,4% (z 11,5 mld zł do 12,4 mld zł). Wzrost spowodowany został 
podniesieniem w ub.r. prowizji i opłat za większość usług bankowych. Pozytywny wpływ na jego kształtowanie 
wywarła teŜ stopniowa poprawa koniunktury na rynku kapitałowym (wpływająca na poprawę przychodów z 
tytułu sprzedaŜy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, opłat za zarządzanie aktywami oraz za 
pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi) oraz wzrost kredytów dla gospodarstw domowych. 
 
Pozostały wynik działalności bankowej (przychody z tytułu akcji i udziałów, operacji finansowych i pozycji 
wymiany) odnotował silny wzrost o 28,7% (z 6,7 mld zł do 8,6 mld zł). NaleŜy to wiązać m.in. ze wzrostem 
wpływów z tytułu dywidend oraz pozytywnym rozwiązaniem kwestii walutowych transakcji pochodnych, które 
miały silny negatywny wpływ na wyniki w 2008 r. 
  
Niekorzystne zmiany wyniku działalności bankowej banki starały się zniwelować, szukając oszczędności w 
zakresie kosztów. W konsekwencji koszty działania (24,9 mld zł) wzrosły jedynie o 0,4%. W kierunku wzrostu 
kosztów oddziaływało zwiększenie o 3,4% pozycji pozostałych kosztów (z 11,0 mld zł do 11,4 mld zł), 
obejmujących koszty utrzymania i wynajmu budynków oraz pozostałe koszty rzeczowe, co naleŜy wiązać m.in. 
z nieznacznym rozszerzeniem sieci sprzedaŜy. Z drugiej strony pomimo utrzymywania przez znaczną część roku 
zatrudnienia na poziomie wyŜszym niŜ w 2008 r. (dopiero na koniec września 2009 r. poziom zatrudnienia był 
niŜszy niŜ w analogicznym okresie 2008 r.), koszty osobowe, wliczając w to koszty ubezpieczeń społecznych i 
pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, obniŜyły się o 2,0% (z 13,8 mld zł do 13,5 mld zł).  
W konsekwencji wysokiej dyscypliny kosztów i stopniowej poprawy wyników działalności, koszty działania 
pochłonęły 50,4% wyniku działalności bankowej zrealizowanego w 2009 r. wobec 51,4% w 2008 r. 
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Koszty amortyzacji (2,5 mld zł) wzrosły o 8,3% jednak nadal stanowiły niewielką część wyniku na działalności 
bankowej (5,1%). 
 
 
Wybrane elementy rachunku wyników (mld zł) Wybrane salda odpisów na kredyty (mld zł) 
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Główną przyczyną silnego spadku wyników finansowych był ponad dwukrotny wzrost ujemnego salda 
rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości z 5,3 mld zł w 2008 r. do 12,0 mld zł w 2009 r. (w kolejnych 
kwartałach 2009 r. odpisy netto wyniosły odpowiednio: 2,6 mld zł, 3,1 mld zł, 2,6 mld zł i 3,7 mld zł). W 
konsekwencji rezerwy/odpisy pochłonęły aŜ 24,5% wyniku działalności bankowej, podczas gdy w 2008 r. 
11,0%, a w 2007 r. jedynie 4,1%. Skala odpisów uwidacznia z jednej strony wpływ globalnego kryzysu na 
sytuację części kredytobiorców, a z drugiej wskazuje na słabości w zarządzaniu ryzykiem spotęgowane 
nadmierną ekspansją rynkową w poprzednich okresach (w tym konkurowanie warunkami akceptacji ryzyka).  
 
Tak duŜy wzrost ujemnego salda odpisów został spowodowany przede wszystkim przez bardzo duŜy wzrost 
odpisów netto związanych z kredytami udzielonymi klientom detalicznym (z 3,3 mld zł do 7,6 mld zł). 
Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku kredytów konsumpcyjnych (wzrost ujemnego salda z 3,0  mld zł 
do 7,1 mld zł, w tym wzrost dotyczący kart kredytowych z 0,3 mld zł do 0,9 mld zł). W znacznym stopniu 
wynikało to z agresywnej strategii działania kilkunastu małych i średnich banków oraz oddziałów instytucji 
kredytowych, które w ostatnich okresach prowadziły politykę kredytową zmierzającą do zdobycia jak 
najwyŜszego udziału w rynku (na grupę tych banków przypadło blisko 45% wszystkich odpisów netto 
dokonanych w całym sektorze, podczas gdy ich udział w aktywach sektora był poniŜej 20%). Jednak zauwaŜalny 
jest teŜ znaczny wzrost odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (z 0,2 mld zł do 0,6 mld zł). 
 
Zdecydowanie mniejszy, ale teŜ znaczący był wpływ pogorszenia sytuacji finansowej części klientów 
korporacyjnych. Zwraca przy tym uwagę nieproporcjonalność ujemnego salda odpisów utworzonych na sektor 
korporacyjny i detaliczny. O ile przyrost kredytów zagroŜonych sektora przedsiębiorstw (10,7 mld zł) był 
wyŜszy niŜ w przypadku gospodarstw domowych (9,5 mld zł) to ujemne saldo rezerw utworzonych na klientów 
korporacyjnych było zdecydowanie niŜsze. W przypadku braku odpowiedniego konserwatyzmu w szacowaniu 
przyszłych przepływów z tych ekspozycji mogą one być źródłem dodatkowych odpisów. 
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Elementy tworzenia wyniku (mln zł) - BANKI KOMERCYJ NE Elementy tworzenia wyniku (mln zł) - ODDZ. INST. KREDYT. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Wynik
działalności
bankowej

Koszty
działania

Saldo
rezerw i
odpisów

Wynik
finansowy

netto

2007 2008 2009
 

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

Wynik
działalności
bankowej

Koszty
działania

Saldo rezerw
i odpisów

Wynik
finansowy

netto

2007 2008 2009
 

Elementy tworzenia wyniku (mln zł) – BANKI SPÓŁDZIELCZE  
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NIM 22 – marŜa odsetkowa (%) C/I23 – wskaźnik kosztów operacyjnych (%) 
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ROE24 – stopa zwrotu z kapitału (%) Wynik finansowy brutto / 1 pracownik (tys. zł) 
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22 Relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów. 
23 Relacja kosztów operacyjnych (działania oraz amortyzacji) do wyniku działalności bankowej skorygowanego o wynik pozostałych 

  przychodów i kosztów operacyjnych. 
24 Relacja wyniku finansowego netto do średnich funduszy podstawowych. 
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Biorąc pod uwagę poszczególne grupy banków: 
− wynik finansowy netto banków komercyjnych obniŜył się o 35,5% (z 12 554,5 mln zł do 8 099 mln zł). 

Spowodowane to zostało przez ponad dwukrotny wzrost ujemnego salda rezerw/odpisów (z 4 854 mln zł do 
10 922 mln zł), podczas gdy wynik działalności bankowej wzrósł (o 2,1%), a koszty działania obniŜyły (o 
0,7%). Trzeba jednak dodać, Ŝe obraz tej grupy nie jest jednorodny. Negatywny wpływ na wyniki całej 
grupy wywarło silne pogorszenie wyników finansowych kilkunastu instytucji, które w minionych okresach 
charakteryzowały się bardzo agresywnymi strategiami działania. Strategie te zmierzały do jak najszybszego 
zwiększenia udziału w rynku, zwłaszcza w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. W 2009 r. 
doszło w tych instytucjach do zmaterializowania się podjętego ryzyka i „załamania” wyników finansowych 
(wynik netto spadł o ponad połowę lub teŜ doszło do pojawienia się strat). Z drugiej strony banki o bardziej 
konserwatywnym modelu zarządzania, realizujące w minionych okresach strategie stabilnego, 
zrównowaŜonego rozwoju dość dobrze poradziły sobie ze zjawiskami kryzysowymi. Jak się okazało ten 
model biznesu dobrze sprawdził się „w dobie kryzysu” i jak dotychczas przyniósł pozytywne efekty 
(niektóre podmioty odnotowały poprawę wyników finansowych w stosunku do 2008 r.); 

− oddziały instytucji kredytowych odnotowały stratę netto (90 mln zł), wobec zysku (203 mln zł) 
zanotowanego w roku poprzedzającym. Stało się tak pomimo wzrostu wyniku działalności bankowej (o 
33,6%) w rezultacie zwiększenia skali działania (z drugiej strony pociągnęło to za sobą wzrost kosztów 
działania o 21,2%). Tak duŜe pogorszenie wyników było konsekwencją agresywnej strategii rozwoju 
niektórych oddziałów, w rezultacie której poniosły one bardzo duŜe koszty z tytułu odpisów/rezerw na 
nietrafione kredyty (wzrost z 349 mln zł do 973 mln zł). NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe podobnie jak w 
całym sektorze tak i w tej grupie obraz nie jest jednorodny i niektóre z oddziałów osiągają pozytywne lub 
bardzo dobre wyniki; 

− wynik finansowy netto sektora banków spółdzielczych zmniejszył się o 22,4% (z 900 mln zł do 698 mln zł). 
W odróŜnieniu od pozostałych grup spadek wyniku nie wynikał ze wzrostu odpisów/rezerw (poziom 
ujemnego salda obniŜył się ze 120 mln zł do 109 mln zł), ale z pogorszenia wyniku działalności bankowej 
(o 6,6%) i nieznacznego wzrostu kosztów działania (o 2,4%). Spadek wyniku odsetkowego (aŜ o 35,3%) 
wynikał z obniŜek stóp procentowych NBP (wpłynęło to m.in. na zmniejszenie dochodów od kredytów 
preferencyjnych, które stanowią blisko 30% całego portfela kredytowego tej grupy banków i są powiązane 
ze stopami NBP) oraz „wojny depozytowej”, która powodując odpływ depozytów do bankowości 
komercyjnej wymusiła zwiększenie oprocentowania lokat w celu jego zahamowania. Z kolei stabilizująco 
na wyniki banków spółdzielczych wpłynęły bardziej konserwatywny i lokalny charakter działania oraz 
napływ środków z UE, który poprawił sytuację dochodową znacznej części gospodarstw wiejskich 
stanowiących kluczową bazę klientów.  

 
Kumulacja negatywnych zjawisk przełoŜyła się na istotne pogorszenie miar efektywności działania sektora 
bankowego. W szczególności, na skutek obniŜek stóp procentowych NBP, „wojny depozytowej” oraz wzrostu 
nieobsługiwanych kredytów nastąpił spadek marŜy odsetkowej (z 3,2% w 2008 r. do 2,6% w 2009 r.). 
Konsekwencją spadku wyników banków był teŜ spadek ROE (z 22,1% do 11,3%). Jednak przy analizie tego 
wskaźnika naleŜy mieć na uwadze, Ŝe wpływ na pogorszenie tej miary miało teŜ zjawisko pozytywne, czyli duŜy 
wzrost kapitałów (powodujący wzrost mianownika). Jednocześnie ścisła kontrola kosztów pozwoliła na 
minimalną poprawę wskaźnika kosztów operacyjnych (z 54,1% do 54,0%).  
 
 
Reasumując, w 2009 r. nastąpiło znaczące pogorszenie wyników finansowych sektora bankowego, ale nie 
doprowadziło ono do zachwiania stabilności sektora bankowego. 
W znacznym stopniu zostało to spowodowane przez kryzys, jaki „przetacza się” przez globalną gospodarkę. 
Jednak przyczyną pogorszenia była teŜ niska jakość zarządzania niektórymi bankami i oddziałami instytucji 
kredytowych, która wymaga zasadniczej poprawy. W szczególności, negatywny wpływ na obraz całego sektora 
wywarła grupa kilkunastu podmiotów, które w minionym okresie cechowała niezmiernie agresywna strategia 
rynkowa oparta takŜe na łagodzeniu kryteriów akceptacji ryzyka.  
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IV. GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA 
 
Ryzyko płynności 
 
Płynność sektora bankowego pozostaje na zadowalającym poziomie. Głównymi źródłami ryzyka pozostają 
niedopasowanie kontraktowych terminów płatności aktywów i pasywów oraz ograniczone zaufanie i awersja do 
ryzyka powodująca osłabienie funkcjonowania rynku międzybankowego. 
 
 

Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych naruszająca na koniec miesiąca Uchwałę 386/2008  
 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 

Banki komercyjne 3 2 4 2 2 1 1 3 3 4 2 1 

Oddziały instytucji kredytowych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Banki spółdzielcze 7 5 5 12 9 11 6 9 10 10 6 10 

Łączny udział w aktywach sektora (%) 2,7 0,4 4,7 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

 
 
Wybrane miary płynności sektora bankowego (mld zł) Udział w sumie bilansowej sektora bankowego (%) 
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Kredyty i depozyty sektora niefinansowego (mld zł)  Luka finansowania (saldo kredytów i depozytów / kredyty %) 
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Na podstawie bieŜącego monitoringu moŜna stwierdzić, Ŝe zakres przestrzegania przez banki Uchwały KNF 
nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiąŜących banki norm płynności jest zadowalający. Występujące 
przekroczenia na ogół mają (z wyjątkami) charakter incydentalny i generalnie dotyczą małych banków 
spółdzielczych lub oddziałów instytucji kredytowych. 
 
Dzięki silnemu wzrostowi bazy depozytowej połączonego z wyhamowaniem tempa wzrostu akcji kredytowej, 
odnotowano równieŜ:  
− znaczący wzrost udziału w sumie bilansowej depozytów stabilnych (z 29,0% na koniec 2008 r. do 32,9% na 

koniec 2009 r.); 
− poprawę relacji kredytów do depozytów (z 120,1% do 112,1%, co spowodowało obniŜenie ujemnej luki 

finansowania z 16,7% do 10,8%);  
− wzrost udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej (z 24,8% do 25,8%), spowodowany m.in. przez 

znaczny wzrost portfela bonów pienięŜnych i papierów skarbowych, które z jednej strony zapewniały 
płynność, a z drugiej są instrumentami o znacznie mniejszym ryzyku kredytowym; 

− nieznaczny spadek udziału pasywów wymagalnych do 1 miesiąca w sumie bilansowej (z 53,3% do 52,1%). 
 
Z kolei do zjawisk niekorzystnych naleŜy zaliczyć: 
− utrzymujący się spadek wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami rynku finansowego (pomimo 

znaczącej poprawy w stosunku od kulminacyjnego momentu obecnego kryzysu), co na rynku 
międzybankowym przejawia się m.in. w skróceniu okresu zawieranych transakcji, zmniejszeniu 
wzajemnych limitów i tym samym prowadzi do utrudnień w zarządzaniu płynnością, 

− powiększenie ujemnego salda w rozliczeniach sektora bankowego z sektorem finansowym (z 134,7 mld zł 
na koniec 2008 r. do 152,3 mld zł na koniec 2009 r.; w przypadku rezydentów ujemne saldo zmniejszyło się 
z 19,0 mld zł do 18,6 mld zł, a w przypadku nierezydentów wzrosło ze 115,7 mld zł do 133,7 mld zł). 
Powiększenie ujemnego salda wynikało z opisanej wcześniej redukcji lokat polskich banków zagranicą 
(zamiana na inne aktywa płynne). Ponadto, jak juŜ równieŜ wspomniano, znaczna część środków 
nierezydentów (nawet 50%-100%) pochodzi od instytucji macierzystych i niejednokrotnie ma charakter 
długoterminowy. Powoduje to ograniczenie ryzyka płynności, aczkolwiek uzaleŜnia sytuację podmiotu 
zaleŜnego od sytuacji finansowej spółki-matki. Trzeba teŜ dodać, Ŝe większość podmiotów kontrolowanych 
przez zagraniczne instytucje finansowe posiada deklarowane wsparcie płynności ze strony spółki-matki i 
jak dotychczas w razie konieczności instytucje te wspierają polskie podmioty (nawet pomimo własnych 
problemów finansowych). W związku z tym, o ile sytuacja spółki-matki nie ulegnie zasadniczemu 
pogorszeniu, nie powinno być problemów z udzieleniem wsparcia polskim podmiotom zaleŜnym, 
zwłaszcza, Ŝe brak udzielenia takiego wsparcia naraziłby te instytucje na ryzyko utraty reputacji; 

− obniŜenie jakości portfela kredytowego, powodujące wzrost ryzyka terminowej spłaty zobowiązań przez 
klientów, co moŜe negatywnie wpływać na bieŜącą płynność poszczególnych banków. 

