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WST}P
NadejĂcie kryzysu finansowego, poczÈtkowo w bardziej umiarkowanej formie
w 2007 r., i w jego znacznie ostrzejszej postaci rok póěniej, zachwiaïo podstawami
globalnych rynków finansowych. Doprowadziïo to nie tylko do odwrócenia siÚ korzystnych trendów w skali makro, ale takĝe spowodowaïo istotne zaburzenia wbsystemach bankowych. Niniejszy artykuï ma na celu ukazanie wydarzeñ kryzysowych
oraz ich skutków dla pïynnoĂci krajowego sektora bankowego.
W pierwszej kolejnoĂci pokrótce zostanÈ wskazane wybrane fakty zwiÈzane
zb kryzysem finansowym, majÈce kluczowe znaczenie dla gospodarki krajowej od
2007 r. Problematyka ta zostanie przedstawiona z uwzglÚdnieniem luki finansowania w polskim sektorze bankowym oraz dziaïañ podjÚtych przez NBP w sytuacji
zaburzeñ systemu finansowego. Prezentacja czynników ksztaïtujÈcych pïynnoĂÊ
polskich banków oraz przebiegu operacji otwartego rynku na ich tle majÈ z kolei na
celu umoĝliwienie krótkiej oceny skutecznoĂci dziaïañ polskiego banku centralnego
w regulowaniu pïynnoĂci sektorowej w Polsce w warunkach kryzysu.

*

26

Marcin Zajder jest doktorem nauk ekonomicznych o specjalnoĂci finanse. PracÚ doktorskÈ obroniï w Katedrze Teorii PieniÈdza i Polityki PieniÚĝnej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