 
Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe bieŜąca sytuacja sektora bankowego w zakresie płynności jest 
zadowalająca, a głównymi źródłami ryzyka pozostają: utrzymujący się ograniczony poziom wzajemnego 
zaufania pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, niedopasowanie kontraktowych terminów płynności 
aktywów i pasywów wraz z niedopasowaniem walutowym, znacząca luka finansowania w zakresie operacji z 
sektorem finansowym, pogorszenie jakości portfela kredytowego oraz niepewność co do przyszłej sytuacji 
banków-matek. W związku z tym nadal poŜądane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł 
finansowania oraz opracowywania strategii, które będą dobrze wkomponowane w uwarunkowania 
zewnętrzne. Jest to szczególnie istotne w obliczu deklarowanego przez banki wzrostu aktywności. 
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Ryzyko kredytowe 
 
Głównym źródłem ryzyka kredytowego pozostają naleŜności od sektora niefinansowego, które stanowią 98,8% 
ogółu naleŜności zagroŜonych, podczas gdy naleŜności zagroŜone od sektora finansowego zaledwie 1,0%, a od 
sektora budŜetowego 0,2%.  

 
 

NaleŜności zagroŜone od sektora niefinansowego (mld zł; wartość nominalna) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

NaleŜności zagroŜone ogółem 29,0 24,2 22,7 27,4 48,8 21,4 77,9 

- banki komercyjne 27,8 23,0 21,6 25,8 45,8 20,0 77,3 

- oddziały instytucji kredytowych 0,3 0,4 0,2 0,7 1,8 1,1 157,9 

- banki spółdzielcze 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 0,3 34,6 

 
 
NaleŜności zagroŜone od sektora niefinansowego ogółem (mld zł) Udział w naleŜnościach ogółem danej grupy (%) 
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Znaczne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w połączeniu z gwałtownym wzrostem akcji kredytowej, jaki 
odnotowano w latach 2006-2008, odbywającym się przy nadmiernym poluzowaniu standardów polityki 
kredytowej, spowodowały silny wzrost naleŜności zagroŜonych od sektora niefinansowego. NaleŜności 
zagroŜone25 ogółem zwiększyły się o 77,4% z 27,4 mld zł na koniec 2008 r. do 48,8 mld zł na koniec 2009 r. 
Jednocześnie ich udział w naleŜnościach ogółem zwiększył się z 4,5% do 7,6%.  
Zwraca przy tym uwagę, Ŝe w największym stopniu pogorszeniu uległy portfele oddziałów instytucji 
kredytowych (naleŜności zagroŜone od sektora niefinansowego wzrosły o 157,9%, a ich udział w naleŜnościach 
                                                 
25 Definicja naleŜności zagroŜonych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia 

rezerw na ryzyko związane z działalnością bankową. Abstrahując od wyjątków naleŜności zagroŜone obejmują ekspozycje kredytowe, w 
przypadku których opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące (dla kredytów detalicznych 6 miesięcy) lub/i sytuacja dłuŜnika wskazuje, Ŝe 
moŜe wystąpić zagroŜenie terminowej spłaty. Banki stosujące MSSF ustalają naleŜności zagroŜone utratą wartości zgodnie z zapisami 
MSR 39 przy uwzględnieniu dobrych praktyk zawartych w Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji naleŜności, które utraciły 
wartość i wyznaczania na nie odpisów aktualizujących. Następnie dla celów sprawozdawczych dokonują przełoŜenia uzyskanych wyników 
na kategorie najbardziej zbliŜone do zdefiniowanych w rozporządzeniu MF. 
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ogółem wzrósł z 2,3% do 5,3%) i banków komercyjnych (wzrost o 77,3%, wzrost udziału z 4,8% do 8,0%), 
podczas gdy jakość portfela banków spółdzielczych pozostała relatywnie wysoka (wzrost o 34,6%, wzrost 
udziału z 2,8% do 3,4%) . 
 
 

Kredyty zagroŜone i ich udział w portfelu (wartość nominalna; mld zł; %) 
Warto ść w mld zł Zmiana 2009/2008 Udział w danej kategorii % 

 
2007 2008 2009 w mld zł w % 2007 2008 2009 

Kredyty zagroŜone ogółem 22,0 26,6 46,8 20,2 76,1 5,1 4,5 7,5 

         

Kredyty zagroŜone gospodarstw domowych 10,4 13,0 22,5 9,5 73,5 4,1 3,5 5,5 

- mieszkaniowe 1,4 2,0 3,2 1,3 64,3 1,2 1,0 1,5 

    złotowe 0,9 1,2 1,8 0,6 53,3 1,7 2,0 2,4 

    walutowe 0,5 0,8 1,4 0,6 82,0 0,7 0,6 1,0 

- konsumpcyjne 6,7 9,0 16,7 7,7 86,0 6,6 6,6 10,8 

    w rachunku bieŜącym 1,3 1,3 1,8 0,5 36,0 7,4 6,5 8,0 

    karty kredytowe 0,6 0,9 1,8 1,0 111,5 6,2 6,8 12,1 

    pozostałe konsumpcyjne 4,9 6,8 13,1 6,3 92,6 6,4 6,6 11,2 

- pozostałe 2,3 2,0 2,6 0,5 26,8 6,7 5,3 6,1 

         

Kredyty zagroŜone sektora przedsiębiorstw 11,6 13,5 24,3 10,7 79,2 6,7 6,1 11,4 

- działalność bieŜąca 7,1 7,2 12,6 5,4 75,4 7,9 6,5 12,7 

- inwestycyjne 2,6 3,6 6,9 3,3 93,6 5,6 5,6 10,7 

- nieruchomości 1,8 2,8 4,7 2,0 70,4 5,3 5,9 9,8 
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Portfel kredytów zagroŜonych zwiększył się o 76,1% (z 26,6 mld zł na koniec 2008 r. do 46,8 mld zł na koniec 
2009 r.), a ich udział w kredytach ogółem wzrósł z 4,5% do 7,5%. 
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Wartość kredytów zagroŜonych sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 79,2% (z 13,5 mld zł do 24,3 mld 
zł), a ich udział w portfelu wzrósł z 6,1% do 11,4%. NaleŜy to wiązać z pogorszeniem sytuacji finansowej 
części podmiotów na skutek trudnych uwarunkowań zewnętrznych, błędów popełnionych w strategii rozwoju 
(nadmiernej ekspansji w okresie dobrej koniunktury), jak teŜ błędów popełnionych w polityce zarządzania 
finansami (polegającymi m.in. na zawarciu przez niektóre przedsiębiorstwa transakcji na walutowe instrumenty 
pochodne, które zostały dobrane w niewłaściwy sposób lub teŜ nie wynikały z faktycznych potrzeb, ale miały 
charakter spekulacyjny i spowodowały powstanie duŜych strat). 
 
Wartość kredytów zagroŜonych gospodarstw domowych zwiększyła się o 73,5% (z 13,0 mld zł do 22,5 mld 
zł), a ich udział w całości portfela wzrósł z 3,5% do 5,5%: 
− w największym stopniu obniŜyła się jakość kredytów konsumpcyjnych. Wartość kredytów zagroŜonych 

w tej grupie kredytów wzrosła o 86,0% (o 7,7 mld zł), a ich udział w portfelu wzrósł z 6,5% do 10,8%. 
Zwraca przy tym uwagę dalszy wysoki przyrost kredytów zagroŜonych z tytułu kart kredytowych oraz w 
rachunkach bieŜących, co moŜe świadczyć o wykorzystywaniu tych produktów do regulowania innych 
zobowiązań klientów (w tym najprawdopodobniej z tytułu kredytów w innych bankach). Trzeba zauwaŜyć, 
Ŝe w przypadku problemów finansowych kredyty te będą zapewne pierwszym źródłem z jakiego 
skorzystają gospodarstwa domowe w celu ratowania płynności finansowej. 
Bardzo silny wzrost kredytów zagroŜonych naleŜy łączyć z obserwowanym osłabieniem sytuacji na rynku 
pracy, nadmiernie ekspansywną polityką niektórych banków we wcześniejszych okresach oraz brakiem 
rzetelnego badania i weryfikacji zdolności kredytowej. Doprowadziło to do objęcia kredytowaniem osób, 
które nie powinny otrzymać kredytu (juŜ znajdowały się w sytuacji „przekredytowania) lub teŜ do 
udzielenia kredytów, których wysokość przewyŜszała faktyczne moŜliwości obsługi przez danych klientów. 
Jednocześnie ze względu na niską jakość zabezpieczeń naleŜy teŜ się liczyć z ograniczoną skutecznością 
działań windykacyjnych w tym obszarze. Zachodzi przy tym obawa, Ŝe ze względu na osłabienie sytuacji 
na rynku pracy, w kolejnych okresach dojdzie do dalszego pogorszenia jakości tej kategorii kredytów. 
Warto dodać, Ŝe portfel kredytów konsumpcyjnych nie tylko generuje coraz większe ryzyko dla sektora 
bankowego, ale jest teŜ swoistym barometrem sytuacji poszczególnych gospodarstw domowych (w 
przypadku kłopotów finansowych, kredyty z tej kategorii są niespłacane jako pierwsze w kolejności).  

− wartość zagroŜonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 64,3% (o 1,3 mld zł), a ich udział w portfelu 
zwiększył się z 1,0% do 1,5% (w przypadku kredytów walutowych z 0,6% do 1,0%, a złotowych z 2,0% 
do 2,4%).  
NaleŜy jednak stwierdzić, Ŝe relatywnie wysoka jakość kredytów mieszkaniowych nie odzwierciedla 
faktycznej skali ryzyka związanego z portfelem tych kredytów. Po pierwsze, naleŜy mieć na uwadze, Ŝe 
większość kredytów ma bardzo krótką historię. Po drugie, do końca lutego 2009 r. portfel tych kredytów 
charakteryzował się bardzo wysoką dynamiką wzrostu powodująca, Ŝe przyrost kredytów zagroŜonych był 
„niwelowany” przez wzrost wartości całego portfela kredytowego, w związku z czym udział kredytów 
zagroŜonych musiał być niski. Po trzecie, z badań ankietowych wynika, Ŝe w II półroczu 2009 r. 
zaprzestano regularnej spłaty blisko 12 tys. kredytów o łącznej wartości 2,1 mld zł. Po czwarte, 
niepokój wzbudza silny wzrost średniego wskaźnika LTV  portfela kredytowego banków (ponad połowę 
portfela kredytowego stanowią kredyty o LTV przekraczającym 80%), co oznacza, Ŝe w przypadku 
konieczności realizacji zabezpieczeń na znaczącą skalę część roszczeń banków nie zostanie zaspokojona 
(na koniec 2009 r. w portfelach banków znajdowało się 21 tys. kredytów, w przypadku których opóźnienie 
w spłacie przekracza 30 dni). W końcu za niekorzystne naleŜy teŜ uznać, Ŝe w końcu 2009 r. i na początku 
2010 r. dochodzi do ponownego poluzowania standardów w zakresie polityki kredytowej w obszarze 
kredytów mieszkaniowych (lub zapowiedzi takich działań). Niepokoją przy tym stwierdzenia banków, Ŝe 
znaczna część tych działań wynika z presji konkurencji.  
W największym stopniu na ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytów mieszkaniowych i wynikające 
stąd negatywne skutki dla wyników finansowych oraz pozycji kapitałowej naraŜone są banki, które 
udzielały kredytów o bardzo wysokim LTV i bardzo długim okresie kredytowania, w walutach obcych, 
podchodząc jednocześnie bardzo liberalnie do oceny zdolności kredytowej klienta, oraz stosowały niskie 
marŜe nie pokrywające, ani oczekiwanych kosztów ryzyka, ani wzrostu kosztów finansowania i 
zabezpieczania ekspozycji kredytowej.  
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Banki o agresywnych strategiach rozwoju  
(zmiany wybranych pozycji w latach 2007-2009)26 

 
Przyrost kredytów konsumpcyjnych w latach 2007-2009 (mln zł) Przyrost zagroŜonych kr. konsumpc. w latach 2007-2009 (mln zł) 
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Jak juŜ wspomniano obraz sytuacji sektora bankowego nie jest jednorodny. Na silne pogorszenie, jakości 
portfela kredytowego oraz wyników sektora istotnie wpłynęła sytuacja kilkunastu banków i oddziałów instytucji 
kredytowych, które w ostatnich latach charakteryzowały się agresywnymi modelami rozwoju w obszarze 
bankowości detalicznej. W 2009 r. w bankach tych doszło do zmaterializowania ryzyka i silnego pogorszenia 
jakości portfela kredytowego, co spowodowało skokowy wzrost odpisów z tytułu utraty wartości (z łącznego 
przyrostu zagroŜonych kredytów konsumpcyjnych w wysokości 7,7 mld zł, aŜ 5,4 mld zł przypadło na grupę 
tych banków; warto przy tym zwrócić uwagę na trzy banki, w których przyrost portfela kredytów 
konsumpcyjnych w ostatnich dwóch latach wyniósł około 3-6 mld zł, a przyrost kredytów zagroŜonych wynosił 
1 mld zł lub więcej). W konsekwencji wyniki tych banków uległy załamaniu. 
Powielenie błędów w zarządzaniu ryzykiem takŜe w innych portfelach kredytowych moŜe stanowić istotne 
zagroŜenie dla wyniku finansowego tych banków (szczególnie kredytów hipotecznych udzielonych głównie w 
walutach obcych, których jakość jest obecnie zadowalająca). 
 

 
Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe w 2009 r. jakość portfela kredytowego banków uległa silnemu pogorszeniu na 
co złoŜyło się zarówno silne osłabienie gospodarki, jak teŜ błędy w zarządzaniu ryzykiem popełnione we 
wcześniejszych okresach. W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami zewnętrznymi, narastającym 
bezrobociem i spadającą dynamiką wynagrodzeń zachodzi teŜ obawa, Ŝe w najbliŜszych okresach moŜe dojść do 
pogorszenia jakości części portfela kredytowego, zwłaszcza w obszarze kredytów udzielonych gospodarstwom 
domowym. Z drugiej strony, o ile utrzyma się (lub przyspieszy) obserwowany proces oŜywienia gospodarki to 
moŜna oczekiwać stopniowego zmniejszenia presji na jakość portfela kredytowego, zwłaszcza w obszarze 
kredytów dla przedsiębiorstw. 
 
 

                                                 
26 Numery 1, 2, 3, …, 10 na osi odciętych przedstawiają wybrane banki, zaliczone do grupy banków o agresywnych strategiach rozwoju, 

uszeregowane według wielkości sumy bilansowej. 
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Adekwatność kapitałowa 
 
Dzięki omówionym juŜ działaniom KNF, NBP i zarządów banków w 2009 r. doszło do silnego wzmocnienia 
bazy kapitałowej banków, a tym samym zdolności do absorbowania potencjalnych strat. 
 
 

Fundusze własne, całkowity wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności (mld zł; %) 
Zmiana 2009/2008 

 2005 2006 2007 2008 2009 
w mld zł w % 

Sektor bankowy        

Fundusze własne do współczynnika wypłacalności 46,1 51,6 61,8 77,6 89,7 12,2 15,7 

- fundusze podstawowe 45,6 50,3 60,0 74,3 88,4 14,1 18,9 

- fundusze uzupełniające 3,8 4,3 5,7 8,5 10,4 1,9 21,8 

- pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupeł. 3,7 3,4 4,3 5,8 9,4 3,6 62,7 

- kapitał krótkoterminowy 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 -0,2 -33,6 

Całkowity wymóg kapitałowy 25,3 31,2 40,7 55,5 54,2 -1,4 -2,5 

Współczynnik wypłacalności (%) 14,5 13,2 12,1 11,2 13,3 x x 

Banki komercyjne        

- fundusze własne 42,9 47,8 57,3 72,4 83,7 11,2 15,5 

- całkowity wymóg kapitałowy 23,6 29,0 38,1 52,4 50,5 -1,9 -3,5 

- współczynnik wypłacalności (%) 14,5 13,2 12,0 11,1 13,2 x x 

Banki spółdzielcze        

- fundusze własne 3,7 3,7 4,5 5,2 6,1 0,9 17,9 

- całkowity wymóg kapitałowy 2,1 2,1 2,6 3,2 3,6 0,5 15,3 

- współczynnik wypłacalności (%) 14,0 14,0 13,8 13,1 13,4 x x 

 
NadwyŜka fund. własnych nad całkowitym wymogiem (mld zł) CAR – Współczynnik wypłacalności (%) 
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Fundusze własne sektora bankowego zwiększyły się o 15,7% (z 77,6 mld zł na koniec 2008 r. do 89,7 mld zł 
na koniec 2009 r.). Wzrost funduszy własnych wynikał przede wszystkim, ze wzrostu funduszy podstawowych, 
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które osiągnęły poziom 88,4 mld zł i były o 18,9% wyŜsze niŜ na koniec 2008 r. (głównie na skutek 
pozostawienia prawie całego zysku za 2008 r. w bankach, dokapitalizowania BGK i bardzo duŜej emisji akcji 
przez PKO BP).  
Wszystkie banki komercyjne spełniały wymóg minimalnych funduszy własnych na poziomie 5 mln euro. W 
przypadku sektora banków spółdzielczych, podjęte działania nadzorcze oraz obserwowane od połowy lutego 
ub.r. umocnienie złotego spowodowało, Ŝe na koniec roku tylko 1 bank nie spełniał wymaganego minimum na 
poziomie 1 mln euro (w marcu ub.r. ich liczba wynosiła aŜ 93), przy czym bank ten posiadał współczynnik 
wypłacalności na poziomie przekraczającym 8%. 
 
Ze względu na niską dynamikę akcji kredytowej oraz zmiany w strukturze aktywów (m.in. zmniejszenie 
ekspozycji na sektor finansowy, przy jednoczesnym wzroście bonów pienięŜnych NBP i papierów skarbowych), 
całkowity wymóg kapitałowy zmniejszył się o 2,5% (z 55,5 mld zł do 54,2 mld zł). Wymóg z tytułu ryzyka 
kredytowego stanowił 87,2% całkowitego wymogu, wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego 11,0%, a na pozostałe 
wymogi przypadało zaledwie 1,8%. 
 
Posiadane przez banki fundusze pokrywały bieŜące ryzyko związane z ich działalnością (na koniec ub.r. 
nadwyŜka funduszy własnych nad całkowitym wymogiem kapitałowym wynosiła 35,6 mld zł). Jednocześnie 
spadek całkowitego wymogu kapitałowego połączony z silnym wzrostem funduszy własnych spowodował 
znaczny wzrost współczynnika wypłacalności sektora bankowego z 11,2% na koniec 2008 r. do 13,3% na 
koniec 2009 r. (w bankach komercyjnych z 11,2% do 13,2%, a w bankach spółdzielczych z 13,1% do 13,4%). 
Na koniec roku wszystkie banki posiadały współczynnik wypłacalności w określonej ustawowo wysokości. 
Jednocześnie tylko 33 banki (4 komercyjne oraz 29 spółdzielczych) posiadały współczynnik wypłacalności na 
poziomie poniŜej 10%, ale ich łączny udział w aktywach sektora wynosił tylko 6,3%. 
 
 
Reasumując, w 2009 r. nastąpiło istotne wzmocnienie bazy kapitałowej polskiego sektora bankowego i 
znacząca poprawa w zakresie adekwatności kapitałowej. W konsekwencji zdecydowanie wzrosła stabilność 
sektora bankowego, w tym zdolność do absorbowania potencjalnych strat oraz zwiększył się potencjał do 
rozwoju akcji kredytowej .  
Jednak biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania zewnętrzne i wynikający stąd istotny wzrost ryzyka poŜądane 
są działania zmierzające do utrzymania wzmocnionej bazy kapitałowej. 
 
 
Wnioski końcowe 
 
Na podstawie przedstawionego opisu głównych obszarów ryzyka moŜna stwierdzić, Ŝe bieŜąca sytuacja w 
zakresie bazy kapitałowej jest dobra, a w zakresie płynności zadowalająca. Głównym obszarem ryzyka 
jest kwestia jakości portfela kredytowego, która na skutek pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz 
stosowanej przez niektóre banki polityki kredytowej uległa znaczącemu pogorszeniu.  
 
Szczególny niepokój budzi ignorowanie doświadczeń i brak odpowiednich wniosków z niedawnych 
zjawisk kryzysowych.  
 
Niepokój budzi ponowne rozszerzanie (przez niektóre banki) oferty kredytów walutowych. Lata 2008-2009 
pokazały skalę niestabilności kursów walutowych i generowanego ryzyka. W szczególności dotyczy to 
gospodarstw domowych, z których prawie wszystkie nie mają naturalnego zabezpieczenia swoich ekspozycji w 
postaci dochodów otrzymywanych w walutach będących przedmiotem kredytu. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe o ile ze 
względu na róŜnice stóp procentowych raty kredytów walutowych pozostają niŜsze niŜ analogicznych kredytów 
złotowych to z drugiej strony, w rezultacie silnego osłabienia złotego doszło do skokowego wzrostu zadłuŜenia z 
tytułu kredytów walutowych wyraŜonego w złotych (stan zadłuŜenia większości klientów posiadających kredyt 
walutowy jest wyŜszy od klientów, którzy zaciągnęli takie samo zobowiązanie w złotych). Nie moŜna zakładać 
stałego kompensowania skutków deprecjacji złotego korzystnymi zmianami stóp procentowych.  
 
W niektórych bankach obserwowany jest powrót do nadmiernie liberalnych zasad polityki kredytowej w 
zakresie kredytów mieszkaniowych (poziom LTV). 
 
Sektor bankowy powinien być gotowy na skutki nieciągłości w zmianach otoczenia gospodarczego, poprzez 
odpowiedni zakres stosowanych stress testów oraz działań podejmowanych w oparciu o ich rezultaty. 
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Odpowiedzią na zidentyfikowane zjawisko rozluźniania standardów polityki kredytowej w obszarze 
kredytów detalicznych, a w szczególności obniŜanie wymogów w analizie zdolności kredytowej, było 
uchwalenie przez KNF w lutym 2010 r. Rekomendacji T, która wymaga szybkiego wdroŜenia do praktyki 
bankowej. 
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V. PERSPEKTYWY NA ROK 2010 
 
 
W 2009 r. doszło do wyraźnej poprawy sytuacji na rynku finansowym oraz stopniowego oŜywienia globalnej 
gospodarki. Jednak z drugiej strony wciąŜ utrzymuje się bardzo wiele potencjalnych zagroŜeń, które mogą 
istotnie zakłócić lub zburzyć zarysowującą się poprawę. Trzeba mieć na uwadze, Ŝe o ile oczekiwana jest 
poprawa działalności sektora przedsiębiorstw to według prognoz ekonomistów, sytuacja na rynku pracy nadal 
będzie znajdować się pod silną presją.  
 
Na podstawie przesłanych do nadzoru bankowego, planów finansowych banków komercyjnych i oddziałów 
instytucji finansowych moŜna oczekiwać umiarkowanego tempa rozwoju sektora bankowego i znaczącej 
poprawy wyników finansowych. W szczególności: 
 
♦ banki oczekują wzrostu sumy bilansowej o około 11%, co ma wynikać głównie ze znacznego wzrostu 

naleŜności od sektora niefinansowego (o ponad 16%) i budŜetowego (o około 54%). Wydaje się zatem, Ŝe 
nastąpi pewne przesunięcie aktywności banków w kierunku rozszerzenia kredytowania sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz sektora samorządowego. Oczekiwany jest takŜe wzrost naleŜności od sektora 
finansowego (o około 7%, przy czym dalszej redukcji mają podlegać lokaty u nierezydentów, których 
wartość powinna obniŜyć się o ponad 10%). Nieznacznemu zwiększeniu powinien równieŜ ulec portfel 
papierów wartościowych (o około 2%). W szczególności: 
� kredyty dla gospodarstw domowych powinny wzrosnąć o około 8%, w tym kredyty mieszkaniowe o 

około 14%, 
� kredyty dla sektora przedsiębiorstw powinny wzrosnąć o około 15%; 
 

♦ rozwój działalności ma być oparty głównie na wzroście zobowiązań wobec sektora niefinansowego (o około 
12%). W mniejszym stopniu środki na rozwój mają pochodzić ze zwiększenia zobowiązań wobec sektora 
finansowego (o około 7%, przy czym banki oczekują spadku zobowiązań wobec nierezdentów o ponad 
20%, co tylko częściowo moŜe wynikać z oczekiwanego przez nie umocnienia złotego) oraz wzrostu 
zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (o około 55%). Jednocześnie zmniejszeniu 
mają ulec zobowiązania wobec sektora budŜetowego i samorządowego (o około 4%). W szczególności: 
� depozyty sektora gospodarstw domowych powinny wzrosnąć o około 9%, 
� depozyty sektora przedsiębiorstw powinny wzrosnąć o około 5%; 
 

♦ konsekwencją poprawy warunków działania ma być wzrost wyniku finansowego netto o około 30%. Ma to 
zostać uzyskane dzięki spadkowi ujemnego salda odpisów (o około 6%) oraz istotnej poprawie wyniku 
odsetkowego (o około 13%) i z tytułu prowizji (o około 18%), przy jednoczesnym utrzymaniu ograniczonej 
dynamiki wzrostu kosztów działania (o około 4%). Pomimo to naleŜy mieć na uwadze, Ŝe blisko 1/3 
raportujących instytucji oczekuje pogorszenia wyników, a 11 wystąpienie straty (w 5 podmiotach, 
szacowana jest w granicach 50-200 mln zł); 

 
♦ banki oczekują wzrostu funduszy własnych (o około 9%), który ma nastąpić m.in. w drodze przeznaczenia 

większości zysków za 2009 r. na zasilenie kapitałów. Ze względu na wyŜszą dynamikę akcji kredytowej 
moŜna w związku z tym oczekiwać nieznacznego obniŜenia współczynnika wypłacalności; 

 
♦ pomimo poprawy wyników finansowych i wzrostu kapitałów, banki oczekują dalszego przyrostu portfela 

kredytów zagroŜonych, przy czym ma to dotyczyć głównie portfela kredytów udzielonych gospodarstwom 
domowym. W szczególności, według szacunków banków: 
� kredyty zagroŜone gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o około 18% (3,7 mld zł), przy czym 

zagroŜone kredyty mieszkaniowe o około 33% (1,1 mld zł), 
� kredyty zagroŜone sektora przedsiębiorstw mogą wzrosnąć o około 6% (1,5 mld zł); 
 

♦ poprawa warunków działania skłania niektóre banki do nieznacznego zwiększenia zatrudnienia (o około 
1%) i rozwoju sieci placówek partnerskich (o około 10%). Sieć własnych placówek pozostanie praktycznie 
bez zmian). 

 
NaleŜy zastrzec, Ŝe wyniki powyŜszych analiz stanowią sumę oczekiwań wszystkich badanych podmiotów i nie 
uwzględniają potencjalnych interakcji (np. część podmiotów zapewne zakłada odebranie części rynku 
konkurencji).   
Warto teŜ zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, z oczekiwań banków co do zmian w stanie naleŜności i 
zobowiązań wobec sektora finansowego wynika, Ŝe sytuacja na rynku międzybankowym powinna ulec poprawie 
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(widać teŜ nadal niechęć do lokowania środków za granicą). Po drugie, banki lepiej postrzegają przyszłość 
sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw (przyrost portfela kredytów zagroŜonych okazuje się być relatywnie 
niewielki). W przypadku faktycznej poprawy sytuacji finansowej części przedsiębiorstw moŜe okazać się, Ŝe 
nastąpi rozwiązanie większej liczby rezerw niŜ wstępnie jest oczekiwane. Po trzecie, uwagę zwracają 
oczekiwania banków związane ze znacznym przyrostem portfela zagroŜonych kredytów mieszkaniowych.  
 
 
Reasumując, na podstawie prognoz finansowych banków (uwzględniając wskazane zastrzeŜenia), moŜna 
wysnuć optymistyczne wnioski, co do rozwoju sytuacji sektora bankowego w 2010 r. NaleŜy jednak mieć na 
uwadze, Ŝe utrzymujące się podwyŜszone ryzyko generowane przez otoczenie banków moŜe wywrzeć 
negatywną presję na ich sytuację.  
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VI. GŁÓWNE ZMIANY REGULACYJNE I DZIAŁANIA NADZORCZE  
 
 
Podstawowym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pienięŜnych gromadzonych 
na rachunkach bankowych oraz zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o 
NBP, statutem i decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, a takŜe zgodności działalności 
prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi z przepisami tej ustawy. 
Ponadto zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, 
zaufania do rynku finansowego, a takŜe zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. 
 
Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 
− dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, 

płynności płatniczej, wyniku finansowego banków, 
− badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu kontroli wewnętrznej, 
− badaniu zgodności udzielanych kredytów, poŜyczek pienięŜnych, akredytyw, gwarancji bankowych i 

poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

− badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i poŜyczek pienięŜnych, 
− badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 71 i art. 79a ustawy Prawo bankowe, oraz ocenie 

procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangaŜowań, w tym duŜych zaangaŜowań, 
− badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez KNF norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali 
działalności banku procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku, 

− dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego. 
 
Ramy polityki nadzorczej wyznaczają przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym oraz wydane na ich podstawie regulacje KNF. 
 
 
Główne zmiany regulacyjne 
 
Celem polityki regulacyjnej w 2009 roku było: 
− wzmocnienie bezpieczeństwa i  stabilności sektora finansowego, 
− kontynuowanie działań, uwzględniających doświadczenia związane z kryzysem finansowym, mających na 

celu poprawę jakości zarządzania ryzykiem w bankach i w konsekwencji ochronę środków pienięŜnych 
zdeponowanych na rachunkach bankowych, 

− zapewnienie ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku. 
 