Problemy i poglÈdy

1. WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA GOSPODARK} KRAJOWk
Pojawienie siÚ kryzysu finansowego w skali globalnej zwiÈzane jest z wystÚpowaniem wysokiego poziomu ryzyka systemowego. Stan ten z kolei moĝna rozumieÊ jako sytuacjÚ, w której wystÈpienie kryzysu w jednej instytucji finansowej jest
transferowane na innych uczestników rynku i powoduje zaburzenia funkcjonowania caïego systemu finansowego. Globalny zasiÚg takiego zaïamania jest niebezpieczny zwïaszcza z tego wzglÚdu, ĝe w skrajnej postaci moĝe prowadziÊ do zaniku
procesów poĂrednictwa finansowego, transferu pieniÈdza oraz innych oferowanych
przez banki usïug o charakterze pïynnoĂciowym. KonsekwencjÈ jest nieefektywna
alokacja kapitaïów nie tylko na rynku pieniÚĝnym, ale takĝe w caïej gospodarce1.
Genezy Ăwiatowego kryzysu finansowego trzeba upatrywaÊ znacznie wczeĂniej
niĝ tylko w okresie bezpoĂrednio poprzedzajÈcym pojawienie siÚ zaburzeñ w latach
2007 i 2008. Zïoĝyïo siÚ na to bardzo wiele czynników, z których najwaĝniejsze to:
Y postÚpujÈce w zasadzie od poczÈtku XXI stulecia obniĝki stóp procentowych2
ibpojawienie siÚ w konsekwencji w latach 2002–2005 zwiÚkszonej presji inflacyjnej3, której w ĝaden sposób nie przeciwdziaïaïy najsilniejsze banki centralne4,
w tym EBC5;
Y pojawienie siÚ w 2005 r. zjawiska globalnych nierównowag6;
Y oĝywienie na rynku kredytów, przy jednoczesnym wzroĂcie zainteresowania
pozadepozytowymi formami oszczÚdzania i inwestowania, czemu sprzyjaïy korzystna koniunktura, dobra sytuacja na rynku pracy i ïatwy dostÚp do pieniÈdza;
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S. Heffernan, Nowoczesna bankowoĂÊ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 210.
W obawie przed deflacjÈ, w celu pobudzenia gospodarki po pÚkniÚciu w 2000 r. tzw. bañki
internetowej, a takĝe przeciwdziaïania niepokojom po atakach terrorystycznych z 11 wrzeĂnia 2001 r. Por. T. Boguszewicz, Druga bañka internetowa, „Rzeczpospolita” z 13.04.2011 r.;
T.bGrynkiewicz, Bañka internetowa, lekcja numer dwa; „Gazeta Wyborcza” z 21.06.2011 r. oraz
P. Roĝyñski, Hossa w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 12.01.2006 r.
A.P. Balcerzak, PrzeglÈd i wstÚpna ocena teoretycznych stanowisk dotyczÈcych ěródeï globalnego
kryzysu gospodarczego, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 261–262, 264.
Np. Fed, pomimo otwarcie gïoszonych postulatów, nie podejmowaï ĝadnych dziaïañ w celu
ograniczenia popytu inwestycyjnego, który z czasem, wobec pozytywnych sygnaïów pïynÈcych
zb samej gospodarki, ale takĝe ze strony wïadz, przybraï na rynku aktywów i nieruchomoĂci
charakter spekulacyjny. WiÚcej zob. A. WiÚznowski, Monetarne przyczyny kryzysu finansowego
w USA 2007/2008, [w:] M. Noga, K. Stawicka (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na Ăwiecie, CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 156; R.J. Barro, Nic ĂwiÚtego. Ekonomiczne
idee na nowe Millennium, CeDeWu.pl, Warszawa 2003, s. 182–183 i A.P. Balcerzak, PrzeglÈd…,
op. cit., s. 264.
Raport na temat peïnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009, s. 346–347.
Ibidem, s. 347 i M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz moĝliwe rozwiÈzania,
„Bank i Kredyt”, 2006, nr 7, s. 15.
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Y liberalizacja podejĂcia banków do oceny ryzyk, przy jednoczesnym boomie na
rynku budowlanym, co powodowaïo silne angaĝowanie siÚ w finansowanie segmentu property7;
Y w konsekwencji powyĝszego – dalszy wzrost cen nieruchomoĂci i pojawienie
siÚ tzw. bÈbli spekulacyjnych w tym sektorze8 (napÚdzanych rozwojem rynku
kredytów hipotecznych o podwyĝszonym ryzyku, nazywanych eufemistycznie
subprime9);
Y prowadzone na szerokÈ skalÚ sekurytyzacja i kolateralizacja, które umoĝliwiaïy
nieprzerwanÈ akcjÚ kredytowÈ, bez obaw o wykorzystanie moĝliwoĂci kapitaïowych instytucji finansowych10.
Na skutek zaïamania w 2007 r. modelu opierajÈcego siÚ na niskiej jakoĂci kredytach hipotecznych, wszystkie mechanizmy wpïywajÈce na wzrosty cen nieruchomoĂci z ogromnÈ siïÈ zadziaïaïy w kierunku przeciwnym. I tak gwaïtowny spadek
7
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Szerzej na ten temat zob. C. Goodhart, Kryzys finansowy i przyszïoĂÊ systemu finansowego, Zeszyty BRE Bank – CASE Nr 100, Centrum Analiz Spoïeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009,
s. 12, Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2007, NBP, Warszawa 2008
i M. Zajder, Zmiany pïynnoĂci polskiego sektora bankowego w latach 2007–2008, [w:] M.bSïawiñska (red.), Gospodarka. Technologia. PrzedsiÚbiorstwo, Studia Doktorantów 9, Wydawnictwo
UE wbPoznaniu, Poznañ 2010, s. 85–86.
J. aszek, Ryzyko rynku nieruchomoĂci w Polsce z perspektywy doĂwiadczeñ rynku USA, [w:]
E. Balcerowicz (red.), Ryzyko rynku nieruchomoĂci, Zeszyty BRE Bank – CASE Nr 92, Centrum Analiz Spoïeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 10. Por. J. aszek, H. Augustyniak,
M.bWidïak, Euro a ryzyko bÈbli na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych, „Materiaïy i Studia”,
nr 238/2009, NBP, Warszawa 2009, s. 33.
Przyznawanych gospodarstwom domowym o niskiej zdolnoĂci i wiarygodnoĂci kredytowej, przy
jednoczesnych obniĝonych standardach w odniesieniu do warunków udzielania, m.in. wysoki
(powyĝej 80%) wskaěnik LTV, dïuga karencja w spïacie kapitaïu, ale takĝe odsetek, sztywne formuïy odsetkowe (utrzymywanie przez poczÈtkowy okres nierynkowo niskiego oprocentowania
itp. Za: G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce, [w:] M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowoĂci w warunkach kryzysu
gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wyĝszej Szkoïy Bankowej w Poznaniu, Nr 29/2010, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznañ 2010, s. 72; J. Pruski, Banki centralne w obliczu kryzysu na
Ăwiatowych rynkach finansowych – wnioski dla Polski, [w:] E. Balcerowicz (red.), Zaburzenia na
Ăwiatowych rynkach a sektor finansowy w Polsce, Zeszyty BRE Bank – CASE Nr 96, Centrum
Analiz Spoïeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 11; J. aszek, H. Augustyniak, M.bWidïak,
Euro…, op. cit., s. 33.
Szerzej na temat sekurytyzacji i kolaterylizacji zob. A. Gemzik-Salwach, Innowacje finansowe
jako przyczyna kryzysu na rynkach miÚdzynarodowych, „eFinanse”, Nr 3/2009, www.e-finanse.com, s. 1–3; M. Moszyñski, JakoĂÊ informacji na rynku finansowym w kontekĂcie kryzysu
finansowego, [w:] B.bPolszakiewicz, J. Boehlke (red.), ZawodnoĂÊ rynku – zawodnoĂÊ pañstwa
– etyka zawodowa. CzÚĂÊ 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoïaja Kopernika, Toruñ
2009; A.b¥widerski, Pochodne i strukturyzowane instrumenty finansowe – „sprawcy” czy „ofiary”
kryzysu finansowego, Working Paper 1/20, Instytut Allerhanda, Kraków 2010, s. 20; H.bKozieï,
Instrumenty finansowe gospodarczej zagïady, „Rzeczpospolita” z 05.08.2011 r.; A.P. Balcerzak,
PrzeglÈd…, op. cit., s. 267–268, J. aszek, H. Augustyniak, M. Widïak, Euro…, op. cit., s. 34
ibJ.bPruski, Banki…, op. cit., s. 10.
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cen nieruchomoĂci spowodowaï nagïe pogorszenie jakoĂci zabezpieczeñ ekspozycji
kredytowych, co prowadziïo do wypowiadania umów, rozpoczynania windykacji,
przejmowania i spieniÚĝania zabezpieczeñ, a w konsekwencji do dalszego spadku
cen rynkowych nieruchomoĂci i gwaïtownego pogorszenia sytuacji w sektorze budownictwa, szczególnie mieszkaniowego11. Równie negatywnie zadziaïaïy podwyĝki
stóp procentowych, co skutkowaïo wzrostem obciÈĝeñ z tytuïu obsïugi zadïuĝenia, czÚsto utratÈ zdolnoĂci kredytowej i windykacjÈ, powodujÈcÈ wskazane juĝ