Realizacja celów polityki regulacyjno-ostroŜnościowej następowała poprzez wprowadzenie nowych regulacji i 
modyfikację dotychczas obowiązujących. Ponadto cele realizowano poprzez: 
− wyjaśnianie i rozstrzyganie wątpliwości banków w zakresie regulacji ostroŜnościowych, szczególnych 

zasad rachunkowości banków, sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych banków, 

− opracowywanie we współpracy z bankami i NBP zmian w systemie sprawozdawczości nadzorczej banków 
wynikających ze zmian w obowiązujących aktach prawnych oraz z potrzeb w zakresie pozyskiwania 
informacji od banków dla celów nadzoru bankowego, 

− opracowywanie w ramach udziału w grupach eksperckich Unii Europejskiej, Komitetu Bazylejskiego ds. 
Nadzoru Bankowego propozycji lub zmian regulacji i rekomendacji ostroŜnościowych, w zakresie 
obejmującym w szczególności: adekwatność kapitału, utrzymywanie płynności płatniczej, kryteria oceny 
jakości kredytów i poŜyczek pienięŜnych, ograniczanie i zarządzanie róŜnymi rodzajami ryzyka, jak np. 
ryzyko rynkowe, ryzyko koncentracji, ryzyko operacyjne, 

− opracowanie propozycji zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w sprawie rotacji firm 
audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów, jak teŜ propozycji zmian do projektu norm 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta. 
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W 2009 roku opracowano regulacje, bądź projekty regulacji: 
 
Opracowano uchwałę nr 314/2009 KNF w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy 
podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku 
(uchwała została podjęta 14 października 2009 r. i w tym samym dniu weszła w Ŝycie). Uchwała została wydana 
na podstawie art. 127 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy Prawo bankowe. 
W ramach tej uchwały nadzór bankowy dał moŜliwość zwiększenia funduszy własnych banków po uzyskaniu 
zgody KNF poprzez zaliczenia do funduszy podstawowych banku obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji 
długoterminowych, które mogą być wykupione nie wcześniej niŜ po upływie 10 lat od emisji i nie później niŜ 30 
lat od emisji (pod określonymi warunkami zawartymi w warunkach emisji). W odniesieniu do obligacji 
długoterminowych przyjęto, aby w ostatnich 10 latach trwania umowy kwota zaliczanych do funduszy 
podstawowych środków była zmniejszana o 10%, w celu uniknięcia raptownego spadku funduszy własnych w 
wyniku pełnego wykupu obligacji (takie rozwiązanie jest zbieŜne z mechanizmem amortyzacji poŜyczek 
podporządkowanych określonym w ustawie Prawo bankowe).  
Uchwała dopuszcza zaliczenie do funduszy podstawowych emisję obligacji dodatkowo w EUR, CHF i USD, w 
kwocie stanowiącej ich równowartość w złotych po przeliczeniu kursem średnim ogłaszanym przez NBP.  
W uchwale zostały określone limity, do wysokości których poszczególne rodzaje obligacji mogą być zaliczone 
do funduszy podstawowych, dla emisji poszczególnych rodzajów obligacji indywidualnie i limit łączny. Łączny 
limit dla tych instrumentów wynosi 50%, z czego dla obligacji zamiennych na akcje 50%, a dla obligacji 
długoterminowych 35%, w odniesieniu do funduszy podstawowych banku (wysokość tych limitów przyjęto na 
podstawie znowelizowanej Dyrektywy 2006/48/WE, której implementacja powinna nastąpić do 31 października 
2010 r., a obowiązywanie przepisów ma nastąpić od 31 grudnia 2010 r.). 
Okres obowiązywania uchwały został ograniczony do 2 lat od daty wejścia w Ŝycie. Okresowy charakter 
uchwały jest reakcją na sytuację na rynkach finansowych, która wyniknęła w efekcie ogólnoświatowego kryzysu 
finansowego i potrzeby umoŜliwienia uzyskania wsparcia w warunkach utrudnionego dostępu do kapitału.  
 
Projekt Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych, który został uchwalony w lutym 2010 r. 
Rekomendacja jest odpowiedzią na zidentyfikowane zjawisko rozluźniania standardów polityki kredytowej, a w 
szczególności: obniŜanie wymogów w analizie zdolności kredytowej, nadmierne i nieuzasadnione wydłuŜanie 
okresu kredytowania (w celu zmniejszenia wysokości rat), zwiększanie relacji zadłuŜenia do zabezpieczenia 
(LTV). Na sytuację taką wskazywały wyniki działań inspekcyjnych prowadzonych w bankach oraz m.in. 
opracowane przez NBP raporty dotyczące sytuacji na rynku kredytowym. Jednocześnie, jako jedną z głównych 
przyczyn rozluźniania polityki kredytowej, banki wskazywały presję konkurencji. Do obniŜania warunków i 
kryteriów udzielania kredytów skłaniały banki równieŜ optymistyczna ocena przyszłej sytuacji gospodarczej, a 
w przypadku kredytów mieszkaniowych utrzymujący się wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych 
(zahamowany w II połowie 2007 r.). Wprawdzie na skutek eskalacji kryzysu w związku z upadłością banku 
Lehman Brothers, banki zmieniły zasady polityki kredytowej (zaostrzając warunki akceptacji klientów i 
transakcji), ale nie wszystkie podmioty wyciągnęły odpowiednie wnioski z materializującego się ryzyka, 
wynikającego ze słabości w procesie kredytowym i podjęły odpowiednie działania korygujące. Zmienność 
podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym przez niektóre podmioty (np. róŜnokierunkowe zmiany 
warunków akceptacji w krótkim czasie) wskazywała na potrzebę komunikowania dobrych praktyk oraz 
utrwalenia pozytywnych zmian dokonanych w zasadach polityki kredytowej.  
W szczególności, w zarządzaniu ryzykiem bank powinien uwzględniać wymóg stabilności i ostroŜności 
przejawiający się między innymi uwzględnianiem w zasadach polityki kredytowej długoterminowej 
perspektywy zarządzania ryzykiem, wraŜliwości na zmiany warunków otoczenia oraz oddziaływania na poziom 
ryzyka kredytowego poprzez wpływ na dobór klientów banku. Z tej perspektywy praktyka procesu akceptacji 
ryzyka niektórych banków odbiega od tak zdefiniowanych wymogów i prowadzi do nadmiernej ekspozycji na 
ryzyko. Podkreślenia wymaga brak obiektywizmu i niezbędnego konserwatyzmu w zakresie parametrów 
przyjmowanych do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. Szczególnie istotna jest świadomość akceptacji 
określonego poziomu ryzyka. Posiadanie takiej świadomości, z kolei moŜe wynikać jedynie z uprzednio 
zgromadzonej wiedzy na temat klientów w wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. Prawidłowa 
identyfikacja i pomiar ryzyka oraz określenie poziomu ryzyka akceptowalnego są niezbędnym minimum 
prawidłowego zarządzania ryzykiem kredytowym w banku. Ustalanie przez niektóre banki minimalnej 
wysokości kosztów utrzymania na poziomie poniŜej progów socjalnych jest dowodem braku niezbędnej 
ostroŜności w zarządzaniu ryzykiem. Banki ustalając pułap przyjmowanych do oceny zdolności kredytowej 
parametrów powinny zadbać o ich obiektywny charakter wykazując zasadność przyjęcia ich na danym poziomie 
poprzez odniesienie do potwierdzonych w analizach i badaniach wielkości. Wskazane jest, aby zachować 
niezbędną w tym zakresie niezaleŜność analiz.   
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Dopuszczanie do akceptowania nadmiernego poziomu obciąŜenia dochodu klientów obsługą zadłuŜenia 
(przekredytowanie) jest kolejnym przykładem nadmiernego liberalizmu zasad polityki kredytowej. Szczególnie 
niepokojąca jest ta praktyka wobec grup klientów o najniŜszych dochodach, które przeznaczają największą część 
dochodów na zaspokojenie potrzeb podstawowych. 
Wśród zidentyfikowanych słabości jest równieŜ przyjmowanie załoŜeń o niepełnym wykorzystaniu przyznanych 
klientowi przez bank limitów kredytowych w analizie zdolności i wiarygodności kredytowej. Podejście to 
powinno zostać zweryfikowane w sytuacji pogorszenia warunków gospodarczych (pełnego cyklu 
gospodarczego). Dlatego teŜ bank przyjmujący niepełne wykorzystanie limitów powinien wykazać, na 
podstawie danych empirycznych, Ŝe takie załoŜenie jest zasadne.  
W ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej banki nie powinny pomijać zaangaŜowań, za których spłatę 
klienci są odpowiedzialni. Co do zasady analiza wartości i jakości zobowiązań oraz dochodów klientów powinna 
dotyczyć osób zobowiązanych do spłaty ekspozycji kredytowej. Banki powinny zapewnić taki sposób 
gromadzenia i weryfikacji informacji w tym zakresie, aby ograniczyć ryzyko niedoszacowania poziomu 
obciąŜenia spłatą. Jednym z niezbędnych działań w tym zakresie jest korzystanie z wewnętrznych i 
zewnętrznych baz danych o posiadanych zobowiązaniach i historii ich obsługi (na zasadzie wzajemności tzn. 
takŜe zasilania takich baz). 
Podkreślenia wymaga konieczność zapewnienia wiarygodnych informacji w zakresie procesu akceptacji jako 
elementu wpływającego bezpośrednio na jego jakość. Zachowanie wiarygodności oceny powinno wynikać z 
moŜliwości pozyskania przez bank obiektywnych danych, w tym równieŜ ze źródeł zewnętrznych, 
pozwalających na weryfikację deklaracji i oświadczeń składanych przez kredytobiorcę. Bank rezygnując z 
niezbędnych wymogów w tym zakresie powinien wykazać zasadność takiego podejścia na podstawie danych 
empirycznych.   
Biorąc pod uwagę niekorzystne zjawiska (i ich materializację m.in. w postaci gwałtownego pogorszenie jakości 
portfela kredytów konsumpcyjnych) oraz mając na względzie bezpieczeństwo sektora bankowego KNF podjęła 
decyzję o wprowadzeniu rekomendacji zawierających zestaw dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych. Ich implementacja powinna odbyć się na szczeblu poszczególnych 
komórek banku jak i w ramach zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych w skali całego banku. Rekomendacje odnoszą się do następujących obszarów: 
− zarządzanie, 
− kontrola ryzyka, 
− identyfikacja, pomiar i akceptacja ryzyka, 
− zabezpieczenia, 
− raportowanie, 
− relacje z klientami, 
− kontrola wewnętrzna. 
Uchwalone przez KNF rekomendacje stanowią ramy dla poprawnego zarządzania i oceny ryzyka detalicznych 
ekspozycji kredytowych oraz są zbiorem zaleceń w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które 
pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać integrację rekomendacji w ramach wszystkich procesów 
związanych z tego rodzaju ekspozycjami kredytowymi. 
KNF oczekuje, Ŝe rekomendacje zostaną wprowadzone w bankach nie później niŜ 6 miesięcy od dnia 
uchwalenia (z wyjątkami, które powinny być wprowadzone nie później niŜ 10 miesięcy). 
 
Przygotowano projekty nowelizacji Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym 
zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych oraz Rekomendacji I dotyczącej 
zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciąŜonych 
ryzykiem walutowym. 
Rekomendacja A powstała w roku 1997, kiedy rynek instrumentów pochodnych w Polsce był dopiero we 
wstępnej fazie rozwoju. Po ponad dziesięciu latach zarysowała się wyraźna potrzeba jej modyfikacji i 
dostosowania do obecnego stanu rynku, jak równieŜ wykorzystania doświadczeń ze zjawisk kryzysowych 
związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi, które miały miejsce w latach 2008 i 2009. W związku z 
analizą tych zjawisk, w maju ub.r. UKNF przekazał prezesom banków pismo zawierające raport w sprawie 
zaangaŜowania podmiotów gospodarczych w transakcje walutowymi instrumentami pochodnymi, a takŜe 
zalecenia w zakresie procesu sprzedaŜy oraz zarządzania ryzykiem tymi instrumentami.  
W oparciu o analizę zaangaŜowania podmiotów gospodarczych w transakcje walutowymi instrumentami 
pochodnymi oraz wnioski z przeprowadzonych czynności kontrolnych, nadzór bankowy przygotował projekt 
zmian Rekomendacji A oraz Rekomendacji I. Celem zaproponowanych zmian jest ograniczenie ryzyka 
związanego z zawieraniem transakcji pochodnych oraz zmiana sposobu informowania przez banki swoich 
klientów o ryzyku związanym z zawieranymi transakcjami. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie 
klientom rzetelnych, kompletnych i aktualnych informacji na temat zawieranych przez nich transakcji 
instrumentami pochodnymi. 
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W ocenie nadzoru bankowego realizacja zapisów Rekomendacji: ograniczy ryzyko kredytowe związane z 
zawieraniem transakcji pochodnych, nie powinna spowodować znaczącego dodatkowego wzrostu kosztów (ich 
potencjalny poziom zaleŜy od obecnego doświadczenia banków w tym zakresie i istniejącej organizacji 
wewnętrznej), nie spowoduje konieczności wprowadzenia duŜych zmian organizacyjnych. 
Przyjęcie Rekomendacji I nastąpiło w lutym 2010 r., a przyjęcie Rekomendacji A nastąpiło w maju 2010 r. 
 
 
Pozostałe działania nadzorcze 
 
W odpowiedzi na eskalację zjawisk kryzysowych UKNF podjął szereg niezbędnych działań zapobiegawczych i 
dostosowawczych w stosunku do nadzorowanych jednostek. Nadzór bankowy niezwłocznie reagował na sygnały 
dotyczące problemów grup kapitałowych, które mogły przełoŜyć się na sytuację spółek zaleŜnych działających 
w Polsce. 
 
Działania nadzorcze skoncentrowały się w kilku obszarach: dodatkowych zaleceniach i rekomendacjach, 
działaniach monitorujących, spotkaniach z zarządami banków, kontaktach z nadzorami macierzystymi, udziale 
w pracach Komitetu Stabilności Finansowej. W ramach tych działań m.in.: 
− zarekomendowano podjęcie działań w celu podwyŜszenia funduszy własnych poprzez zasilenie kapitałów 

banków całością zysków i niewypłacanie dywidendy, 
− podjęto działania w stosunku do banków spółdzielczych, które nie spełniały wymogu funduszy własnych na 

poziomie 1 mln euro, 
− kontynuowano monitoring zaangaŜowania banków istotnie eksponowanych wobec zagranicznych 

podmiotów finansowych (informacje odnośnie wielkości bilansowych i pozabilansowych), 
− kontynuowano obowiązek miesięcznego raportowania płynności walutowej, 
− prowadzono monitoring i analizy walutowych transakcji pochodnych zawartych z podmiotami sektora 

niefinansowego, jak teŜ współpracowano z organami rządowymi w zakresie ustalenia optymalnego sposobu 
rozwiązania problemu walutowych transakcji pochodnym zawartych przez przedsiębiorstwa, w aspekcie 
nieoczekiwanych zmian warunków rynkowych, 

− zarekomendowano bankom konieczność przeglądu systemu zarządzania kredytowym ryzykiem detalicznym 
w związku ze zjawiskiem „przekredytowania”/”spirali kredytowej” i wyeliminowania słabości, 

− przeprowadzano inspekcje problemowe i kompleksowe oraz monitorowano realizację zaleceń 
poinspekcyjnych, 

− kontynuowano działania monitorujące realizację programów postępowania naprawczego, 
− analizowano i opiniowano załoŜenia procesów łączenia banków, 
− podjęto niezbędne indywidualne działania wobec wybranych banków we wskazanych wyŜej obszarach, a w 

niektórych przypadkach zastosowano równieŜ rozwiązania systemowe, tj. przekazano zbiór zaleceń 
dotyczących standardów polityki informacyjnej banków i procesu sprzedaŜy zaawansowanych produktów 
finansowych w obrocie pozagiełdowym oraz wymogów dotyczących zarządzania przez banki ryzykiem 
wynikającym z transakcji instrumentami pochodnymi zawieranymi z podmiotami niefinansowymi. 

 
Istotny element działań nadzorczych stanowiły równieŜ spotkania z bankami. Celem spotkań było m.in.: 
− przedstawienie oceny sytuacji sektora bankowego,  
− zaprezentowanie podjętych działań inspekcyjnych i ich wyników,  
− wskazanie potrzeby podjęcia przez banki poŜądanych i oczekiwanych przez nadzór bankowy działań, 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności sektora oraz poinformowanie o planowanych 
pracach nadzoru bankowego w zakresie nowelizacji obowiązujących i opracowania nowych regulacji 
ostroŜnościowych, w tym takŜe o pracach podejmowanych przez międzynarodowe instytucje unijne.  

WaŜnym elementem spotkań była dyskusja i moŜliwość zgłoszenia postulatów pod adresem nadzoru 
bankowego. 
 
W 2009 r. KNF jako nadzór goszczący wydał opinię (zgodę warunkową) dla nadzoru konsolidującego do 
wniosku złoŜonego przez 1 bank w zakresie stosowania zaawansowanej metody wyliczania wymogu 
kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego (AMA). Komisja wydała równieŜ dwie zgody na stosowanie przez 1 
bank własnych modeli wyznaczania współczynników delta opcji. Realizowano równieŜ bieŜącą i ciągłą 
współpracę z bankami oraz nadzorami konsolidującymi w zakresie:  
− analizy wniosków oraz planowanych wniosków (i niezbędnej dokumentacji) dotyczących wydania decyzji / 

wyraŜenia opinii w zakresie zgody na stosowanie metod statystycznych do obliczania wymogów 
kapitałowych z tytułu: ryzyka kredytowego (IRB), ryzyka operacyjnego (AMA), ryzyka rynkowego (w tym 
modeli obliczania współczynników delta dla celów wyliczania ekwiwalentu dla opcji zawieranych w 
obrocie pozagiełdowym oraz modeli wraŜliwości wykorzystywanych do wyznaczania pozycji pierwotnych 
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instrumentów portfela handlowego na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego 
stóp procentowych), 

− weryfikacji spełnienia przez bank warunków określonych w decyzji o stosowaniu metod statystycznych do 
obliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego, 

− zmian trybu (w stosunku do określonego w wydanej wcześniej decyzji) wprowadzania metod 
statystycznych do obliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego. 

 
 
Bezpośredni nadzór nad bankami o charakterze analityczno-inspekcyjny 
 
Celem polityki inspekcyjnej realizowanej w 2009 r. była kontynuacja działań ukierunkowanych na identyfikację 
zagroŜeń i obszarów podwyŜszonego ryzyka w bankach. Czynności kontrolne były przeprowadzone na 
podstawie rocznego planu czynności kontrolnych. Plan inspekcji w bankach komercyjnych został opracowany 
zgodnie z modelem badań opartym na cyklu nadzorczym, a takŜe przy uwzględnieniu wyników bieŜącej analizy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. Z kolei przy planowaniu inspekcji w bankach spółdzielczych 
głównym kryterium uwzględnianym przy planowaniu czynności kontrolnych były: termin ostatniej inspekcji 
kompleksowej, stopień realizacji programu postępowania naprawczego, oceny analityczne i prognozy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej, sposób realizacji zaleceń poinspekcyjnych i zastosowane wobec banku wcześniejsze 
działania nadzorcze. 
 
 

Wykaz czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2009 r. 

 Inspekcje 
kompleksowe 

Inspekcje 
problemowe Inne  Razem 

Banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych     
- liczba czynności kontrolnych 11 6 2 19 
- liczba osobodni 4 595 969 68 5 632 
Banki spółdzielcze o aktywach powyŜej 100 mln zł     
- liczba czynności kontrolnych 18 7 3 28 
- liczba osobodni 3 970 125 72 4 167 
Banki spółdzielcze o aktywach równej lub poniŜej 100 mln zł     
- liczba czynności kontrolnych 30 14 - 44 
- liczba osobodni 2 947 178 - 3 125 

 
 
Czynności realizowane w ramach inspekcji kompleksowych standardowo obejmowały badanie następujących 
obszarów: jakość aktywów, płynność, ryzyko stopy procentowej, ryzyko operacji walutowych, ryzyko 
operacyjne, wynik finansowy, kapitał, zarządzanie - z uwzględnieniem przestrzegania przepisów prawa 
regulujących działalność bankową, statutu i spełniania warunków określonych w zezwoleniu na utworzenie 
banku. KaŜdy obszar był badany i oceniany zgodnie z przyjętą przez nadzór bankowy metodyką. W ramach 
inspekcji kompleksowych realizowane było takŜe dodatkowe zadanie zlecone przez Zarząd NBP, tj. kontrola 
odprowadzania wymaganej wysokości rezerwy obowiązkowej. 
 
Z kolei w trakcie inspekcji problemowych badano wybrane obszary działalności banków, które w ocenie 
nadzoru bankowego mogły podwyŜszać ryzyko w działalności banków. Badaniu i ocenie podlegały równieŜ 
kwestie związane z przeciwdziałaniem "praniu pieniędzy" i finansowaniu terroryzmu oraz realizacją zaleceń 
wydawanych po poprzednich inspekcjach. 
 
W trakcie inspekcji kompleksowych przeprowadzonych w 2009 r. w bankach komercyjnych szczególną uwagę 
zwrócono na następujące kwestie: 
− sposób dokonywania przez banki oceny zdolności kredytowej klientów, 
− zarządzanie przez banki ryzykiem związanym z walutowymi instrumentami pochodnymi, w tym jakość i 

zakres informacji, jakie były udzielane klientom przy oferowaniu poszczególnych produktów bankowych 
(zwłaszcza informacji dotyczących ryzyka wynikającego z transakcji), 

− wyliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego oraz wyznaczanie i 
utrzymywanie przez banki kapitału wewnętrznego w ramach filaru II, 

− przestrzeganie zapisów uchwały 383/2008 KNF w zakresie procesu zarządzania ryzykiem bankowym i 
systemu kontroli wewnętrznej, 
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− zarządzanie przez banki ryzykiem związanym z kredytami na finansowanie nieruchomości, m.in. w 
zakresie praktycznych aspektów realizacji zapisów Rekomendacji S (II), dotyczącej dobrych praktyk w 
zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

− zarządzanie ryzykiem utraty płynności przez banki, w tym stosowanie się do uchwały  386/2008 KNF - w 
szczególności w zakresie poprawności kalkulacji nadzorczych miar płynności i ich przestrzegania, 

− przeprowadzanie przez banki testów warunków skrajnych i analizy ich wpływu na sytuację badanych 
banków, 

− plany awaryjne działalności, 
− rzetelność informacji zawartych w Kwestionariuszu BION, 
− realizacja zaleceń wydanych po poprzednich inspekcjach. 
 
Wyniki inspekcji przeprowadzonych w 2009 r. wskazały, Ŝe nie wszystkie banki dostosowały się w stopniu 
zadowalającym do obowiązujących regulacji. Najistotniejsze nieprawidłowości, dotyczyły: 
− procesu oceny zdolności kredytowej klientów banków (równieŜ w zakresie instrumentów pochodnych); 
− sposobu monitorowania portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; 
− analizy wpływu zmian kursów walut i stopy procentowej na ryzyko kredytowe; 
− procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego; 
− procesu zarządzania ciągłością działania; 
− zarządzania ryzykiem braku zgodności; 
− zakresu, jakości i częstotliwości sprawozdawczości zarządczej banków; 
− zakresu działalności audytu wewnętrznego i skuteczności kontroli; 
− niedostosowania procedur wewnętrznych do obowiązującej struktury organizacyjnej; 
− braku określenia dopuszczalnej tolerancji na ryzyko; 
− nieadekwatnych systemów limitów ograniczających ryzyko; 
− braku identyfikacji i pomiaru niektórych rodzajów ryzyka; 
− niewystarczającego nadzoru Zarządu i Rady Nadzorczej nad procesem zarządzania ryzykiem. 
 
Ustalenia, będące wynikiem przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały zawarte w protokołach z 
inspekcji. Po przeprowadzonych inspekcjach przekazywano bankom zalecenia KNF, dotyczące usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w celu ograniczenia ryzyka w działalności banków. Najczęściej 
powtarzającymi się zaleceniami były: 
 
w zakresie jakości aktywów: 
− zapewnienie pełnej identyfikacji ryzyka kredytowego, związanego z kredytami udzielanymi osobom 

prywatnym poprzez zweryfikowanie przyjętych zasad oceny zdolności kredytowej osób prywatnych oraz 
ich cykliczne monitorowanie, w szczególności: 

o wprowadzenie wymogu dokumentowania przez klienta dochodów stanowiących podstawę 
określenia zdolności kredytowej, 

o ustalenie realnych minimalnych kosztów utrzymania kredytobiorcy (gospodarstwa 
domowego),  

o określenie minimalnych stałych kosztów z tytułu utrzymania gospodarstwa np. czynszu, 
energii innych wydatków stałych, 

o uwzględnianie w formule zdolności kredytowej zobowiązań kredytowych z tytułu posiadanych 
limitów kredytowych i kart kredytowych,  

o uwzględnianie wpływu na zdolność kredytową klientów potencjalnego wzrostu stóp 
procentowych. 

− przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zaangaŜowań kredytowych z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, dotyczących wyceny aktywów oraz utworzenie rezerw i odpisów zabezpieczających ponoszone 
ryzyko. 

− poprawę zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości i wdroŜenie wymogów 
Uchwały Nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wydania 
Rekomendacji „S” (II) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie, w szczególności poprzez: 

o identyfikację poziomu ryzyka związanego z finansowaniem nieruchomości, w tym wartości i 
wewnętrznej struktury portfela kredytów na nieruchomości, 

o dokonywanie okresowej weryfikacji polityki dotyczącej kredytów zabezpieczonych 
hipotecznie, 

o ustalenie limitów ograniczających ryzyko,  
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o rozdzielenie w strukturze organizacyjnej banku funkcji związanych z analizą wniosków 
kredytowych, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych, 

o przeprowadzanie testów warunków skrajnych w zakresie wpływu ryzyka zmiany stóp 
procentowych na jakość portfela, 

o ustalenie maksymalnych poziomów wskaźnika LTV dla róŜnych rodzajów zabezpieczeń, 
o badanie poziomu wskaźnika LTV przed podjęciem decyzji kredytowej, aktualizowanie 

wartości nieruchomości i monitorowanie poziomu wskaźnika LTV w trakcie trwania umów 
kredytowych oraz opracowanie procedur określających zasady postępowania banku w 
przypadku wzrostu wartości wskaźnika LTV dla poszczególnych ekspozycji, 

o monitorowanie rynku nieruchomości, stworzenie bazy danych o nieruchomościach 
stanowiących zabezpieczenie umów kredytowych, 

o opracowanie szczegółowych procedur wewnętrznych dotyczących postępowania na wypadek 
zaistnienia gwałtownych zmian wartości zabezpieczenia kredytów (plan awaryjny). 

− poprawa zarządzania ryzykiem koncentracji zaangaŜowań poprzez: 
o określenie zasad ustalania i aktualizowania limitów koncentracji, 
o opracowanie załoŜeń do przeprowadzania testów warunków skrajnych, 
o zweryfikowanie poziomu i rodzaju ustalonych limitów, w tym poprzez wykorzystanie 

wyników testów warunków skrajnych, 
o monitorowanie i raportowanie wszystkich ustalonych limitów. 

− poprawa zarządzania ryzykiem związanym z powierzaniem czynności pośrednictwa kredytowego 
podmiotom zewnętrznym poprzez: 

o określenie akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z powierzaniem czynności 
pośrednictwa kredytowego podmiotom zewnętrznym, a w szczególności planowanej skali 
działalności i limitów ograniczających ryzyko, 

o określenie zasad dokonywania bieŜącej oceny ryzyka wynikającego ze współpracy z tymi 
podmiotami, 

o określenie zasad raportowania przestrzegania wewnętrznych limitów ograniczających ryzyko, 
wynikające ze współpracy z pośrednikami, 

o ustalenie zasad sprawowania kontroli nad wykonywaniem czynności przez pośredników 
kredytowych. 

 
w zakresie ryzyka płynności: 
− opracowanie planu pozyskania i utrzymania stabilnych źródeł finansowania aktywów,  
− uzupełnienie planu awaryjnego na wypadek kryzysu płynności oraz weryfikacja załoŜeń planu awaryjnego,  
− uzupełnienie przeprowadzanego pomiaru ryzyka płynności i wyeliminowania występujących w nim 

nieprawidłowości, 
− poprawa zarządzania systemem limitów wykorzystywanych do ograniczania ryzyka płynności, 
− dostosowanie zasad kalkulacji nadzorczych miar płynności do zapisów Uchwały nr 386/2008 KNF oraz 

przestrzegania nadzorczych miar płynności, 
− sporządzanie kompleksowej informacji zarządczej dotyczącej ryzyka płynności. 
 
w zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka operacji walutowych: 
− przeprowadzanie testów warunków skrajnych, 
− ustanowienie limitów maksymalnego poziomu ryzyka rynkowego akceptowanego przez bank, 
− opracowanie załoŜeń strategicznych w zakresie ryzyka rynkowego określających profil ryzyka i sposoby 

jego zabezpieczenia oraz ustalenia tolerancji na ryzyko, 
− dostosowanie procedur i regulacji wewnętrznych do funkcjonującej struktury organizacyjnej, 
− przeprowadzenie niezaleŜnej weryfikacji stosowanych metod pomiaru ryzyka rynkowego pod kątem 

poprawności przyjętych parametrów i załoŜeń, oraz kompletności i rzetelności wykorzystywanych danych, 
− wzmocnienie roli audytu wewnętrznego i kontroli funkcjonalnej nad obszarem ryzyka rynkowego, 
− wsparcie procesu zarządzania ryzykiem rynkowym przez systemy informatyczne, 
− określenie zakresu informacji zarządczej z obszaru ryzyka rynkowego sporządzanej na potrzeby Rady 

Nadzorczej i zarządu banku, 
− ograniczenie ryzyka operacyjnego przy wprowadzaniu do systemu informatycznego transakcji dealerskich, 
− poprawa jakości procesu zarządzania ryzykiem walutowym wynikającym z oferowanych klientom 

transakcji związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi, 
− poprawa pomiaru i monitorowania ryzyka rynkowego. 
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w zakresie ryzyka operacyjnego: 
− wdroŜenie/zaktualizowanie Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) dla potrzeb kontroli i monitorowania 

ryzyka operacyjnego, 
− poprawę skuteczności zarządzania ciągłością działania, poprzez: 

o dostosowanie planu utrzymania ciągłości działania do zmian zachodzących w organizacji 
banku i jego otoczeniu zewnętrznym, 

o sporządzenie i aktualizowanie planów awaryjnych dla wszystkich jednostek operacyjnych oraz 
krytycznych procesów i systemów informatycznych, 

o dokonywanie okresowych testów planów ciągłości działania, 
− usprawnienie systemu informacji zarządczej, w tym regularne przygotowywanie dla Rady Nadzorczej 

raportów nt. ryzyka operacyjnego. 
 
w zakresie adekwatności kapitału: 
− opracowanie i zatwierdzenie przez zarząd banku procedury dotyczącej procesu szacowania kapitału 

wewnętrznego, 
− udokumentowanie i zatwierdzenie pisemnych kryteriów uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za 

istotne, 
− uzupełnienie procesu szacowania kapitału wewnętrznego o pominięte istotne ryzyka, 
− utrzymywanie kapitału wewnętrznego na poziomie zapewniającym pokrycie wszystkich istotnych rodzajów 

ryzyka występującego w działalności banku, 
− wprowadzenie wewnętrznej procedury określającej szczegółowo zasady klasyfikacji ekspozycji do 

poszczególnych klas ekspozycji, przypisywanie wag ryzyka kredytowego i przeprowadzanie rachunku 
adekwatności kapitałowej, 

− uwzględnianie wszystkich ekspozycji przy wyliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 
− wprowadzenie mechanizmów gwarantujących poprawną kalkulację wymogu kapitałowego, 
− udokumentowanie procesu planowania kapitałowego, 
− opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju bazy kapitałowej banku. 
 
w zakresie zarządzania: 
− opracowanie/uaktualnienie strategii działania banku i jej zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą oraz 

monitorowanie realizacji przyjętych załoŜeń strategicznych, 
− poprawa funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem poprzez: 

o wzmocnienie nadzoru Rady Nadzorczej i zarządu banku nad procesem zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

o dokonanie kompleksowego przeglądu procedur wewnętrznych banku pod kątem ich zgodności 
z przepisami prawa regulującymi działalność bankową i nadzorczymi rekomendacjami 
ostroŜnościowymi oraz dostosowania do struktury organizacyjnej jak równieŜ bieŜące ich 
aktualizowanie, 

o wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających rozdzielenie funkcji pomiaru, 
monitorowania i kontroli ryzyka od działalności operacyjnej. 