wyĝej skutki. Dalsze wydarzenia rynkowe nabraïy w zasadzie charakteru samo
nakrÚcajÈcej siÚ spirali. Zaïamanie na rynku poĝyczek hipotecznych spowodowaïo gwaïtowny spadek cen papierów wartoĂciowych zabezpieczonych tymi wïaĂnie
kredytami. Masowa wyprzedaĝ tych aktywów i tym samym spadek ich cen wbkonsekwencji wycen rynkowych (mark to market) oznaczaïy wykazywanie strat kapitaïowych, spadek zaufania do uczestników rynku i trudnoĂci w pozyskaniu deficytowych Ărodków na rynku pieniÚĝnym w kontekĂcie koniecznoĂci zwiÚkszenia
pasywów na potrzeby kontynuowania akcji kredytowej12. Problemy, które wb2007br.
wystÈpiïy na rynku amerykañskim, poprzez fakt szerokiej sekurytyzacji spowodowaïy przenoszenie siÚ zaburzeñ zarówno w skali miÚdzynarodowej na inne dziedziny aktywnoĂci rynkowej13, jak teĝ pomiÚdzy róĝnego typu instytucjami finansowymi.
Gwaïtowny wzrost popytu na rynku miÚdzybankowym, przy jednoczesnym
wzroĂcie niepewnoĂci w odniesieniu do innych uczestników tego rynku (ewentualne powiÈzania z segmentem subprime i niemoĝnoĂÊ oceny potencjalnej skali
problemu), spowodowaïy ograniczenie wzajemnego zaufania banków i natychmiastowe ograniczenie limitów kredytowych przyznanych sobie nawzajem. W konsekwencji zmniejszeniu ulegïa podaĝ pïynnoĂci i zaczÚïy wzrastaÊ krótkoterminowe
stopy procentowe14. Eskalacja zaburzeñ nastÈpiïa po 15 wrzeĂnia 2008 r., a wiÚc
dacie ogïoszenia upadïoĂci przez bank Lehmann Brothers, przyjmowanej umownie
jako ponowne nasilenie kryzysu finansowego. W ciÈgu jednego dnia w gruzach legïo przekonanie o bezpieczeñstwie instytucji o takiej skali dziaïalnoĂci i sile15. Co
prawda juĝ od 2007 r. wiele instytucji zgïaszaïo problemy zwiÈzane z posiadaniem
w swoich portfelach toksycznych aktywów16, jednak dopiero gwaïtowny upadek
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J. aszek, H. Augustyniak, M. Widïak, Euro…, op. cit., s. 34–35.
C. Goodhart, Kryzys…, op. cit., s. 18–19.
Por. A. Ostaïecka, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciÚĝania, Difin, Warszawa 2009, s. 48.
K. Borowski, Kryzys na rynku subprime i jego skutki, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.),
StabilnoĂÊ i bezpieczeñstwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008, s. 92.
Bank miaï na caïym Ăwiecie niemal trzy tysiÈce spóïek zaleĝnych, a jego aktywa wyceniano
przed ogïoszeniem upadïoĂci na okoïo 600 mld dolarów. Por. M. Konopczak, R. Sieradzki,
M.bWiernicki, Kryzys na Ăwiatowych rynkach finansowych – wpïyw na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, 2010, nr 6, s. 56.
Np. francuski BNP Paribas, brytyjski Northern Rock, amerykañski Bear Stearns i inne. WiÚcej
zob. M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 48–53.
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czwartego co do wielkoĂci w USA banku inwestycyjnego staï siÚ kluczowym impulsem, który wywoïaï lawinÚ negatywnych konsekwencji stopniowo dotychczas
nawarstwiajÈcych siÚ problemów, o których byïa mowa wyĝej.
PogïÚbiï siÚ spadek wzajemnego zaufania inwestorów, wzrosïo ryzyko kredytowe
kontrahenta, a spready pomiÚdzy gïównymi stawkami rynkowymi, jak EURIBOR
i LIBOR, a kwotowaniami kontraktów gwaïtownie zwiÚkszyïy siÚ17. JednoczeĂnie
spadïa pïynnoĂÊ na rynku lokat miÚdzybankowych, przy wzroĂcie awersji do ryzyka, co przejawiaïo siÚ gïównie przestawieniem siÚ inwestorów z aktywów ryzykownych na te bardziej pïynne i bezpieczne, np. niemieckie i amerykañskie obligacje
skarbowe, których rentownoĂÊ spadïa w Ălad za wzrostem popytu na nie. Spadek
zainteresowania ryzykownymi inwestycjami, w tym w akcje spóïek gieïdowych,
na rzecz papierów dïuĝnych o bezpieczniejszym charakterze, wpïynÈï na znaczne spadki na gieïdach oraz duĝe wahania cen18. RównoczeĂnie nastÈpiï caïkowity
niemal zastój na rynku papierów komercyjnych, uwaĝanych dotÈd za ekwiwalent
gotówki19.
Wydarzenia na Ăwiecie odbiïy siÚ takĝe na sytuacji na polskim rynku finansowym. WĂród najwaĝniejszych bezpoĂrednich skutków zaïamania moĝna wskazaÊ
przede wszystkim:
Y osïabienie siÚ zïotego i jednoczesny spadek obrotów na rynku walutowym20;
Y bÚdÈcy konsekwencjÈ powyĝszego wzrost zobowiÈzañ kredytobiorców zadïuĝonych z tytuïu kredytów nominowanych w walutach obcych;
Y zwiÚkszanie siÚ negatywnych wycen otwartych pozycji klientów banków wbzakresie instrumentów pochodnych21, co wiÈzaïo siÚ z domaganiem siÚ przez
17
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Ibidem, s. 56.
M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 56–57. W dniu bankructwa Lehman Brothers amerykañski indeks gieïdowy S&P 500 straciï 4,7%. W ciÈgu kolejnych szeĂciu
miesiÚcy spadek ten wyniósï aĝ 40%, przy czym zdarzaïy siÚ dni, kiedy zniĝki osiÈgaïy nawet
8%.
G. Siemionczyk, Od ciÚcia stóp do dziaïañ niekonwencjonalnych, „Rzeczpospolita” z 19.08.2011br.
Od poïowy wrzeĂnia 2008 r. do koñca roku wobec dolara i euro o ponad 20%, a wiÚc duĝo bardziej niĝ waluty innych gospodarek Europy ¥rodkowo-Wschodniej. Naleĝy jednak podkreĂliÊ,
ĝe owa gïÚboka deprecjacja zïotego (najsilniejsza zresztÈ od czasu wejĂcia w ĝycie pïynnego
mechanizmu kursowego) nie znajdowaïa uzasadnienia w realnych przepïywach kapitaïowych
polskiego bilansu pïatniczego i miaïa charakter w zdecydowanej czÚĂci spekulacyjny, wywoïany
destabilizacjÈ krajowego rynku walutowego wskutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Por.
M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 58; Raport o stabilnoĂci systemu
finansowego – czerwiec 2008 r., NBP, Warszawa 2008, s. 25; I. Pyka, Bank centralny na wspóïczesnym rynku pieniÚĝnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 165 i 168.
NajwiÚksze problemy w tym zakresie wiÈzaïy siÚ z opcjami walutowymi i strukturami opcyjnymi (szczególnie tymi asymetrycznie eksponujÈcymi klientów na ryzyko), transakcjami typu
forward i CIRS. Por. I. Pyka, Bank…, op. cit., s. 172; A. Boczkowski, A. Borys, W firmach tyka
kolejna bomba, „Puls Biznesu” z 27.01.2009 r.; M. KÈcki, Ofiary kredytu w jenach: krew zaczyna
pïynÈÊ o drugiej w nocy, „Gazeta Wyborcza, Duĝy Format” z 17.02.2009 r.
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instytucje finansowe zwiÚkszania depozytów zabezpieczajÈcych (margin call),
albo teĝ zamykaniem takich pozycji z jednoczesnÈ realizacjÈ strat po stronie
klientów22;
Y dynamiczne wahania na rynkach akcji i obligacji skarbowych23;
Y ryzyko spadku zatrudnienia i ograniczenia nakïadów przedsiÚbiorstw na rozwój,
a w konsekwencji samopogïÚbianie siÚ mechanizmów sprzyjajÈcych kryzysowi24
oraz transfer zaburzeñ poprzez rynek kapitaïowy na kolejne gospodarki25.
Zaburzenia na rynkach finansowych, pomimo stosunkowo sïabszych negatywnych skutków dla gospodarki polskiej, miaïy swoje konsekwencje takĝe dla
pïynnoĂci banków krajowych. Transfer nastÈpiï gïównie za sprawÈ powiÈzanych
zbsobÈ tzw. kanaïów wïaĂcicielskich oraz zaufania. Pierwszy wynikaï ze struktury
wïaĂcicielskiej polskiego sektora bankowego, kontrolowanego w wiÚkszoĂci przez
zagraniczne instytucje finansowe, szybciej i w wiÚkszym stopniu dotkniÚte skutkami zaïamania siÚ rynków finansowych. Drugi z kolei (poĂrednio zresztÈ zwiÈzany zbpierwszym) wiÈzaï siÚ z niepewnoĂciÈ uczestników rynku miÚdzybankowego
co do struktury i jakoĂci aktywów pozostaïych banków oraz niemoĝnoĂci przewidzenia zachowañ spóïek-matek w odniesieniu do krajowych instytucji podporzÈdkowanych. Spadïo teĝ zaufanie samych klientów do banków, co przejawiaïo siÚ
wycofywaniem depozytów26 (przejĂcie od preferencji zysków do preferencji bezpieczeñstwa, zarówno w odniesieniu do oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych, jak
22