− poprawa jakości systemu informacji zarządczej w celu efektywnego zarządzania ryzykiem występującym w 
działalności banku oraz wywiązywanie się przez zarząd banku z obowiązku przedkładania Radzie 
Nadzorczej okresowej informacji o rodzajach i wielkości ryzyka występującego w działalności banku, 
stosownie do postanowień § 9 Uchwały Nr 383/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych 
warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i 
utrzymywania kapitału wewnętrznego. 

− wyeliminowanie stwierdzonych przypadków naruszeń przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz 
błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości obligatoryjnej, a takŜe zapewnienie pełnego 
respektowania przepisów w przyszłości, 

− poprawa skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. 
 
Nadzór analityczny, integralnie związany z inspekcyjnym, polega na stałym monitorowaniu i ocenie sytuacji 
sektora bankowego i poszczególnych banków, identyfikowaniu rzeczywistych lub potencjalnych zagroŜeń oraz, 
w razie konieczności, podejmowaniu działań interwencyjnych. Nadzór odbywa się na podstawie składanych 
przez banki sprawozdań, badań ankietowych, spotkań z przedstawicielami banków i innych dostępnych 
informacji.   
W cyklu kwartalnym dokonuje się kompleksowej analizy sytuacji poszczególnych banków oraz całego sektora 
bankowego. Na podstawie kwartalnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych banków 
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nadawana jest im ocena punktowa w systemie CAEL oraz wskazywane są obszary mogące być źródłem 
zagroŜeń i wymagające szczegółowej kontroli w trakcie inspekcji. Jednocześnie w ramach nadzoru 
skonsolidowanego analizowane są skonsolidowane sprawozdania finansowe banków, sytuacja ekonomiczno-
finansowa holdingów oraz podmiotów dominujących wobec banków.  
Nadzór analityczny obejmuje równieŜ bieŜące badanie zgodności działalności banków z obowiązującymi 
przepisami prawa, opiniowanie wniosków banków o wyraŜenie przez organy nadzorcze zgody na podjęcie 
działań lub uzyskanie uprawnień. 
  
W ramach nadzoru analitycznego opracowano wiele informacji ad hoc dotyczących m.in. sposobu badania przez 
banki zdolności kredytowej, finansowania nieruchomości, walutowych transakcji pochodnych. 
 
W ramach bieŜącego nadzoru prowadzona była teŜ stała współpraca z Ministerstwem Finansów, Narodowym 
Bankiem Polskim, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLSKI SEKTOR BANKOWY                                                   

NA TLE KRAJÓW UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          Polski sektor bankowy na tle krajów UE – podstawowe charakterystyki - wyniki badania EBC wg stanu na koniec 2008 r.   

 

Liczba instytucji Liczba oddziałów 
tys. sztuk 

Liczba placówek 
na 1 mln 

mieszkańców 

Zatrudnienie 
tys. osób 

Aktywa 
mld EUR 

Koncentracja 
sektora  

(mierzona udziałem 
5-ciu największych 

banków w %) 

PKB 
mld EUR 

Liczba ludności 
mln 

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Belgia 104 105 4,8 4,3 464 406 71 65 914 1 272 84 81 290 344 10,4 10,6 

Bułgaria 35 30 5,6 6,1 722 794 22 35 13 37 52 57 20 34 7,8 7,7 

Czechy 70 54 1,8 2,0 175 191 39 40 87 155 64 62 88 149 10,2 10,4 

Dania 202 171 2,1 2,2 392 399 46 53 630 1 092 67 66 197 232 5,4 5,5 

Niemcy 2 148 1 989 45,3 39,5 549 481 712 686 6 584 7 875 22 23 2 211 2 496 82,5 82,1 

Estonia 9 17 0,2 0,3 150 192 4 6 9 22 99 95 10 16 1,4 1,3 

Irlandia 80 501 0,9 0,9 224 202 36 41 723 1 412 44 56 149 186 4,1 4,4 

Grecja 62 66 3,4 4,1 308 365 59 66 230 462 65 70 186 243 11,1 11,2 

Hiszpania 346 362 40,6 46,1 951 1 010 246 276 1 717 3 381 42 42 841 1 095 42,7 45,6 

Francja 897 728 26,4 39,6 422 618 432 492 4 419 7 225 49 51 1 660 1 950 62,4 64,1 

Włochy 787 818 31,0 34,1 532 570 336 340 2 276 3 628 26 33 1 392 1 572 58,2 59,9 

Cypr 405 163 1,0 0,9 1 320 1 165 11 13 47 118 57 64 13 17 0,7 0,8 

Łotwa 23 34 0,6 0,7 252 290 10 14 11 32 62 70 11 23 2,3 2,3 

Litwa 74 84 0,8 1,0 221 290 7 11 9 27 79 81 18 32 3,4 3,4 

Luksemburg 162 152 0,3 0,2 552 469 23 27 695 932 30 27 28 37 0,5 0,5 

Węgry 217 197 3,0 3,5 296 350 36 44 x 125 53 55 82 106 10,1 10,0 

Malta 16 23 0,1 0,1 247 269 3 4 21 42 79 73 5 6 0,4 0,4 

Holandia 461 302 3,8 3,4 233 208 118 116 1 678 2 235 84 87 491 595 16,3 16,4 

Austria 796 803 4,4 4,2 533 509 73 79 635 1 068 44 39 233 282 8,2 8,3 

Polska 744 712 8,3 12,9 217 339 150 189 142 263 50 44 204 362 38,2 38,1 

Portugalia 197 175 5,4 6,4 511 601 53 62 345 482 67 69 144 166 10,5 10,6 

Rumunia 40 43 3,0 7,4 140 344 50 72 23 85 60 54 61 137 21,7 21,4 

Słowenia 24 24 0,7 0,7 354 342 12 12 24 49 65 59 27 37 2,0 2,0 

Słowacja 21 26 1,1 1,3 207 233 20 21 31 66 67 72 34 65 5,4 5,4 

Finlandia 363 357 1,6 1,7 303 315 25 26 212 384 83 83 152 185 5,2 5,3 

Szwecja 212 182 2,0 2,0 224 220 44 50 600 900 54 62 288 328 9,0 9,2 

W. Brytania 407 391 13,4 12,5 224 205 490 496 7 085 8 840 35 37 1 769 1 816 59,8 61,0 

EU27 8 902 8 510 211,4 238,1 432 478 3 130 3 335 29 160 42 209 41 44 10 603 12 511 489,8 498,3 

           Źródło: “Structural indicators for the EU banking sector”, ECB 2010, obliczenia własne. 
           Uwaga: Dane za 2009 r. będą dostępne pod koniec 2010 r.  
 
 
 



 

 

 
 
          Polski sektor bankowy na tle krajów UE – wybrane relacje (%)  

Udział w PKB Relacja do sumy bilansowej 

Aktywa Kredyty Kredyty 
mieszkaniowe Depozyty Kredyty Kredyty 

mieszkaniowe Depozyty 

Relacja 
kredyty/depozyty 

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Belgia 316 370 105 117 28 25 140 157 33 32 9 7 44 42 75 74 
Bułgaria 67 108 36 74 3 12 45 63 54 69 4 11 68 58 79 118 
Czechy 99 104 38 52 8 16 67 67 38 50 8 15 68 64 57 78 
Dania 319 470 171 238 86 109 62 82 54 51 27 23 19 18 276 290 
Niemcy 298 316 136 129 43 38 114 123 46 41 14 12 38 39 120 105 
Estonia 89 139 60 105 15 39 37 60 68 75 17 28 42 43 162 175 
Irlandia 485 760 176 259 49 62 122 165 36 34 10 8 25 22 144 157 
Grecja 124 190 69 91 18 27 90 116 55 48 14 14 72 61 77 78 
Hiszpania 204 309 120 181 40 60 104 160 59 59 20 19 51 52 116 114 
Francja 266 371 92 117 26 35 76 86 35 32 10 10 29 23 121 137 
Włochy 164 231 85 115 13 17 56 76 52 50 8 7 34 33 152 152 
Cypr 366 697 195 321 x 51 236 330 53 46 x 7 65 47 82 97 
Łotwa 100 140 49 99 12 31 31 58 49 71 12 22 31 41 160 172 
Litwa 47 82 30 65 6 19 31 35 64 79 12 23 66 42 97 186 
Luksemburg 2 526 2 541 436 553 34 43 801 718 17 22 1 2 32 28 54 77 
Węgry x 118 x 72 9 14 43 52 x 61 x 12 x 44 x 139 
Malta 461 734 192 434 28 39 196 266 42 59 6 5 43 36 98 163 
Holandia 342 376 173 185 68 63 122 168 51 49 20 17 36 45 142 110 
Austria 273 379 127 149 21 25 100 112 47 39 8 7 37 29 127 134 
Polska 69 73 33 44 4 13 44 42 47 60 6 18 63 58 75 103 
Portugalia 240 290 135 170 49 63 101 127 56 58 21 22 42 44 134 133 
Rumunia 38 62 17 37 0 4 25 29 46 60 1 6 65 48 71 126 
Słowenia 90 132 53 93 3 9 57 57 59 70 3 7 63 43 94 164 
Słowacja 91 101 33 47 7 13 58 62 36 47 7 13 64 62 57 76 
Finlandia 140 208 68 90 27 37 52 61 49 43 20 18 38 29 130 146 
Szwecja 208 274 105 130 34 39 45 56 50 47 16 14 22 20 232 231 
W. Brytania 401 487 217 282 55 43 216 285 54 58 14 9 54 58 101 99 
EU27 275 337 129 154 36 38 112 134 47 46 13 11 41 40 116 115 

           Uwaga: Pojęcie kredytów i depozytów odnosi się do wszystkich kredytów i depozytów nie będących przedmiotem transakcji z instytucjami finansowymi.  
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Tabela 1.1 - Liczba banków, zatrudnienie, wielkość sieci, udział w rynku 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

                  
Liczba banków 645 649 643 50 52 49 14 18 18 581 579 576 
                  
Zatrudnienie 167 127 181 191 175 016 133 724 145 406 137 941 3 300 4 610 5 387 30 103 31 175 31 688 
                  
Sieć placówek 13 478 14 678 14 890 9 280 10 237 10 229 184 236 245 4 014 4 205 4 416 
 - oddziały 5 607 6 092 6 378 4 134 4 571 4 808 14 18 18 1 459 1 503 1 552 
 - pozostałe 7 871 8 586 8 512 5 146 5 666 5 421 170 218 227 2 555 2 702 2 864 
                  
Udział w rynku:                 
 - aktywach 100,0 100,0 100,0 89,6 89,2 89,1 4,3 5,4 5,1 6,2 5,4 5,8 
 - kredytach dla sektora niefinansowego 100,0 100,0 100,0 89,9 89,6 88,8 3,6 5,0 5,4 6,5 5,4 5,8 
 - depozytach sektora niefinansowego 100,0 100,0 100,0 89,4 88,9 88,9 1,9 2,7 2,9 8,8 8,4 8,2 
 - funduszach własnych 100,0 100,0 100,0 92,8 93,3 93,2 x x x 7,2 6,7 6,8 
 - wyniku finansowym netto 100,0 100,0 100,0 95,1 91,9 93,0 -0,7 1,5 -1,0 5,6 6,6 8,0 

 
 
 

Tabela 1.2 - Koncentracja sektora 
 

 5 największych banków 10 największych banków 15 największych banków  
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009    

                 
Zatrudnienie 43,0 39,8 38,9 57,0 52,0 53,6 65,3 61,5 62,3    
                 
Sieć placówek 41,4 39,3 38,6 51,2 47,7 49,2 55,9 54,3 55,9    
 - oddziały 47,3 45,6 43,7 62,0 57,5 56,3 64,2 62,5 62,9    
 - pozostałe 37,1 34,8 34,8 43,4 40,8 43,9 49,8 48,5 50,7    
                 
Udział w rynku:                
 - aktywach 46,6 44,6 44,5 64,5 62,4 63,8 73,9 73,1 74,3    
 - kredytach dla sektora niefinansowego 44,6 43,1 42,7 60,8 59,0 59,8 73,3 73,8 73,3    
 - depozytach sektora niefinansowego 56,9 55,3 53,9 72,7 69,8 67,1 79,6 78,5 78,7    
 - funduszach własnych 47,1 47,1 49,0 64,1 63,6 66,4 75,4 74,0 77,3    
 - wyniku finansowym netto 49,7 61,4 77,8 65,7 75,9 90,2 85,3 82,3 94,0    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 1.3 - Struktura własnościowa 
 

 Inwestorzy krajowi z tego Skarb Państwa Inwestorzy zagraniczni  
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009    

                 
Liczba banków 591 589 586 4 4 4 54 60 57    
                 
Udział w rynku:                
 - w aktywach 29,1 27,6 31,9 18,3 17,3 20,8 70,9 72,4 68,1    
 - w kredytach dla sektora niefinansowego 29,9 28,6 31,3 19,5 18,5 20,1 70,1 71,4 68,7    
 - w depozytach sektora niefinansowego 32,5 32,4 34,0 20,8 20,0 21,2 67,5 67,6 66,0    
 - w funduszach własnych 29,9 30,3 32,3 18,9 19,4 21,4 70,1 69,7 67,7    
 - w wyniku finansowym netto 31,6 33,8 43,9 23,2 22,9 31,5 68,4 66,2 56,1    

 

 
 

Tabela 1.4 - Inwestorzy zagraniczni wg kraju pochodzenia 
 

 Liczba kontrolowanych banków 
i oddziałów instytucji kredytowych Udział w aktywach (%   

  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009       
             
Włochy 4 4 4 17,4 13,2 13,3       
Holandia 4 5 4 10,9 10,8 8,7       
Niemcy 9 10 10 9,3 10,3 9,9       
USA 5 6 5 7,3 8,6 7,4       
Belgia 4 4 4 5,6 6,1 5,7       
Irlandia 2 3 2 5,0 5,3 4,9       
Francja 9 10 9 3,9 4,6 4,6       
Portugalia 2 3 3 3,9 4,5 4,2       
Austria 1 1 1 2,2 2,3 2,0       
Szwecja 1 1 1 1,3 2,0 2,1       
Grecja 3 4 3 1,5 1,8 2,2       
Hiszpania 2 2 2 1,0 1,0 1,0       
Norwegia 2 1 1 0,7 0,7 0,7       
Dania 2 2 2 0,5 0,5 0,4       
Wielka Brytania 2 2 2 0,2 0,3 0,2       
Japonia 1 1 2 0,2 0,3 0,7       
Luksemburg 1 1 1 0 0,0 0,0       
 - pozostali x 0 1 x  0,0       
                 
Razem 54 60 57 70,9 72,4 68,1       
 - w tym z krajów UE 45 51 49 62,6 62,8 59,7       

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2.1 - Bilans (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Suma bilansowa 795 362,1 1 039 085,4 1 060 758,7 712 576,2 926 430,3 944 588,4 33 861,4 56 119,1 54 454,4 48 924,5 56 536,0 61 715,9 
                  
Aktywa                 
Kasa i operacje z bankiem centralnym 28 214,6 39 413,2 50 399,7 26 630,2 36 447,3 46 917,1 361,0 1 580,7 2 095,8 1 223,4 1 385,2 1 386,8 
NaleŜności od sektora finansowego 125 209,6 107 176,8 72 905,3 102 207,0 79 627,5 48 014,0 9 233,1 11 250,7 7 595,6 13 769,4 16 298,5 17 295,7 
NaleŜności od sektora niefinansowego, w tym: 421 850,9 587 616,0 612 065,6 378 882,7 526 322,1 543 650,4 15 505,1 29 653,3 32 801,4 27 463,0 31 640,6 35 613,8 
NaleŜności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 21 421,9 24 605,5 44 470,0 19 701,4 22 582,8 41 660,0 5,3 4,8 2,8 1 715,1 2 017,9 2 807,2 
NaleŜności z tytułu pap. wart. z przyrzeczeniem odkupu 5 987,1 9 021,8 12 938,3 5 987,1 8 359,6 12 461,2 0,0 662,2 476,4 0,0 0,0 0,7 
Papiery wartościowe, w tym: 135 641,4 180 924,5 211 355,0 128 720,0 171 949,0 201 148,4 4 319,4 6 152,4 8 152,2 2 602,0 2 823,1 2 054,4 
Aktywa trwałe 21 951,3 25 313,7 24 312,3 19 752,0 22 846,2 21 680,4 330,5 389,1 389,7 1 868,8 2 078,4 2 242,2 
Inne aktywa 35 085,4 65 013,9 32 312,4 30 695,7 58 295,8 29 057,0 4 106,9 6 425,9 2 940,3 282,7 292,2 315,1 
                  
Pasywa                 
Operacje z bankiem centralnym 3 041,1 18 144,7 14 487,3 2 929,1 16 531,4 14 442,0 112,0 1 613,2 45,2 0,1 0,1 0,1 
Zobowiązania wobec sektora finansowego 158 386,8 242 229,1 225 434,6 139 162,1 210 818,2 194 924,9 18 316,3 30 510,9 29 426,3 908,5 900,0 1 083,3 
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 428 250,1 506 088,5 571 802,8 383 272,1 450 639,5 508 797,0 8 023,5 13 520,2 16 774,2 36 954,5 41 928,8 46 231,6 
Zobowiązania wobec sektora budŜetowego 44 705,6 53 515,6 54 316,5 39 857,0 46 995,1 47 764,2 27,2 114,2 134,4 4 821,4 6 406,4 6 418,0 
Zobowiązania z tytułu pap. wart. z przyrzeczeniuem odkupu 13 261,1 14 716,9 14 333,0 11 877,0 12 467,4 11 996,3 1 384,1 2 249,5 2 336,7 0,0 0,0 0,0 
Zobowiązania z tytułu emisji własnych pap. wart. 12 393,0 12 480,1 19 417,4 12 393,0 12 171,9 19 198,7 0,0 308,1 218,7 0,0 0,0 0,0 
Inne pasywa 53 497,1 95 206,0 46 477,4 46 240,7 86 226,9 39 573,9 6 294,4 7 930,2 5 969,3 961,9 1 048,9 934,2 
Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe 418,4 452,5 570,6 410,0 450,2 568,2 5,5 0,5 0,2 2,8 1,8 2,2 
Rezerwa na ryzyko ogólne 651,2 343,9 372,2 540,2 216,1 224,1 0,0 0,0 0,0 111,0 127,9 148,1 
Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane 68 438,9 82 270,2 104 867,3 64 169,4 77 359,2 99 000,1 -208,6 -310,8 -337,6 4 478,1 5 221,8 6 204,8 
Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania 10,0 -20,3 -28,1 25,5 0,0 0,0 -15,6 -20,2 -23,4 0,0 0,0 -4,7 
Wynik (zysk/strata) roku bieŜącego 12 308,8 13 658,2 8 707,5 11 700,1 12 554,5 8 099,0 -77,5 203,3 -89,9 686,1 900,3 698,4 

 
Uwaga: Wynik roku bieŜącego wykazany w 2007 r. nie uwzględnia wyniku z działalności niekontynuowanej Banku BPH, który na skutek przejęcia większości banku przez Bank Pekao został wykazany w kapitałach Banku Pekao 

 
 
 

Tabela 2.2 - NaleŜności i zobowiązania sektora finansowego - wartość nominalna (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
 NaleŜności od sektora finansowego 125 711,2 107 804,4 73 413,6 102 701,8 80 248,4 48 514,3 9 234,7 11 252,4 7 599,8 13 774,7 16 303,6 17 299,4 
 Rezydent 67 569,0 63 536,3 50 282,6 48 878,1 38 205,7 27 056,9 4 916,3 9 027,0 5 926,2 13 774,7 16 303,6 17 299,4 
 Nierezydent 58 142,2 44 268,1 23 131,0 53 823,7 42 042,7 21 457,4 4 318,5 2 225,4 1 673,6 0,0 0,0 0,0 
                  
 Zobowiązania wobec sektora finansowego 158 744,7 242 535,7 225 666,1 139 519,8 211 124,5 195 156,2 18 316,4 30 511,0 29 426,4 908,6 900,1 1 083,5 
 Rezydent 75 991,5 82 574,7 68 868,9 65 633,2 77 261,2 63 792,0 9 449,7 4 417,4 3 995,9 908,6 896,1 1 081,0 
 Nierezydent 82 753,2 159 961,1 156 797,1 73 886,6 133 863,4 131 364,2 8 866,6 26 093,7 25 430,5 0,0 4,0 2,5 

 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2.3 - Kredyty i depozyty sektora niefinansowego - wartość nominalna (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Kredyty ogółem 427 552,9 593 378,7 627 897,5 384 169,9 531 461,6 557 883,8 15 531,7 29 848,5 33 925,8 27 851,4 32 068,5 36 088,0 
 - złote 319 264,4 386 413,5 416 840,7 279 951,3 338 166,4 362 487,6 11 471,4 16 188,4 18 288,0 27 841,9 32 058,8 36 065,1 
 - dewizy 108 288,5 206 965,2 211 056,8 104 218,6 193 295,3 195 396,1 4 060,3 13 660,1 15 637,8 9,5 9,8 22,9 
                  
Kredyty dla gospodarstw domowych 254 210,0 368 578,0 412 470,3 223 686,8 323 735,5 360 282,9 8 365,5 19 781,1 24 489,9 22 157,7 25 061,4 27 697,5 
 - konsumpcyjne 102 489,7 136 451,0 154 495,1 91 758,9 121 664,7 135 791,3 4 452,8 7 558,5 10 455,0 6 278,0 7 227,8 8 248,9 
        w rachunku bieŜącym 17 721,6 20 739,1 22 710,9 15 752,1 18 404,1 20 044,6 0,3 69,7 71,1 1 969,3 2 265,3 2 595,3 
        związane z kartami kredytowymi 8 917,6 12 662,8 14 985,7 8 643,8 12 240,7 13 876,7 269,2 411,7 1 091,3 4,5 10,3 17,8 
        pozostałe 75 850,5 103 049,1 116 798,4 67 363,0 91 019,9 101 870,0 4 183,3 7 077,1 9 292,6 4 304,2 4 952,2 5 635,8 
 - mieszkaniowe 117 727,8 193 986,0 216 414,2 112 020,0 180 009,2 200 138,4 3 191,2 10 821,3 12 515,9 2 516,6 3 155,6 3 760,0 
        złotowe 52 595,8 59 079,2 75 674,0 48 673,7 54 485,5 70 466,9 1 405,7 1 438,7 1 451,2 2 516,5 3 155,0 3 756,0 
        walutowe 65 132,0 134 906,9 140 740,2 63 346,3 125 523,7 129 671,5 1 785,5 9 382,6 11 064,7 0,1 0,6 4,0 
 - pozostałe nieruchomości 4 960,3 5 258,3 6 673,5 3 472,7 3 130,7 4 094,7 150,1 457,7 634,6 1 337,6 1 669,9 1 944,2 
 - inwestycyjne 21 331,4 24 092,4 25 383,1 12 707,8 14 723,0 15 396,2 134,4 164,1 192,9 8 489,1 9 205,2 9 794,1 
 - pozostałe 7 700,8 8 790,4 9 504,4 3 727,4 4 207,8 4 862,4 437,0 779,6 691,6 3 536,4 3 803,0 3 950,4 
Kredyty dla przedsiębiorstw 171 715,7 222 561,5 212 712,4 159 024,1 205 715,6 195 180,6 7 163,8 10 050,6 9 435,2 5 527,8 6 795,3 8 096,6 
 - działalność bieŜąca 90 583,1 111 489,3 99 729,4 82 522,4 100 865,3 89 218,8 5 263,2 7 330,9 6 574,9 2 797,5 3 293,0 3 935,7 
 - inwestycyjne 46 808,8 64 098,1 64 690,7 43 230,6 59 815,6 59 971,8 1 573,1 2 005,3 2 038,4 2 005,1 2 277,2 2 680,5 
 - nieruchomości 34 323,8 46 974,2 48 292,2 33 271,1 45 034,7 45 990,0 327,5 714,4 821,9 725,2 1 225,1 1 480,3 
Kredyty dla instytucji niekomercyjnych 1 627,3 2 239,2 2 714,8 1 458,9 2 026,2 2 420,2 2,5 1,2 0,7 165,9 211,8 293,9 
                  
Kredyty dla rolnictwa 18 214,9 18 968,5 19 447,1 6 172,6 6 142,7 6 097,5 0,0 0,0 0,0 12 042,3 12 825,8 13 349,5 
 - preferencyjne 14 915,1 15 006,6 14 809,7 5 755,4 5 552,8 5 539,5 0,0 0,0 0,0 9 159,7 9 453,9 9 270,2 
                  
Depozyty ogółem 419 308,0 494 051,6 560 048,5 374 720,1 439 393,9 497 733,8 7 870,1 13 129,4 16 474,6 36 717,8 41 528,4 45 840,2 
 - złote 362 223,0 439 176,3 504 666,2 319 423,1 386 810,9 444 515,9 6 445,1 11 218,8 14 742,9 36 354,9 41 146,6 45 407,4 
 - dewizy 57 085,0 54 875,4 55 382,3 55 297,0 52 583,0 53 217,9 1 425,1 1 910,6 1 731,6 362,9 381,8 432,8 
                  
Depozyty przedsiębiorstw 144 808,9 149 098,5 166 028,0 135 756,7 138 840,0 155 138,6 5 597,2 6 546,4 6 500,8 3 455,1 3 712,1 4 388,6 
Depozyty gospodarstw domowych 262 399,5 330 761,6 379 671,5 228 064,7 287 762,3 329 807,6 2 213,1 6 486,4 9 881,7 32 121,7 36 512,9 39 982,2 
Depozyty instytucji niekomercyjnych 12 099,6 14 191,6 14 349,0 10 898,7 12 791,6 12 787,6 59,8 96,6 92,1 1 141,0 1 303,4 1 469,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2.4 - Papiery wartościowe (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Ogółem 135 641,4 180 924,5 211 355,0 128 720,0 171 949,0 201 148,4 4 319,4 6 152,4 8 152,2 2 602,0 2 823,1 2 054,4 
 Rezydent 129 519,5 177 347,0 209 469,6 122 769,0 168 371,5 199 262,9 4 148,5 6 152,4 8 152,2 2 602,0 2 823,1 2 054,4 
 Nierezydent 6 121,9 3 577,5 1 885,4 5 951,0 3 577,5 1 885,4 170,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                  
 Kapitałowe 1 443,7 1 037,6 6 029,7 1 421,4 1 024,1 6 008,3 0,0 0,0 0,0 22,3 13,4 21,3 
 DłuŜne 134 020,0 179 750,3 204 923,2 127 188,2 170 821,4 194 773,7 4 319,4 6 152,4 8 152,2 2 512,4 2 776,4 1 997,1 
     - bony pienięŜne 7 756,0 10 197,8 40 951,7 6 984,8 9 464,1 39 428,1 0,0 0,0 1 249,9 771,2 733,7 273,6 
     - obligacje NBP 8 036,6 8 144,8 0,0 7 966,0 8 073,4 0,0 29,9 43,8 0,0 40,7 27,6 0,0 
     - bony skarbowe 11 436,0 36 940,7 31 806,7 9 997,5 33 759,4 28 904,9 209,3 1 952,0 2 265,3 1 229,2 1 229,3 636,5 
     - obligacje skarbowe 92 894,6 109 969,8 117 482,4 88 676,1 105 256,4 112 024,1 3 817,0 4 123,7 4 637,1 401,5 589,7 821,2 
     - pozostałe 13 896,9 14 497,2 14 682,4 13 563,8 14 268,1 14 416,6 263,2 33,0 0,0 69,9 196,1 265,8 
 Pozostałe 177,7 136,7 402,2 110,4 103,4 366,3 0,0 0,0 0,0 67,3 33,2 35,9 

 
 
 