23

24
25
26

Takie dziaïania banków byïy czÚsto wymuszone posiadaniem przez nie zobowiÈzañ wobec zagranicznych instytucji – podmiotów dominujÈcych, z którymi czÚsto banki krajowe zawieraïy transakcje odwrotne (tzw. back-to-back hedging), a wiÚc tak naprawdÚ byïy jedynie poĂrednikami
wbtransakcjach pochodnych. Warto zaznaczyÊ takĝe, ĝe duĝa czÚĂÊ klientów instytucjonalnych
zawieraïa transakcje pochodne w skali niemajÈcej zwiÈzku z ich rzeczywistymi przepïywami
walutowymi, de facto spekulujÈc tym samym w nadziei na wzmocnienie zïotego. Jak siÚ okazaïo,
ekspozycje takie przekraczaïy niekiedy przynajmniej kilkakrotnie faktyczne przepïywy nominowane w walutach obcych, a zdarzaïo siÚ, ĝe te same strumienie byïy zabezpieczone wbkilku róĝnych instytucjach, co dodatkowo zwielokrotniaïo negatywne skutki tego typu dziaïañ. Zdarzaïy
siÚ teĝ sytuacje zawierania walutowych transakcji pochodnych przez klientów (gïównie instytucjonalnych), którzy nie posiadali w ogóle obrotu walutowego (czy to po stronie przychodowej
czy teĝ kosztowej) lub teĝ waluty instrumentów i przepïywów z tytuïu prowadzonej dziaïalnoĂci
byïy róĝne – byïo to jedynie ěródïem potencjalnego dodatkowego przychodu, a wskutek gwaïtownego odwrócenia trendu na rynku walutowym, okazaïo siÚ byÊ jednak rzeczywistÈ stratÈ. Por.
M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 58; Rozwój systemu finansowego
w Polsce w 2008 r., P. Sobolewski, D. Tymoczko (red.), NBP, Warszawa 2009, s. 355.
W czwartym kwartale roku na warszawskiej GPW pojawiïy siÚ duĝe spadki, którym towarzyszyï
wzrost rentownoĂci obligacji Skarbu Pañstwa na skutek znacznego odpïywu kapitaïu zagranicznego. Por. M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 57.
Por. C. Wójcik, Co z drugÈ falÈ kryzysu?, „Rzeczpospolita” z 26.08.2011 r.
Naleĝy jednak zaznaczyÊ, ĝe na tle innych pañstw europejskich polska gospodarka znacznie
sïabiej odczuïa zaburzenia Ăwiatowe. Por. dane GUS.
Por. Polska wobec Ăwiatowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 29 i Raport obstabilnoĂci systemu finansowego – czerwiec 2009 r., NBP, Warszawa 2009, s. 10.
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i przedsiÚbiorstw)27. ReakcjÈ banków na ograniczone zaufanie wzglÚdem samych
siebie oraz sposobem na poradzenie sobie ze spïyceniem rynku miÚdzybankowego
byïo m.in. utrzymywanie wyĝszych stanów Ărodków na rachunkach w NBP oraz
wzrost gotówki w obiegu28, chociaĝ ze wzglÚdu na wzrost niestabilnoĂci depozytów
i zwiÚkszenie ich transferów pomiÚdzy bankami Ărodki te nie mogïy zostaÊ przeznaczone na rozwój akcji kredytowej29.

2. PROBLEMATYKA LUKI FINANSOWANIA
I DZIAANIA ANTYKRYZYSOWE NBP
Nieco wiÚcej uwagi trzeba poĂwiÚciÊ konsekwencjom opisanych zaburzeñ dla
polskiego systemu bankowego, jako sfery gospodarki szczególnie naraĝonej na
skutki trudnoĂci wskazanych w poprzednim punkcie. Naleĝy tutaj skupiÊ siÚ na
sytuacji pïynnoĂciowej sektora bankowego, zwïaszcza z perspektywy zagadnienia
luki30.
Jako ĝe przed pojawieniem siÚ kryzysu, ze wzglÚdu na lata pozytywnej koniunktury, takĝe w Polsce rosïo zainteresowanie pozadepozytowymi formami oszczÚdzania31, skutek takiej struktury oszczÚdnoĂci, w zestawieniu ze wspomnianÈ równieĝ
27

28

29
30

31

32

J. WiĂniewski, Wpïyw Ăwiatowego kryzysu finansowego 2007–2008 na akcjÚ kredytowÈ w Polsce – wstÚpna ocena, [w:] P. KarpuĂ, J. WÚcïawski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowañ,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 93.
Gotówka w obiegu wzrosïa w samym tylko paědzierniku 2008 r. o ponad 10% (do kwoty ponad 100 mld zï), a z kolei stan Ărodków na rachunkach banków w NBP aĝ o 47% (do ponad
27b mldb zï). Kolejne miesiÈce byïy równieĝ wzrostowe w stosunku do analogicznych okresów
wblatach ubiegïych. Por. PieniÈdz rezerwowy i czynniki jego kreacji, www.nbp.pl i Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku. PïynnoĂÊ sektora bankowego, NBP, Warszawa 2009, s. 12.
J. WiĂniewski, Wpïyw…, op. cit., s. 93. WiÚcej o kanaïach transmisji zaburzeñ do polskiego
sektora bankowego patrz Polska wobec Ăwiatowego…, op. cit., s 25.
Luka finansowania jest róĝnicÈ pomiÚdzy sumÈ kredytów udzielonych przez bank sektorowi
niefinansowemu, rzÈdowemu i samorzÈdowemu a sumÈ depozytów przyjÚtych od tych sektorów. Co do zasady – wyraĝa siÚ jÈ jako procent wartoĂci kredytów. Luka dodatnia oznacza, ĝe
kwota zapadalnych aktywów (udzielonych kredytów) w danym terminie jest wyĝsza od kwoty
wymagalnych pasywów. SytuacjÚ odwrotnÈ, a wiÚc przewyĝszenie salda pasywów w danym
przedziale pïatnoĂci saldem aktywów, nazywa siÚ lukÈ ujemnÈ. Luka finansowania dotyczÈca
krótkoterminowych aktywów i pasywów banku to luka pïynnoĂci. Por. Raport o stabilnoĂci
systemu finansowego – czerwiec 2008 r., op. cit., s. 116; B. Gruszka, Ryzyko pïynnoĂci, [w:]
W.L.bJaworski, Z. Zawadzka (red.), BankowoĂÊ. PodrÚcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002,
s. 727; M. Zajder, Zmiany…, op. cit., s. 88.
W ciÈgu caïego 2007 r. depozyty w bankach (i SKOK-ach) wzrosïy o nieco ponad 10% (przy takim samym wzroĂcie zainteresowania akcjami i trzykrotnie wyĝszym wzroĂcie zainteresowania
aktywami funduszy inwestycyjnych). Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej
wb2007 r., op. cit., s. 38.
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wysokÈ dynamikÈ kredytów, zostaï odnotowany juĝ na koniec czerwca 2007 r., kiedy to relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego wzrosïa o 12,5%. Tym
samym suma udzielonych kredytów przewyĝszyïa saldo zgromadzonych depozytów
(relacja kredyty do depozytów wiÚksza od 1). WiÚkszoĂÊ banków stale utrzymywaïa
jednak wysokie zasoby papierów wartoĂciowych o duĝym stopniu pïynnoĂci, co
gwarantowaïo moĝliwoĂÊ szybkiego bezpoĂredniego pozyskania Ărodków na akcjÚ
kredytowÈ lub na regulowanie swoich bieĝÈcych zobowiÈzañ.
Ostatecznie w caïym 2007 r. udzielono o 44 mld zï kredytów wiÚcej niĝ przyjÚto
depozytów. Trzeba jednak zauwaĝyÊ, ĝe byï to stan na koniec roku, a pamiÚtaÊ
naleĝy jeszcze o oczekujÈcych uruchomieniach transz kredytów z tytuïu wczeĂniej
podpisanych juĝ umów (np. kredytów inwestycyjnych). Luka dodatnia pojawiïa siÚ
zatem po raz pierwszy w skali caïego sektora bankowego. Zjawisko to byïo co prawda w dalszym ciÈgu hamowane poprzez stopniowy powrót zainteresowania gospodarstw domowych depozytami bankowymi (naleĝy pamiÚtaÊ o duĝych wahaniach
na GPW od poïowy roku), ale problem luki finansowania staï siÚ faktem32. Trzeba
zaznaczyÊ, ĝe w omawianym okresie banki zapeïniaïy lukÚ za poĂrednictwem poĝyczek na krajowym i zagranicznym rynku miÚdzybankowym, emitujÈc papiery
wartoĂciowe, ale takĝe, co szczególnie istotne, pozyskujÈc lokaty od niebankowych
instytucji finansowych, co sprawia, ĝe w zagregowanym bilansie krajowych banków zjawisko luki jest w zasadzie niezauwaĝalne aĝ do koñca trzeciego kwartaïu
2008br.33 Do tego czasu, pomimo nie wystÈpienia gwaïtownych zaburzeñ wbkrajowym systemie finansowym, sytuacja sektora bankowego stopniowo zmieniaïa siÚ.
Wysoki udziaï zasilania wewnÈtrzgrupowego w bankach w kontekĂcie ich struktury wïasnoĂciowej i dominacji finansowania krótkoterminowego ze strony zagranicznych banków-matek wobec sygnaïów pïynÈcych ze Ăwiata34 oraz przy spadku
depozytów krajowych, prowadziïy do wzrostu zapotrzebowania na pïynnoĂÊ. Juĝ
w IV kwartale 2007 r. (nawet z uwzglÚdnieniem corocznych wahañ sezonowych)
zaobserwowano spadek popytu na tak popularne do tej pory bony pieniÚĝne NBP.
W pierwszej kolejnoĂci wzrosïo zatem zapotrzebowanie na „krótki” pieniÈdz, ze
wzglÚdu na ograniczenie pïynnoĂci operacyjnej. ZwiÚkszyïy siÚ tym samym ponadprzeciÚtnie wahania stóp na rynku miÚdzybankowym35.
Mimo tych zdarzeñ polski rynek pieniÚĝny funkcjonowaï bez powaĝniejszych
zakïóceñ. Staïo siÚ tak, poniewaĝ nie wystÚpowaïy ĝadne bezpoĂrednie ekspozycje
banków krajowych na rynek kredytów hipotecznych segmentu subprime, jednak
32
33
34