Tabela 2.5 - Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Ogółem 68 647,5 82 581,0 105 204,9 64 169,4 77 359,2 99 000,1 x x x 4 478,1 5 221,8 6 204,8 
Fundusze podstawowe 14 366,6 16 063,0 21 316,1 13 742,8 15 436,4 20 628,6 x x x 623,8 626,6 687,5 
Akcje własne -2,2 -133,6 -145,3 -2,2 -99,3 -101,8 x x x 0,0 -34,3 -43,6 
Fundusz zapasowy 31 178,5 38 180,9 45 364,2 27 831,7 34 237,7 40 623,4 x x x 3 346,8 3 943,1 4 740,8 
Inne fundusze rezerwowe 9 460,4 10 790,2 18 546,8 9 419,3 10 742,6 18 493,8 x x x 41,1 47,7 53,0 
Fundusz ogólnego ryzyka 7 499,6 8 484,4 9 374,7 7 269,5 8 217,9 9 064,2 x x x 230,1 266,5 310,6 
Wynik z lat ubiegłych -13,1 284,6 -322,5 -19,1 284,6 -320,5 x x x 6,0 0,0 -2,0 
Fundusz z aktualizacji wyceny 67,3 352,2 1 255,3 -37,9 256,4 1 154,8 x x x 105,1 95,7 100,5 
Inne fundusze uzupełniające (KNB/KNF/Prawo bankowe) 531,1 952,5 940,5 531,1 952,5 940,5 x x x 0,0 0,0 0,0 
Rezerwa na ryzyko i wydatki niezwiązane z podstawową działaln. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 0,0 0,0 0,0 
Zob. podporządkowane przy uwzględnieniu okresu wymagalności 5 152,3 6 940,5 8 149,3 4 991,1 6 704,7 7 875,2 x x x 161,2 235,8 274,0 
Pozostałe zobowiązania podporządkowane 434,6 618,9 690,7 407,8 578,4 607,0 x x x 26,9 40,4 83,7 
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych 35,1 47,0 34,4 35,0 46,8 34,2 x x x 0,1 0,3 0,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 3 - Rachunek zysków i strat (mln zł) oraz efektywność działania  
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Wynik z tytułu odsetek  24 339,5 30 088,7 28 516,1 21 669,7 26 402,0 24 811,0 497,6 943,3 1 294,5 2 172,2 2 743,4 2 410,5 
 - przychody 43 231,4 60 199,1 57 620,9 38 729,0 53 037,7 50 608,6 1 510,5 3 114,8 3 142,2 2 991,9 4 046,7 3 870,2 
 - koszty 18 891,9 30 110,5 29 104,9 17 059,3 26 635,7 25 797,6 1 012,9 2 171,5 1 847,7 819,7 1 303,2 1 459,6 
Wynik z tytułu prowizji  10 997,7 11 512,1 12 368,0 10 007,0 10 185,0 11 043,7 186,4 450,3 375,7 804,4 876,8 948,6 
 - przychody 13 895,8 14 902,1 16 017,5 12 529,0 13 140,7 14 226,1 484,9 800,5 763,8 881,9 960,9 1 027,6 
 - koszty 2 898,0 3 389,9 3 649,5 2 522,0 2 955,7 3 182,4 298,5 350,1 388,0 77,5 84,1 79,0 
Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych pap. wartościowych 966,6 1 505,5 1 735,5 960,7 1 491,5 1 717,3 0,0 0,0 0,0 5,8 14,0 18,1 
Wynik operacji finansowych 1 447,9 -757,0 3 864,9 1 548,1 -857,7 3 366,1 -109,7 108,5 492,9 9,5 -7,8 5,8 
Wynik z pozycji wymiany 3 664,8 5 961,8 3 032,5 3 319,5 5 817,0 3 003,2 329,5 119,9 3,1 15,8 24,9 26,2 
Wynik działalności bankowej  41 416,5 48 311,0 49 516,9 37 505,0 43 037,6 43 941,4 903,8 1 622,0 2 166,2 3 007,7 3 651,4 3 409,2 
Pozostałe przychody operacyjne 1 870,1 1 940,9 1 946,0 1 707,6 1 767,4 1 700,4 47,4 43,6 96,8 115,1 130,0 148,7 
Pozostałe koszty operacyjne 806,9 929,8 1 269,8 676,3 787,7 1 073,6 47,1 41,5 112,6 83,4 100,6 83,6 
Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rach. zabezpieczeń -4,3 0,5 14,5 -2,4 0,4 14,4 -2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Koszty działania banku 21 771,9 24 849,6 24 942,8 19 092,9 21 667,7 21 507,3 734,3 936,1 1 134,8 1 944,7 2 245,8 2 300,7 
 - wynagrodzenia 10 066,7 11 460,6 11 350,5 8 644,2 9 759,2 9 565,4 265,3 354,1 410,7 1 157,1 1 347,3 1 374,4 
 - ubezpieczenia i inne świadczenia 2 211,2 2 357,5 2 185,6 1 906,4 2 012,1 1 834,4 51,6 73,2 76,0 253,1 272,2 275,3 
 - inne 9 494,1 11 031,6 11 406,7 8 542,2 9 896,4 10 107,5 417,4 508,7 648,2 534,5 626,4 651,0 
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niem. i praw. 2 290,0 2 338,8 2 532,7 2 062,7 2 083,5 2 254,4 66,7 77,8 95,7 160,6 177,5 182,6 
RóŜnica wartości rezerw i aktualizacji  1 713,0 5 322,5 12 003,7 1 469,9 4 853,5 10 921,8 165,7 348,8 972,6 77,4 120,1 109,3 
 - odpisy na rezerwy i aktualizację wartości 11 679,3 17 084,2 33 248,3 11 128,9 16 293,1 31 805,9 196,5 373,6 1 014,2 353,9 417,5 428,1 
   w tym na naleŜności zagroŜone 5 789,6 9 172,0 23 279,8 5 437,2 8 621,2 22 022,8 102,0 274,1 941,6 250,4 276,8 315,3 
 - rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 9 966,2 11 761,7 21 244,6 9 659,0 11 439,5 20 884,1 30,7 24,8 41,6 276,5 297,4 318,9 
   w tym naleŜności zagroŜone 4 652,9 5 514,6 13 579,8 4 428,6 5 300,4 13 326,3 19,0 3,4 20,2 205,3 210,8 233,3 
Wynik z działalności operacyjnej  16 700,5 16 811,7 10 728,2 15 908,4 15 412,9 9 899,2 -64,7 261,5 -52,7 856,7 1 137,3 881,8 
Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0,1 0,2 -15,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 -15,6 0,0 -0,1 0,3 
Ujemna wartość firmy jednorazowo ujęta w wyniku finansowym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanycha 0,3 -28,8 1,8 0,3 -28,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zysk (strata) z aktywów przeznaczonych do zbycia -1,1 4,4 0,0 -1,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Wynik finansowy brutto  16 699,8 16 787,5 10 714,8 15 907,7 15 388,8 9 901,1 -64,7 261,5 -68,3 856,8 1 137,2 882,0 
Podatek dochodowy 3 059,9 3 130,1 2 007,0 2 871,1 2 834,8 1 802,2 15,1 58,4 21,5 173,6 237,0 183,3 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) -2,2 -0,8 0,4 -2,5 -0,5   0,0 -0,3   0,2 -0,1 0,4 
Wynik (zysk/strata) po opodatkowaniu netto  13 642,2 13 658,2 8 707,5 13 039,1 12 554,5 8 099,0 -79,8 203,3 -89,9 682,9 900,3 698,4 
                          
Efektywność działania                         
MarŜa odsetkowa (w %) 3,1 3,2 2,6 3,1 3,1 2,5 1,9 1,7 2,0 4,8 5,2 4,2 
Wskaźnik kosztów operacyjnych (w %) 56,3 54,1 54,0 54,6 53,1 52,6 84,4 59,7 54,6 69,2 66,0 71,4 
ROA (w %) 1,7 1,6 0,9 1,8 1,6 0,9 -0,1 0,6 -0,1 1,5 1,7 1,2 
ROE (w %) 22,5 21,1 11,3 22,9 21,2 11,2 x x x 17,2 19,3 12,7 
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) 5 019,5 5 270,9 5 404,5 5 386,9 5 593,1 5 778,7 6 700,4 6 400,9 6 352,5 3 203,2 3 601,4 3 614,5 
Aktywa / 1 pracownik (w tys. zł) 4 758,0 5 734,8 6 060,9 5 328,9 6 371,3 6 847,8 10 147,3 12 173,3 10 108,5 1 625,1 1 813,5 1 947,6 
Wynik finansowy brutto / 1 pracownik (w tys. zł) 100,1 92,7 61,2 119,1 105,8 71,8 -17,5 56,7 -12,7 28,6 36,5 27,8 

 
 
 
 
 



 

 

Tabela 4 - NaleŜności zagroŜone (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
NaleŜności zagroŜone 23 205,5 28 096,4 49 402,7 22 106,0 26 481,3 46 375,0 240,8 695,1 1 793,0 858,7 920,0 1 234,7 
 Sektor finansowy 395,6 565,3 493,4 390,4 559,5 489,9 0,0 0,0 0,0 5,2 5,7 3,6 
 Sektor niefinansowy 22 712,8 27 434,4 48 812,7 21 621,7 25 827,0 45 791,8 240,8 695,1 1 793,0 850,2 912,3 1 227,9 
  - przedsiębiorstwa 12 158,8 14 265,6 26 008,7 11 740,0 13 824,7 25 282,4 113,0 73,2 166,2 305,8 367,6 560,2 
  - gospodarstwa domowe 10 497,9 13 086,0 22 755,3 9 830,6 11 923,9 20 465,1 127,4 621,4 1 626,8 539,8 540,6 663,4 
  - instytucje niekomercyjne 56,1 82,9 48,7 51,1 78,4 44,3 0,4 0,5 0,0 4,6 4,0 4,3 
 Sektor instytucji rządowych i samorządowych 97,1 96,7 96,5 93,9 94,7 93,3 0,0 0,0 0,0 3,2 2,0 3,2 
Udział naleŜności zagroŜonych w naleŜnościach ogółem  4,0 3,8 6,6 4,3 4,1 7,1 1,0 1,7 4,3 2,0 1,8 2,2 
 Sektor finansowy 0,3 0,5 0,7 0,4 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Sektor niefinansowy 5,2 4,5 7,6 5,5 4,8 8,0 1,5 2,3 5,3 3,0 2,8 3,4 
  - przedsiębiorstwa 6,9 6,2 11,7 7,1 6,5 12,4 1,6 0,7 1,8 5,5 5,4 6,9 
  - gospodarstwa domowe 4,1 3,5 5,5 4,4 3,7 5,7 1,5 3,1 6,6 2,4 2,2 2,4 
  - instytucje niekomercyjne 3,4 3,7 1,8 3,5 3,9 1,8 16,8 39,0 0,0 2,8 1,9 1,5 
 Sektor instytucji rządowych i samorządowych 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 
                  
Kredyty zagroŜone dla gospodarstw domowych 10 377,9 12 963,9 22 496,4 9 718,5 11 807,4 20 222,9 122,5 618,4 1 611,6 536,9 538,1 662,0 
 - konsumpcyjne 6 728,7 8 994,7 16 730,1 6 395,5 8 166,4 15 034,8 116,8 597,0 1 427,3 216,4 231,3 267,9 
        w rachunku bieŜącym 1 319,7 1 341,1 1 824,3 1 278,8 1 296,5 1 767,9 0,0 0,0 0,6 41,0 44,6 55,9 
        związane z kartami kredytowymi 555,1 858,6 1 816,2 529,3 828,2 1 669,8 25,8 30,2 146,1 0,1 0,2 0,3 
        pozostałe 4 853,8 6 795,0 13 089,6 4 587,4 6 041,7 11 597,2 91,1 566,7 1 280,7 175,3 186,5 211,7 
 - mieszkaniowe 1 361,6 1 953,9 3 211,2 1 327,5 1 901,6 3 111,4 3,8 18,3 46,0 30,4 34,0 53,7 
        złotowe 889,1 1 201,2 1 841,2 856,0 1 162,4 1 775,2 2,7 4,9 12,4 30,4 34,0 53,7 
        walutowe 472,6 752,7 1 370,0 471,5 739,2 1 336,3 1,1 13,5 33,7 0,0 0,0 0,0 
 - pozostałe nieruchomości 137,2 157,0 223,8 120,3 131,4 177,9 0,0 0,0 0,0 16,9 25,6 45,9 
 - inwestycyjne 1 184,5 1 134,9 1 378,9 1 034,8 995,5 1 208,2 1,9 3,1 4,4 147,8 136,2 166,4 
 - pozostałe 965,9 723,5 952,4 840,5 612,4 690,5 0,0 0,0 133,9 125,4 111,0 128,1 
Udział kredytów zagroŜonych w kredytach ogółem                 
  Ogółem 4,1 3,5 5,5 4,3 3,6 5,6 1,5 3,1 6,6 2,4 2,1 2,4 
 - konsumpcyjne 6,6 6,6 10,8 7,0 6,7 11,1 2,6 7,9 13,7 3,4 3,2 3,2 
        w rachunku bieŜącym 7,4 6,5 8,0 8,1 7,0 8,8 0,0 0,0 0,8 2,1 2,0 2,2 
        związane z kartami kredytowymi 6,2 6,8 12,1 6,1 6,8 12,0 9,6 7,3 13,4 1,7 1,7 1,9 
        pozostałe 6,4 6,6 11,2 6,8 6,6 11,4 2,2 8,0 13,8 4,1 3,8 3,8 
 - mieszkaniowe 1,2 1,0 1,5 1,2 1,1 1,6 0,1 0,2 0,4 1,2 1,1 1,4 
        złotowe 1,7 2,0 2,4 1,8 2,1 2,5 0,2 0,3 0,9 1,2 1,1 1,4 
        walutowe 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6 1,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 
 - pozostałe nieruchomości 2,8 3,0 3,4 3,5 4,2 4,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 2,4 
 - inwestycyjne 5,6 4,7 5,4 8,1 6,8 7,8 1,4 1,9 2,3 1,7 1,5 1,7 
 - pozostałe 12,5 8,2 10,0 22,5 14,6 14,2 0,0 0,0 19,4 3,5 2,9 3,2 
                 
Wartość zabezpieczeń i rezerw/odpisów na nal. zagroŜone sek. nief.                 
 - wartość zabezpieczeń 4 687,1 6 803,4 12 512,9 4 327,6 6 495,9 11 949,5 78,9 12,9 14,6 280,6 294,6 548,8 
 - podstawa tworzenia rezerw/odpisów 18 025,7 20 631,0 36 299,8 17 294,1 19 331,1 33 842,3 161,9 682,2 1 778,4 569,7 617,6 679,1 
 - rezerwy/odpisy utworzone 15 621,1 16 488,9 25 305,2 14 982,8 15 553,8 23 244,3 184,3 465,4 1 565,6 453,9 469,7 495,4 

 

 
 
 



 

 

Tabela 5 - Adekwatność kapitałowa (mln zł) 
 

 Sektor bankowy ogółem Banki komercyjne Oddziały instytucji kredytowych Banki spółdzielcze 
  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009  12/2007  12/2008  12/2009 

             
Fundusze własne banków ogółem dla wsp. wyp. 61 764,6 77 568,8 89 736,6 57 304,6 72 408,3 83 654,9 x x x 4 460,0 5 160,5 6 081,7 
 - kapitał krótkoterminowy 272,9 448,4 297,7 272,9 448,4 297,7 x x x 0,0 0,0 0,0 
 - fundusze podstawowe 60 002,8 74 346,4 88 422,5 55 761,5 69 467,7 82 683,0 x x x 4 241,3 4 878,7 5 739,5 
 - fundusze uzupełniające 5 742,4 8 542,4 10 403,4 5 475,5 8 205,3 10 009,3 x x x 266,9 337,2 394,1 
 - pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających 4 253,6 5 768,4 9 387,0 4 205,4 5 713,0 9 335,2 x x x 48,2 55,4 51,8 
                  
Rozkład banków według funduszy własnych                 
             < 3 2 2 0 0 0 0 x x x 2 2 0 
          3 < 10 472 434 387 0 0 0 x x x 472 434 387 
        10 < 20 83 101 136 0 0 0 x x x 83 101 136 
        20 < 50 21 39 47 0 1 1 x x x 21 38 46 
        50 < 100 8 7 7 5 4 1 x x x 3 3 6 
      100 < 200 11 9 10 11 8 9 x x x 0 1 1 
      200 < 500 12 14 13 12 14 13 x x x 0 0 0 
      500 < 1000 7 7 7 7 7 7 x x x 0 0 0 
    1000 < 2000 7 7 7 7 7 7 x x x 0 0 0 
    2000 < 5000 6 9 8 6 9 8 x x x 0 0 0 
    5000 < 10000 1 0 1 1 0 1 x x x 0 0 0 
             > 10000 1 2 2 1 2 2 x x x 0 0 0 
                  
Całkowity wymóg kapitałowy 40 724,8 55 537,1 54 168,5 38 141,2 52 385,6 50 533,4 x x x 2 583,6 3 151,5 3 635,2 
Ryzyko kredytowe 38 552,1 48 537,0 47 259,6 35 986,3 45 825,8 44 119,5 x x x 2 565,8 2 711,2 3 140,1 
Ryzyko operacyjne x 5 712,4 5 957,0 x 5 283,2 5 464,8 x x x x 429,1 492,2 
Ryzyko cen kapitałowych pap. wart., instr.dłuŜ., tow. i walutowe 468,6 360,2 276,2 466,1 358,4 275,6 x x x 2,6 1,8 0,6 
Ryzyko ogólne stóp procentowych 894,3 728,4 577,8 894,3 728,1 577,8 x x x 0,0 0,2 0,0 
Przekroczenie limitu koncentracji zaangaŜowań 380,6 180,5 61,3 369,4 175,7 60,0 x x x 11,2 4,8 1,3 
Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej 0,0 1,5 0,2 0,0 1,5 0,2 x x x 0,0 0,0 0,0 
Pozostałe 429,2 17,2 36,4 425,1 12,9 35,4 x x x 4,0 4,3 1,0 
                  
Współczynnik wypłacalności 12,1 11,2 13,3 12,0 11,1 13,2 x x x 13,8 13,1 13,4 
Mediana (Me) 15,2 14,1 14,7 12,1 11,5 13,0 x x x 15,5 14,3 14,9 
             
Rozkład banków według współczynnika wypłacalności                 
    < 8 1 5 0 0 2 0 x x x 1 3 0 
    8 < 10 67 50 33 4 13 4 x x x 63 37 29 
   10 < 12 112 147 135 19 16 16 x x x 93 131 119 
   12 < 15 129 157 158 10 5 10 x x x 119 152 148 
   > 15 322 272 299 17 16 19 x x x 305 256 280 

 
 
 