35

Raport o stabilnoĂci systemu finansowego – czerwiec 2008 r., op. cit., s. 60.
Por. Raport o stabilnoĂci systemu finansowego – czerwiec 2009 r., op. cit., s. 57–58 i Biuletyn
informacyjny 1/2011, NBP, Warszawa 2011, s. 45–47.
Zob. G. Ancyparowicz, Polski sektor bankowy na tle nowych krajów czïonkowskich Unii Europejskiej, [w:] P. KarpuĂ, J. WÚcïawski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowañ, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2009, s. 360.
Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej w 2007 r., op. cit., s. 19–21.
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narastajÈca w ciÈgu 2007 r. dodatnia luka finansowania w naturalny sposób zwiÚkszaïa koszt pozyskiwania dodatkowej pïynnoĂci36. Co wiÚcej, wzrost konkurencji
pomiÚdzy bankami (wobec korzystnej dotÈd koniunktury rynkowej i jej perspektyw) prowadziï sukcesywnie do coraz agresywniejszych obniĝek cen usïug bankowych. Spadki te musiaïy w jakiĂ sposób zostaÊ zrekompensowane, aby byïo moĝliwe
utrzymanie marĝ bankowych lub, gdy staïo siÚ to nieosiÈgalne, przynajmniej moĝliwie najefektywniejsze alokowanie bazy fundingowej. TakÈ efektywnoĂÊ moĝna
byïo osiÈgnÈÊ na róĝne sposoby, m.in. poprzez ograniczanie kosztów dziaïalnoĂci,
ale takĝe poprzez przejĂcie na finansowanie krótkoterminowe, a wiÚc duĝo tañsze
od bezpiecznego, czyli teĝ droĝszego, pozyskiwania kapitaïów dïugoterminowych.
W sytuacji utrzymujÈcych siÚ pozytywnych trendów rynkowych taka struktura terminowa aktywów i pasywów wydawaïa siÚ nie zagraĝaÊ pïynnoĂci ibwypïacalnoĂci
banków. Dawaïa za to moĝliwoĂÊ skuteczniejszego konkurowania na rynku usïug
bankowych.
Powyĝsze tendencje byïy widoczne od poczÈtku 2008 r. Z jednej strony, w zwiÈzku ze spadkami cen akcji na GPW, czÚĂÊ inwestorów, w szczególnoĂci indywidualnych, przeniosïa swoje Ărodki z powrotem na depozyty bankowe37. Z drugiej jednak, pomimo wyhamowania na poczÈtku roku tempa narastania luki dodatniej,
jej problem dotknÈï wiÚkszÈ liczbÚ banków, które do tej pory opieraïy siÚ temu
zjawisku. JednoczeĂnie, na podstawie dalszego wzrostu wartoĂci portfeli kredytowych, najwiÚksze banki krajowe zbliĝyïy siÚ do luki równej zeru, co oznaczaïo
wyczerpywanie siÚ moĝliwoĂci pozyskiwania pïynnych Ărodków na rynku miÚdzybankowym38. Rysunek 1 przedstawia ksztaïtowanie siÚ zjawiska luki finansowej
poczÈwszy od 2007 r. aĝ do koñca 2010 r. Punkt przeciÚcia krzywych widoczny na
przeïomie trzeciego i czwartego kwartaïu 2008 r. oznacza moment pojawienia siÚ
dodatniej luki finansowania, nie pokrytej poĝyczkami od podmiotów krajowych lub
zagranicznych, tak jak to miaïo miejsce wczeĂniej.

36
37
38

34

M. Konopczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys…, op. cit., s. 56.
Ibidem, s. 60.
PrzeglÈd stabilnoĂci systemu finansowego – paědziernik 2008 r., J. Osiñski, P. Szpunar, D.bTymoczko (red.), NBP, Warszawa 2008, s. 31.
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Rysunek 1. Ksztaïtowanie siÚ w zagregowanym bilansie banków krajowych
naleĝnoĂci i zobowiÈzañ wobec sektora niefinansowego w latach 2007–2010
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie materiaïów NBP.

W zwiÈzku z powyĝszÈ sytuacjÈ kilkanaĂcie banków zapowiedziaïo emisje obligacji w celu pozyskania Ărodków na niezakïóconÈ akcjÚ kredytowÈ. Jak siÚ jednak
okazaïo, w sumie pozyskano tÈ drogÈ znacznie mniej Ărodków niĝ w latach 2006 czy
2007. Problem ten zostaï wzmocniony stosunkowo sïabymi ratingami zewnÚtrznymi polskich banków i ryzykiem pogorszenia siÚ ocen ich zagranicznych podmiotów
dominujÈcych39. Podobnie jak za granicÈ, takĝe w kraju niestabilnoĂÊ rynku miÚdzybankowego pogïÚbiaï kryzys zaufania40.
Trzeba przyznaÊ, ĝe poïÈczenie problemów z wzajemnym zaufaniem instytucji finansowych na rynku z uzaleĝnieniem w zasadzie od zewnÚtrznych ěródeï finansowania na skutek narastania luki dodatniej stanowiïo powaĝne wyzwanie dla
banków w drugiej poïowie 2008 r. Rynek miÚdzybankowy stanowiï ěródïo finansowania jedynie w ramach transakcji o najkrótszych terminach (transakcje O/N)
i to gïównie z pomocÈ banku centralnego. Na rynku wybuchïa „wojna depozyto39
40

Ibidem.
DobrÈ ilustracjÈ skali problemu jest ówczesna sytuacja na rynku poĝyczek jednodniowych –
mniej wiÚcej do poïowy wrzeĂnia 2008 r. dzienne obroty wynosiïy tam Ărednio 3,5 mld zï. Pod
koniec paědziernika wielkoĂÊ ta skurczyïa siÚ do nieco ponad 1 mld zï, a 28 listopada wyniosïa
zaledwie 180 mln zï. Warto dodaÊ, ĝe stawka WIBOR, stanowiÈca do tej pory koszt pozyskania
kapitaïu, staïa siÚ de facto stawkÈ martwÈ. Banki, kalkulujÈc ryzyko, poĝyczaïy sobie pieniÈdze
nawet po cenie przekraczajÈcej 10% p. a., co byïo do tej pory niespotykane. Por. .bWilkowicz,
NBP skutecznie walczyï z kryzysem, „Rzeczpospolita” z 19.08.2011 r.
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wa”. Duĝym problemem byïo teĝ niedopasowanie umownych terminów pïatnoĂci
aktywów i pasywów41. Staïo siÚ to widoczne zwïaszcza w odniesieniu do krótkich
terminów (wysoka luka ujemna w zakresie pïatnoĂci poniĝej 1 miesiÈca), przy czym
najwyĝszy dodatni poziom luki dodatniej wystÚpowaï w przedziaïach pïatnoĂci od
1 roku do 20 lat – Ăwiadczy to o niezbilansowanej strukturze terminowej aktywów
i pasywów sektora bankowego, a tym samym o zaburzeniu zdolnoĂci do realizacji
przez banki funkcji zwiÈzanej z dostosowywaniem struktury popytu na pieniÈdz
zbjego podaĝÈ (transformacja terminów)42.
Problem luki pïynnoĂci byï jednak zwiÈzany nie tylko z brakiem stabilnych
ěródeï finansowania. Bardzo waĝnÈ kwestiÈ byïa takĝe struktura walutowa aktywów banków. Jak wiadomo – im wiÚkszy udziaï w portfelu kredytowym ekspozycji nominowanych w walutach obcych, tym wiÚksze ryzyko wahañ wartoĂci
poszczególnych grup aktywów. Moĝe to oznaczaÊ niekontrolowane zwiÚkszanie siÚ
dodatniej luki finansowania, tak jak staïo siÚ to w Polsce wskutek gwaïtownej
deprecjacji zïotego. Problem byï na tyle powaĝny, ĝe na koniec 2008 r. relacja kredytów do depozytów w niektórych bankach krajowych osiÈgnÚïa 130%43.
W zwiÈzku z pokrótce wskazanymi problemami, z jakimi zetknÈï siÚ krajowy
rynek finansowy, jeszcze jesieniÈ 2008 r. (14 paědziernika) zostaï ogïoszony przez
NBP Pakiet zaufania, który póěniej wïÈczono do rzÈdowego Planu stabilnoĂci ibrozwoju, sformuïowanego w kolejnym miesiÈcu, tj. 30 listopada 2008 r. Poprzez podjÚte
Ărodki NBP wypeïniï tym samym funkcjÚ banku banków, gwarantujÈc jednoczeĂnie
bezpieczeñstwo sektora bankowego i sprzyjajÈc stabilnoĂci systemu finansowego
w Polsce44.
Pakiet zaufania NBP, jak sama nazwa wskazuje, miaï na celu przede wszystkim
zwiÚkszenie zaufania pomiÚdzy bankami45 i przewidywaï dwie podstawowe kategorie dziaïañ. Pierwsza z nich to dziaïania ukierunkowane na ograniczenie
ryzyka wynikajÈcego z zaburzeñ funkcjonowania miÚdzybankowych rynków finansowych (gïównie ryzyka pïynnoĂci). Sprowadzaïy siÚ one gïównie do prowadzenia operacji repo oraz swapów walutowych, szczególnie oczekiwanych przez

41

42
43

44

45
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Por. M. Pronobis, Reakcja Narodowego Banku Polskiego na kryzys w polskim sektorze bankowym, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl,
Warszawa 2009, s. 108–109.
WiÚcej zob. Raport o sytuacji banków w 2008 roku, A. Kotowicz (red.), UrzÈd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2009, s. 65–66.
Tak byïo np. w Kredyt Banku. Por. K. Zatoñski, Zïe aktywa juĝ obciÈĝyïy banki, „Puls Biznesu”
z 13.02.2009 r. Dla porównania, relacja ta dla caïej Islandii na koniec 2008 r. wyniosïa 400%!
Za: K. Woïowicz, Ryzyko wzrosïo, ale pozostaje umiarkowane, „Parkiet” z 18.04.2009 r.
W. Przybylska-KapuĂciñska, Dziaïania NBP i polityki pieniÚĝnej w warunkach kryzysu finansowego, [w:] P. KarpuĂ, J. WÚcïawski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowañ, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2009, s. 45.
Pakiet zaufania NBP, „Gazeta Wyborcza” z 13.10.2008 r.
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banki wb tamtym okresie46. DrugÈ kategoriÚ stanowiïy rozwiÈzania dotyczÈce
zasilania w pïynnoĂÊ konkretnych banków. WiÈzaïo siÚ z tym m.in. rozszerzenie zakresu aktywów akceptowanych jako zabezpieczenie transakcji pomiÚdzy
bankami a NBP oraz zmniejszenie haircutu cenowego47.
PodjÚte przez NBP dziaïania, zmierzajÈce do poprawy stabilnoĂci polskiego systemu bankowego, skupiïy siÚ na realizacji trzech zasadniczych celów – sprowadzaïy
siÚ do umoĝliwienia bankom pozyskania Ărodków walutowych oraz zïotowych na
okresy dïuĝsze od tych oferowanych przez rynek miÚdzybankowy, a takĝe zwiÚkszenia moĝliwoĂci uzyskania pïynnoĂci w polskiej walucie poprzez zwiÚkszenie moĝliwoĂci zabezpieczenia transakcji z bankiem centralnym48. Trzeba stwierdziÊ, ĝe
przedstawiciele sektora bankowego pozytywnie ocenili wprowadzenie powyĝszych
udogodnieñ, chociaĝ pojawiaïy siÚ takĝe gïosy krytyczne.
W ramach dziaïañ realizowanych na rzecz utrzymania akcji kredytowej NBP
rozluěniaï prowadzonÈ politykÚ pieniÚĝnÈ poprzez obniĝki stóp procentowych.
Ècznie w okresie od publikacji Pakietu zaufania do poïowy 2009 r. stopa referencyjna zostaïa obniĝona aĝ o 250 p.b., co przeïoĝyïo siÚ na spadek stopy WIBOR 3M
o 246 p.b.49 WpïynÚïo to tym samym na istotne obniĝenie kosztów obsïugi udzielonych w polskiej walucie kredytów hipotecznych, których duĝy udziaï jest uzaleĝniony od tej wïaĂnie podstawy oprocentowania. Obniĝki stóp procentowych w Polsce
wpisaïy siÚ tym razem w tendencje globalne polegajÈce na ciÚciu stóp przez inne
banki centralne50 i sÈ w tym przypadku takĝe dobrym przykïadem dziaïañ NBP
majÈcych na celu sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu kraju, przy utrzymaniu
braku ingerencji w gïówny cel polityki pieniÚĝnej, jakim jest wzglÚdna stabilnoĂÊ
cen (niska inflacja).

46
47
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E. WiÚcïaw, Startuje „Pakiet zaufania” NBP, „Rzeczpospolita” z 17.10.2008 r.
Haircut to ustalany przez NBP wskaěnik pomniejszenia wartoĂci rynkowej albo nominalnej
papierów wartoĂciowych bÚdÈcych przedmiotem np. transakcji repo, stanowiÈcy w czasie obowiÈzywania transakcji zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym. Por.: Uchwaïa nr 29/2009
ZarzÈdu Narodowego Banku Polskiego z dn. 16 kwietnia 2009 r. zmieniajÈca uchwaïÚ w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont
depozytowych papierów wartoĂciowych oraz obsïugi operacji na papierach wartoĂciowych i ich
rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, Dz. Urz. NBP 2009, nr 7.
Zob. takĝe: Polska wobec Ăwiatowego kryzysu…, op. cit., s. 38 oraz Raport o sytuacji banków
wb2008 roku, op. cit., s. 32.
M. Pronobis, Reakcja Narodowego Banku Polskiego..., op. cit., s. 110.
Polska wobec Ăwiatowego kryzysu…, op. cit., s. 94. Zob. teĝ Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ
polityki pieniÚĝnej na rok 2008, NBP, Warszawa 2009, s. 14–18 i 21–22.
Por. Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2008, op. cit., s. 7 i Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2007, op. cit., s. 7.

37

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

3. CZYNNIKI KSZTATUJkCE PYNNO¥m POLSKIEGO SEKTORA
BANKOWEGO W LATACH ZAAMANIA GOSPODARCZEGO
Przed przejĂciem do przebiegu polityki otwartego rynku w latach 2007–2010,
abwiÚc w okresie, który obejmuje Ăwiatowy kryzys finansowy, warto najpierw nieco
uwagi poĂwiÚciÊ czynnikom ksztaïtujÈcym pïynnoĂÊ polskiego sektora bankowego.
Tabela 1 przedstawia najwaĝniejsze czynniki ksztaïtujÈce pïynnoĂÊ polskiego sektora bankowego w omawianych latach.
Tabela 1. Najwaĝniejsze ěródïa pïynnoĂci sektora bankowego w Polsce
w latach 2007–2010
ZwiÚkszajÈce
Wpïata zysku NBP do budĝetu pañstwa
Spadek depozytów budĝetowych w NBP
Wypïata dyskonta od bonów pieniÚĝnych NBP
Wypïata odsetek od obligacji NBP
Wypïata odsetek od rezerwy obowiÈzkowej
Skup walut netto przez NBP
Zmniejszenie rezerwy obowiÈzkowej
Spadek pieniÈdza gotówkowego w obiegu
Wykup obligacji od banków
Pozostaïe pozycje (netto)
ZmniejszajÈce
Sprzedaĝ obligacji NBP
Wzrost depozytu na koniec dnia
Wzrost salda depozytów budĝetowych w NBP
Wykup obligacji skarbowych nominowanych w USD
Spïata/spadek wykorzystania kredytów
refinansowych przez banki
ZwiÚkszenie rezerwy obowiÈzkowej
Przyrost pieniÈdza gotówkowego w obiegu
Transakcje z PKO BP S.A.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie materiaïów NBP.
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Przede wszystkim naleĝy stwierdziÊ, ĝe w latach 2007–2010 na ksztaïtowanie
siÚ pïynnoĂci sektorowej wpïyw miaïy czynniki autonomiczne, a wiÚc niezaleĝne
od banku centralnego. Co wiÚcej, pomimo zaburzeñ obserwowanych na rynkach
Ăwiatowych, ale takĝe widocznych w kraju przez wszystkie te lata w sektorze bankowym utrzymywaïa siÚ nadpïynnoĂÊ. WystÚpowaïy wahania jej struktury, rynek
miÚdzybankowy notowaï znaczne obniĝenie pïynnoĂci, wykorzystywane byïy takĝe
operacje zasilajÈce, ale pomimo tego, saldo pïynnoĂci stale wykazywaïo znak dodatni.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe w omawianym okresie, po wzrostowych latach 2005–2006,
kiedy to gïównie za sprawÈ skupu walut netto, ale takĝe wysokich wpïat z zysku
NBP do budĝetu, nadpïynnoĂÊ sektorowa wzrastaïa, rok 2007 przyniósï jej spadek
o kwotÚ 456 mln zï51. Zmniejszenie byïo doĂÊ nieznaczne i w gïównej mierze przyczyniï siÚ do niego przyrost pieniÈdza gotówkowego w obiegu (11,5 mld zï), choÊ
wbciÈgu roku dynamika wzrostu tej wielkoĂci stopniowo malaïa. Nie bez znaczenia
byïy takĝe takie pozycje jak zwiÚkszenie rezerwy obowiÈzkowej banków (prawie
2,8 mld zï) oraz pozostaïe: wzrost depozytu na koniec dnia (0,9 mld zï) ibspadek
wykorzystania kredytów refinansowych przez banki (niespeïna 0,4 mldbzï). Dziaïanie przeciwne miaï z kolei przede wszystkim, kontynuowany przez NBP w ramach
realizacji wypïat Ărodków pomocowych UE, skup walut netto, który Ăredniorocznie zwiÚkszyï pïynnoĂÊ o 6,3 mld zï. Poza tym istotne okazaïy siÚ takĝe, jak co
roku, wpïata zysku NBP do budĝetu pañstwa (prawie 1,7 mld zï) oraz inne pozycje
(szczególnie spadek depozytów budĝetowych oraz wypïaty odsetek i dyskonta od
instrumentów NBP), które ïÈcznie zwiÚkszaïy pïynnoĂÊ o 2,4 mld zï52.
W zasadzie moĝna przyjÈÊ, ĝe kryzys na rynku amerykañskich poĝyczek subprime nie miaï istotnego wpïywu na skalÚ nadpïynnoĂci polskich banków, chociaĝ
relatywnie duĝy wzrost gotówki w obiegu (11,5 mld zï wobec 9,2 mld rok wczeĂniej)
moĝe sugerowaÊ raczej jego znaczenie behawioralne – skïonnoĂÊ do utrzymywania
wyĝszych Ărodków na rachunkach bieĝÈcych w celu pozostawienia wiÚkszej rezerwy pïynnoĂci. Z drugiej jednak strony, sïabnÈca dynamika przyrostów w ciÈgu
roku nasuwa przypuszczenie o wzmacniajÈcym siÚ efekcie odpïywu gotówki na
rzecz bezgotówkowych rozliczeñ oraz wzroĂcie zainteresowania ofertÈ rachunków
oszczÚdnoĂciowych dla osób fizycznych i dÈĝeniu do ograniczania kosztów alternatywnych utrzymywania gotówki na rzecz tego typu elastycznych form lokowania
nadwyĝek53 – czynników nie zwiÈzanych z destabilizacjÈ rynkowÈ.

51
52
53

Por. Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2007, op. cit., s. 18.
Ibidem i Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku.
PïynnoĂÊ sektora bankowego, NBP, Warszawa 2008, s. 9–17.
Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku..., op. cit.,
s.b11 i 29.
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Po relatywnie spokojnym roku dla sytuacji pïynnoĂciowej w kraju, w 2008 r.
NBP spodziewaï siÚ takĝe ograniczenia zjawiska nadpïynnoĂci, gïównie wskutek
dalszego przyrostu pieniÈdza gotówkowego w obiegu, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie napïywu do Polski Ărodków z UE54. W zasadzie, gdyby nie
pojawienie siÚ drugiej „fali” kryzysu finansowego, cel ten z duĝym prawdopodobieñstwem zostaïby zrealizowany, jednak zaburzenia, które w drugiej poïowie roku
objÚïy caïy Ăwiat, spowodowaïy komplikacje sytuacji pïynnoĂciowej. WpïynÚïa na
to wspomniana niechÚÊ banków krajowych do udzielania niezabezpieczonych poĝyczek oraz ograniczenie wzajemnych limitów kredytowych. Banki zainteresowane
byïy bardziej utrzymywaniem wolnych rezerw na rachunkach bieĝÈcych w banku
centralnym lub teĝ wykorzystywaïy aktywnie depozyt na koniec dnia55. Potwierdza
to trudnoĂci w ocenie zapotrzebowania na pïynnoĂÊ w krótkich okresach. NiepewnoĂÊ okazaïa siÚ na tyle istotna, ĝe dÈĝenie do zapewnienia sobie pïynnoĂci bieĝÈcej
staïo siÚ waĝniejsze od kosztów alternatywnych utrzymywania „niezarabiajÈcych
na siebie” rezerw pïynnoĂci moĝliwych do natychmiastowego uruchomienia.
W sumie w caïym 2008 r. poziom krótkoterminowej pïynnoĂci sektora bankowego wyniósï niespeïna 11 mld zï, zmniejszajÈc siÚ o 8,9 mld zï. Pomimo dynamicznej sytuacji rynkowej i nieoczekiwanych wczeĂniej warunków funkcjonowania sektora bankowego, to wïaĂnie spodziewany wzrost pieniÈdza gotówkowego
wbobiegu ob16,3bmld zï (Ăredniorocznie o 11,5 mld zï) przyczyniï siÚ najbardziej do
ograniczenia tego zjawiska. Gïówna przyczyna to paědziernikowe masowe wypïaty
gotówki z banków (w sumie aĝ 8 mld zï w ciÈgu zaledwie 6 dni)56. Warto dodaÊ,
ĝe w czwartym kwartale roku byïo to nominalnie ponad 11,1 mld zï. Równie duĝe
znaczenie miaï przyrost poziomu depozytów w bankach (pamiÚtna „wojna depozytowa”, szczególnie odczuwalna zwïaszcza pod koniec grudnia), który zresztÈ spowodowaï takĝe wzrost rezerwy obowiÈzkowej w ostatnich trzech miesiÈcach 2008br.
i dalsze ograniczenie pïynnoĂci o niemal 3,2 mld zï. Nie bez znaczenia pozostaïo
takĝe wspomniane zwiÚkszone wykorzystanie przez banki depozytu na koniec dnia,
co wpïynÚïo na zmniejszenie pïynnoĂci o kolejne prawie 0,9 mld zï57.
Tak naprawdÚ trudno oceniÊ, jak silny wpïyw na pïynnoĂÊ mierzonÈ tradycyjnie skalÈ operacji otwartego rynku wywoïaïy zaburzenia na rynkach finansowych.
Zbjednej bowiem strony widoczne byïo nasilenie oddziaïywania czynników ograniczajÈcych pïynnoĂÊ, z drugiej zaĂ, prowadzone byïy operacje typu repo, w których
NBP zasiliï rynek ïÈcznie w ponad 2,1 mld zï dodatkowej pïynnoĂci. JednoczeĂnie ze
wzglÚdu na zwiÚkszenie Ărodków na rachunkach rezerwy obowiÈzkowej, wyĝsza niĝ
54
55
56
57
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Zaïoĝenia polityki pieniÚĝnej na rok 2008, NBP, Warszawa 2007, s. 10.
Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku..., op. cit.,
s.b10.
Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2008, op. cit., s. 20.
Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku..., op. cit.,
s.b10–11.
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w latach ubiegïych byïa takĝe wypïata odsetek z tego tytuïu (dodatkowe 0,8bmldbzï
pïynnoĂci). Istotne znaczenie miaïy takĝe takie czynniki jak spadek depozytów
zïotowych sektora publicznego (zwiÚkszenie pïynnoĂci o blisko 5 mldbzï) i pozostaïe
pozycje, obejmujÈce wypïatÚ odsetek od obligacji NBP, lokat terminowych Ministerstwa Finansów w NBP, czy dyskonta od bonów pieniÚĝnych (ïÈcznie zasilenie sektora
w 2,2 mld zï). PïynnoĂciowe oddziaïywanie skupu walut netto przez bank centralny
okazaïo siÚ zgodne z oczekiwaniami i zbliĝone do 2007 r. – niespeïna 6,4 mld zï58.
Po dwóch latach wzglÚdnej stabilizacji sytuacji pïynnoĂciowej (2007–2008), co
paradoksalnie nastÈpiïo w okresie najwiÚkszego nasilenia zaburzeñ i niepewnoĂci
na rynkach finansowych w ujÚciu globalnym, kolejne dwa lata przyniosïy sukcesywny przyrost skali nadpïynnoĂci w polskim sektorze bankowym. W 2009 r. zjawisko to
zwiÚkszyïo siÚ o niemal 13 mld zï. Tym razem, oprócz czynników autonomicznych
– gïównie skup walut netto i przyrost gotówki w obiegu (dodatkowe odpowiednio:
21,4 i niemal 1,5 mld zï), przyczyniïy siÚ do tego dziaïania banku centralnego59, co
moĝna uznaÊ z doĂÊ istotnÈ odmianÚ w stosunku do lat ubiegïych. W ciÈgu 2009 r.
obniĝono bowiem stopÚ rezerwy obowiÈzkowej o 0,5bpunktu proc., co spowodowaïo
uwolnienie pïynnoĂci w wysokoĂci 3,3 mld zï. Miaïo to wpïyw na zwiÚkszenie wolnych rezerw banków w ujÚciu krótkoterminowym, jednak NBP, wbĂwietle problemów z pozyskiwaniem Ărodków o charakterze dïugoterminowym, zdecydowaï takĝe
o przedterminowym wykupie obligacji wïasnych w kwocie nominalnej 7,8 mld zï60.
W 2010 r. wzrost nadpïynnoĂci sektorowej miaï ponownie wyïÈcznie charakter autonomiczny, jednak znacznie przybraï na sile, wynoszÈc w sumie prawie
47bmldbzï i znacznie przekraczajÈc oczekiwania (wzrost o 15,2 mld zï)61. Ponownie
najistotniejszy okazaï siÚ skup walut netto przez NBP, który zwiÚkszyï skalÚ zjawiska nadpïynnoĂci Ărednio o 40,3 mld zï62. ¥rodki pochodziïy gïównie z przewalutowania wpïat z budĝetu UE, gïównie w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej
Polityki Rolnej63. Duĝe znaczenie miaïy takĝe wpïata zysku banku centralnego za
rok ubiegïy do budĝetu pañstwa w kwocie niemal 4 mld zï oraz wypïaty dyskonta
od bonów pieniÚĝnych (w sumie dodatkowe 2,6 mld zï). OgraniczajÈce pïynnoĂÊ
znaczenie miaïy ponownie wzrost gotówki w obiegu Ărednio o 3,8 mld zï, a takĝe
wzrost poziomu rezerwy obowiÈzkowej Ărednio o 2 mld zï64.
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Ibidem, s. 11 i 14.
Raport roczny 2009, NBP, Warszawa 2010, s. 40.
Raport roczny 2009 – pïynnoĂÊ sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniÚĝnej NBP, NBP,
Warszawa 2010, s. 13.
Por. Zaïoĝenia polityki pieniÚĝnej na rok 2010, NBP, Warszawa 2009, s. 15 i Sprawozdanie
zbwykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2010, NBP, Warszawa 2011, s. 21.
Raport roczny 2010, NBP, Warszawa 2011, s. 40.
Raport roczny 2010. PïynnoĂÊ sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniÚĝnej NBP, NBP,
Warszawa 2011, s. 10.
Raport roczny 2010…, op. cit., s. 40.
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4. PRZEBIEG OPERACJI OTWARTEGO RYNKU NBP
W LATACH 2007–2010
Pojawienie siÚ zaburzeñ na krajowym rynku finansowym przy utrzymujÈcej siÚ
nadpïynnoĂci sektorowej, zwïaszcza w kontekĂcie aktywnego stabilizacyjnego podejĂcia NBP, musiaïo znaleěÊ swoje odzwierciedlenie takĝe w zakresie kluczowego
narzÚdzia polityki pieniÚĝnej w sferze ksztaïtowania pïynnoĂci banków, jakim sÈ
operacje otwartego rynku. O ile w 2007 r., ze wzglÚdu na brak oznak transferu zaïamania na rynku amerykañskich poĝyczek subprime, system prowadzenia operacji
otwartego rynku nie ulegï zmianie (NBP prowadziï wyïÈcznie absorbujÈce operacje podstawowe, emitujÈc bony pieniÚĝne z 7-dniowym terminem zapadalnoĂci
– wbsumie o wartoĂci nominalnej 997,5 mld zï), o tyle stopniowo pojawiaÊ zaczÚïo
siÚ zjawisko underbiddingu (zgïaszanie przez banki znacznie mniejszego popytu
wbstosunku do ogïaszanej podaĝy). Nasiliïo siÚ ono w listopadzie i grudniu65, majÈc
zwiÈzek z nieco bardziej zachowawczym podejĂciem banków do utrzymywania wolnych rezerw pïynnoĂci. KonsekwencjÈ byï znaczny wzrost nadpïynnoĂci w koñcu
roku i wzrost zainteresowania depozytem na koniec dnia66.
Podobnie byïo od poczÈtku 2008 r., choÊ wolumeny transakcji stopniowo malaïy, od paědziernika wyraěnie spadïo zapotrzebowanie banków na bony, a bank
centralny zaprzestaï podawania ich podaĝy (tzw. przetarg bez puli)67. Wspomniana
zmiana preferencji pïynnoĂciowych banków wiÈzaïa siÚ gïównie z trudnoĂciami
wboszacowaniu przez NBP poĝÈdanych przez uczestników rynku warunków pïynnoĂciowych68 – nasilaï siÚ underbidding, wahaïy siÚ rynkowe stopy procentowe,
nawet ob1–2 mld zï dziennie postÚpowaï wzrost pieniÈdza gotówkowego w obiegu69.
Wbsumie w ciÈgu caïego 2008 r. NBP sprzedaï bony pieniÚĝne o ïÈcznej wartoĂci
606,4 mld zï, ale ze wzglÚdu na przedstawione zaburzenia, w listopadzie i grudniu w ramach operacji dostrajajÈcych nastÈpiïa sprzedaĝ bonów 2- i 3-dniowych70
(zgodnie z zapowiedziÈ w Pakiecie zaufania, w celu ograniczenia nadwyĝki popytu
na krótkoterminowÈ pïynnoĂÊ nad podaĝÈ na rynku miÚdzybankowym i tym samym doprowadzenia do spadku stawki POLONIA). Miaïo to teĝ zapewniÊ bardziej
elastyczne moĝliwoĂci regulowania pïynnoĂci w krótszych terminach wobec nie-
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Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku…, op. cit.,
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Raport. Instrumenty polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku..., op. cit.,
s.b21–22.
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chÚci banków do zamraĝania Ărodków na dïuĝsze okresy. Jak siÚ jednak okazaïo,
wpïyw tych operacji byï nieistotny71.
Przetargi bez puli byïy kontynuowane jeszcze na poczÈtku 2009 r., jednak
wblutym NBP zaczÈï ponownie ogïaszaÊ wielkoĂÊ podaĝy w przetargach na bony
7-dniowe, co tïumaczone jest stopniowÈ stabilizacjÈ sytuacji na krajowym rynku
miÚdzybankowym i koniecznoĂciÈ powrotu do aktywnego zarzÈdzania przez bank
centralny krótkoterminowÈ pïynnoĂciÈ sektora bankowego72. W kolejnych dwóch
latach sprzedaĝ bonów pieniÚĝnych zaczÚïa rosnÈÊ – 2009 r. wyniosïa w sumie
1709 mld zï, a w 2010 r. aĝ 3941 mld zï. W 2010 r. w dalszym ciÈgu utrzymywaï siÚ
jednak wysoki poziom niechÚci do ryzyka (utrzymujÈcy siÚ underbidding) i ciÈgïa
skïonnoĂÊ banków do zarzÈdzania pïynnoĂciÈ w trybie O/N. Tendencje te wzmacniane byïy zakïadaniem przez Ministerstwo Finansów lokat w bankach z terminami 1-dniowymi, co nie gwarantowaïo ich odnawiania na dïuĝsze okresy. Ponownie
bardzo duĝe odchylenia stawki POLONIA od stopy referencyjnej byïy przyczynÈ
wykorzystania przez NBP w koñcu roku dwukrotnie operacji dostrajajÈcych, polegajÈcych na emisji bonów pieniÚĝnych o 2- i 3-dniowym terminie zapadalnoĂci73.
Poza operacjami podstawowymi i dostrajajÈcymi NBP od paědziernika 2008 r.
do paědziernika 2010 r. prowadziï zasilajÈce transakcje typu repo (warunkowego
odkupu papierów wartoĂciowych od banków), zwane niekiedy kredytem aukcyjnym74. Zostaïy one wprowadzone w ramach Pakietu zaufania w celu ograniczenia
ryzyka pïynnoĂci krótkookresowej i pïynnoĂci finansowania sektora bankowego75.
PoczÈtkowo miaïy one 3-miesiÚczny termin zapadalnoĂci76, jednak póěniej wydïuĝono go do 6 miesiÚcy77. BiorÈc pod uwagÚ, ĝe pojawiïy siÚ w okresie, kiedy rynek
miÚdzybankowy niemal wyïÈcznie opieraï siÚ na transakcjach O/N, ich wprowadzenie, z jednoczesnym rozszerzeniem papierów wartoĂciowych, mogÈcych stanowiÊ
ich zabezpieczenie78, moĝna uznaÊ za udane dÈĝenie do stworzenia przez NBP
„protezy” rynku miÚdzybankowego79.
Rysunek 2 obrazuje przebieg operacji otwartego rynku netto w latach 2007–2010,
obejmujÈc takĝe transakcje zasilajÈce typu repo. Wyraěnie widoczne sÈ wahania
wbpaědzierniku i grudniu 2008 r., kiedy to wystÈpiïo najwiÚksze zapotrzebowanie
na „pewniejszÈ pïynnoĂÊ” od banku centralnego, a wiÚc z dïuĝszym niĝ dostÚpny na
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Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2008, op. cit., s. 25.
Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2009, op. cit., s. 19.
Ibidem, s. 24.
Zob. np. Biuletyn…, op. cit., s. 58.
Polska wobec Ăwiatowego kryzysu gospodarczego, op. cit., s. 90.
Jest to pewne uogólnienie, gdyĝ faktycznie dwie pierwsze transakcje repo z 17 i 21 paědziernika
2008 r. miaïy odpowiednio 6- i 14-dniowy termin zapadalnoĂci. Transakcje 3-miesiÚczne rozpoczÚto
od listopada. Za: Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2008, op. cit., s. 25.
. Wilkowicz, Druga odsïona pakietu zaufania NBP, „Rzeczpospolita” z 01.04.2009 r.
WiÚcej zob. M. Pronobis, Reakcja Narodowego Banku Polskiego..., op. cit., s. 111.
W. Gadomski, Sukces Skrzypka i trochÚ bïÚdów, „Gazeta Wyborcza” z 25.01.2010 r.
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rynku terminem zapadalnoĂci. W sumie w 2008 r. przeprowadzonych zostaïo 6 operacji tego typu, a rynek zostaï zasilony w ten sposób ïÈcznie w pïynnoĂÊ obwartoĂci
blisko 34,3 mld zï80. Naleĝy jednoczeĂnie zauwaĝyÊ, ĝe wïaĂnie we wspomnianych
miesiÈcach nastÈpiïa krótkotrwaïa, ale istotna zmiana znaku pïynnoĂci sektora
bankowego. Wedïug metodologii NBP81, wystÈpiï bowiem niedobór pïynnoĂci, co
od wielu lat byïo w Polsce zjawiskiem niespotykanym.
Rysunek 2. Operacje otwartego rynku NBP netto w latach 2007–2010
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych NBP.

Wobec zainteresowania tÈ formÈ zasilenia w pïynnoĂÊ o terminie dïuĝszym niĝ
moĝliwy do osiÈgniÚcia wówczas na rynku miÚdzybankowym, w 2009 r. NBP kontynuowaï udzielanie bankom kredytu pod zastaw papierów wartoĂciowych w ramach
operacji dostrajajÈcych w regularnych terminach. Od maja 2009 r. wdroĝono teĝ
operacje z terminami póïrocznymi. Przetargi odbywaïy siÚ w systemie bez puli
ibakceptowane byïy wszystkie oferty, o ile oferowana rentownoĂÊ nie byïa niĝsza od
wskazanej ceny minimalnej82. W ramach transakcji repo w tamtym okresie sektor
zostaï zasilony w sumie w Ărodki w kwocie ïÈcznej ponad 129 mld zï83.
80
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Wobec powolnej, ale jednak postÚpujÈcej poprawy sytuacji na rynkach finansowych, zainteresowanie kredytem aukcyjnym zaczÚïo spadaÊ, tym bardziej ĝe nie
korzystaïy z niego banki z dominujÈcym kapitaïem zagranicznym84. W kwietniu
2010 r. zrezygnowano z oferowania finansowania z terminem 6-miesiÚcznym.
Wbpaědzierniku zaprzestano caïkowicie prowadzenia operacji dostrajajÈcych w tej
formie85. Èczna pïynnoĂÊ, która trafiïa do banków za poĂrednictwem transakcji
repo w 2010 r., wyniosïa niemal 54 mld zï.
Zgodnie z tradycyjnie przewidywanÈ moĝliwoĂciÈ przeprowadzania operacji
otwartego rynku o charakterze strukturalnym86, NBP w analizowanym okresie
dokonaï jednorazowej transakcji tego typu. Odbyïa siÚ ona w momencie, kiedy
dodatkowa pïynnoĂÊ, ze wzglÚdu na brak moĝliwoĂci racjonalnej wyceny ryzyka
przez banki, byïa w warunkach rynkowych trudno osiÈgalna. Transakcja, o której mowa, polegaïa na wspomnianym juĝ przedterminowym wykupie 10-letnich
obligacji NBP sprzedanych bankom w lutym 2002 r., z pierwotnym terminem zapadalnoĂci 1bstycznia 2012 r. W sumie rynek zostaï zasilony w ten sposób kwotÈ
7,8 mld zï. Transakcja zostaïa przeprowadzona w styczniu, nie tylko w celu zasilenia w pïynnoĂÊ, ale takĝe udostÚpnienia bankom Ărodków na dodatkowÈ akcjÚ
kredytowÈ87.
W ramach operacji otwartego rynku, realizujÈc zaïoĝenia Pakietu zaufania,
bank centralny jeszcze w 2008 r. zaoferowaï bankom m.in. transakcje swapów walutowych w CHF z terminami 7- i 84-dniowym oraz w USD i EUR z terminem
7-dniowym. W pierwszej poïowie 2009 r. terminy te wydïuĝono do 1 miesiÈca88.
Wbramach transakcji walutowych typu swap NBP w 2008 r. zasiliï system bankowy
w pïynnoĂÊ w walutach obcych o równowartoĂci 2,1 mld zï. Rok póěniej byïo to juĝ
niemal 11,5 mld zï89. Odbyïo siÚ to kosztem równowaĝnego zmniejszenia pïynnoĂci
w zïotych. Pomimo poczÈtkowo duĝego zainteresowania tego typu transakcjami,
wobec stabilizacji na rynku walutowym, od paědziernika 2009 r. banki jednak nie
wykazywaïy juĝ popytu na pïynnoĂÊ w walutach obcych. Dlatego teĝ od poczÈtku
2010 r. NBP zrezygnowaï z oferty swapów dotyczÈcych CHF, a od kwietnia takĝe
USD i EUR90.
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Raport o stabilnoĂci systemu finansowego – lipiec 2010 r., P. Szpunar (red.), NBP, Warszawa
2010, s. 19 i 56.
Sprawozdanie z wykonania zaïoĝeñ polityki pieniÚĝnej na rok 2010, op. cit., s. 25.
Zob. np. Zaïoĝenia polityki pieniÚĝnej na rok 2010, op. cit., s. 16.
E. WiÚcïaw, PieniÈdze z obligacji nie zamieniÈ siÚ w kredyty, „Rzeczpospolita” z 23.01.2009br.
W. Przybylska-KapuĂciñska, Dziaïania…, op. cit., s. 46–47 i 49.
Raport roczny 2009 – pïynnoĂÊ..., op. cit., s. 10.
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5. OCENA SKUTECZNO¥CI DZIAA NBP W REGULOWANIU
PYNNO¥CI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO
W DOBIE KRYZYSU
Dziaïania podjÚte przez NBP w sferze operacji otwartego rynku byïy jedynie
elementem aktywnoĂci zarówno samego banku centralnego, jak równieĝ Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego91. Kryzys zaufania i zaburzenia
wywoïane w systemie bankowym w jego konsekwencji, spowodowaïy z jednej strony
koniecznoĂÊ reakcji na sygnaïy rynkowe o wzroĂcie dodatniej luki finansowania,
problemach pïynnoĂciowych, zamarciu rynku miÚdzybankowego i gwaïtownie zaistniaïym braku moĝliwoĂci pozyskiwania Ărodków na dïuĝsze terminy, przy utrzymaniu jedynie moĝliwoĂci finansowania w okresach najkrótszych (poniĝej 2btygodni). Nadwyĝki wolnych Ărodków skoncentrowane byïy jedynie w niewielkiej liczbie
banków, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu ich redystrybucji92, stÈd teĝ
tak gwaïtowny wzrost dodatniej luki pïynnoĂci i trudnoĂci w uzupeïnieniu pasywów niektórych banków.
Z drugiej strony, po kilku najbardziej niepewnych miesiÈcach, nastÈpiï bardzo
duĝy wzrost nadpïynnoĂci sektorowej, który tak naprawdÚ byï konsekwencjÈ skumulowania Ărodków, których banki nie chciaïy przeznaczyÊ na poĝyczki na rynku
miÚdzybankowym. Problem ten, w powiÈzaniu z autonomicznymi ěródïami kreacji
dodatkowej pïynnoĂci, powodowaï nie do koñca jasny obraz sytuacji pïynnoĂciowej
na rynku. Dlatego teĝ zaburzenia pïynnoĂci sektora bankowego w owym okresie
trudno okreĂliÊ jako przejĂcie do stanu niedoboru pïynnoĂci. Wprawdzie pod koniec 2008 r. pojawiïo siÚ dodatnie saldo operacji otwartego rynku netto, co wedïug
powszechnie przyjmowanych reguï oznacza odwrócenie sytuacji, jednak byïo to
konsekwencjÈ zastoju w relacjach poĝyczkowo-depozytowych pomiÚdzy bankami,
a nie faktycznym brakiem wolnych rezerw. Innymi sïowy moĝna stwierdziÊ, ĝe nie
spadïa pïynnoĂÊ sektora bankowego, a raczej ograniczeniu ulegïa pïynnoĂÊ samego
rynku miÚdzybankowego, który przestaï byÊ podstawowym (obok depozytów) ěródïem pozyskiwania pieniÈdza na akcjÚ kredytowÈ.
Operacje podstawowe realizowane z wykorzystaniem bonów pieniÚĝnych wypeïniïy lukÚ na rynku miÚdzybankowym, dajÈc bankom moĝliwoĂÊ alternatywnego
wbstosunku do rynku lokowania nadwyĝek pïynnoĂci w instrumentach obarczonych
ryzykiem bliskim zeru. Równoczesne udostÚpnienie im dodatkowych operacji typu
repo oraz swapów walutowych stworzyïo moĝliwoĂÊ zasilenia w Ărodki o dïuĝszych
terminach zarówno w zïotych, jak teĝ w walutach obcych. Przeprowadzona na poczÈtku 2009 r. operacja strukturalna daïa takĝe moĝliwoĂÊ uzyskania dodatkowej
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pïynnoĂci w dïuĝszym terminie, chociaĝ zamiar NBP nie zostaï do koñca zrealizowany, gdyĝ nie doprowadziïo to do trwaïego oĝywienia na rynku kredytowym.
Te i inne dziaïania nie przyniosïy jednak zakïadanych rezultatów. Pomimo poprawy na rynku finansowym, awersja do ryzyka byïa jeszcze na tyle silna, ĝe od
lokat rynkowych znacznie wiÚkszym zainteresowaniem cieszyïy siÚ instrumenty,
które wczeĂniej byïy mniej popularne (np. depozyt na koniec dnia w NBP93), abwahania rynkowych stóp procentowych odbiegaïy od poĝÈdanych. Skala problemu,
jakim byï przede wszystkim kryzys zaufania oraz szerzej – gwaïtowny wzrost niepewnoĂci na caïym, nie tylko krajowym, rynku, spowodowaïa, ĝe konwencjonalne
dziaïania wïadz monetarnych w zakresie wykorzystania instrumentarium polityki
pieniÚĝnej do pobudzania akcji kredytowej okazaïy siÚ w wielu aspektach niewystarczajÈce. Jednak na uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe pomimo braku znaczÈcych efektów,
nie zdecydowano siÚ na dziaïania, które mogïy wpïynÈÊ na spadek niezaleĝnoĂci
NBP lub ograniczyÊ zaufanie do tej instytucji.

Abstract
The genesis of the global financial crisis should be sought a few years before
its first symptoms occurred in 2007. The development of the world (and Polish)
economy was stable until then. The breakdown of American mortgage loans, and
later the fall of Lehman Brothers, started a chain of events leading to the global
financial breakdown. The Polish economy experienced this as well but the crisis
shook the domestic banking system in particular.
Despite a relatively weaker shock in comparison to other countries, the
ownership structure of the Polish banking sector, combined with the crisis of
confidence, caused liquidity situation disturbances. The article focuses on the
reasons of disturbances of Polish banks issue potential, the progress of the crisis
situation emphasizing the antypical liquidity conditions and the activity of the NBP
in confronting the destabilization (including open market policy). The summary
attempts to assess the Polish central bank’s actions regarding control of Polish
banking sector liquidity.
Key words: global financial crisis, banking sector liquidity, finance gap, open
market operations, National Bank of Poland
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