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Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa 

Wysoki rating podmiotów, to nie tylko 
efekt ich wysokiej rentowności, ale także, 
a może przede wszystkim, efekt budo-
wy stabilnego modelu działania i silnych 
więzi z klientami oraz dostęp do odpo-
wiednich źródeł finansowania. To także 
perspektywy dalszego rozwoju. W obec-
nej sytuacji banków wszystkie te czte-
ry elementy są zachwiane. W takiej sy-
tuacji i przy nie najlepszej perspektywie 
trudno oczekiwać, aby banki były w sta-
nie uniknąć obniżki swych ratingów.
Nowy podatek bankowy w znaczący spo-
sób wpłynie na zmniejszanie rentowno-
ści sektora. Dojdzie jeszcze do tego efekt 
przewalutowania i rozliczenia kredytów 
frankowych. Czyli ryzykownych instru-
mentów (z ryzykiem pierwotnie uloko-
wanym na kliencie), które stały się po-
wszechne w ofercie sektora, i to pomimo 
niedopasowania walutowego źródeł fi-
nansowania. Zagregowany negatywny 
efekt ekonomiczny tej działalności po la-
tach przekłada się na dziesiątki miliardów 
złotych. W nowym otoczeniu politycz-
nym istotna część tego kosztu najpraw-
dopodobniej zostanie ustawowo przypi-
sana do sektora bankowego. Perspektywy 
rozwoju sektora również są niepewne, 
szczególnie jeśli wystąpi osłabienie kursu 
złotego – wówczas wzrosną dla banków 
koszty konwersji kredytów frankowych.
Dodatkowo kondycja finansowa stra-
tegicznych akcjonariuszy polskich ban-
ków (czyli dużych europejskich grup 
bankowych) również w większości przy-
padków uległa pogorszeniu w ostat-
nich miesiącach. W takich okoliczno-
ściach nie ma możliwości zapobieżenia 
obniżce ratingów przez Moody’s. Po-
zostaje pytanie o ich skalę.

Andrzej Reterski
prezes Domu Finansowego QS

Takie działania, jak wprowadzenie po-
datku od aktywów bankowych na pewno 
sektorowi nie pomagają. Zyski banków 
spadną, a część tych instytucji, próbu-
jąc zaoszczędzić, może nawet zdecydo-
wać się na ucieczkę w programy napraw-
cze, czyli wykazać straty. Taka sytuacja 
musi rodzić ryzyko spadku ratingów. Jed-
nakże sam podatek bankowy może oka-
zać się znośny, jeżeli nie dojdą do tego 
koszty spłaty kredytów denominowa-
nych do franka szwajcarskiego, czy też 
innych walut obcych. Chcąc poprawić sy-
tuację banków i uniknąć ewentualne-
go spadku ich ratingów, rząd powinien 
odsunąć groźbę „ustawy frankowej”. 
Z drugiej strony, zważywszy że sam po-
datek bankowy stał się już faktem i ra-
czej nie sposób oczekiwać wycofania tego 
obciążenia, należałoby poszukać moż-
liwości wsparcia sektora w inny sposób. 
Działalność bankowa w Polsce, poza szy-
kanami podatkowymi, jest limitowa-
na licznymi ograniczeniami ustawowymi 
oraz wynikającymi z tzw. rekomendacji 
KNF. Z całą pewnością sytuacja sekto-
ra uległaby poprawie, gdyby to restryk-
cyjne podejście zostało zmienione. Kry-
zys finansowy mamy już dawno za sobą, 
a ograniczenia z nim związane nadal się 
utrzymują, a nawet powstają kolejne. 
Można zrozumieć to, że nowy rząd, po-
trzebując środków na realizację obiet-
nic przedwyborczych, sięga po nie tam, 
gdzie, jak wszyscy wiedzą, pieniądze za-
wsze są – do sejfów bankowych. Ale sko-
ro już tam sięgamy, to przynajmniej nie 
utrudniajmy bankom prowadzenia dzia-
łalności, która pozwala te środki wypra-
cowywać. Wtedy będzie i na podatek, i na 
rozwój. A to powinno pomóc ratingom.

Jarosław Janecki
główny ekonomista  
w Société Générale Polska

Ocena ratingowa banków jest niczym in-
nym, jak oceną bieżącej kondycji finan-
sowej, jak i perspektyw zmian ich sy-
tuacji w najbliższej przyszłości. Wiele 
zdarzeń negatywnych, wpływających 
na pogorszenie wyników sektora ban-
kowego już miało miejsce. Odnosi się 
to zarówno do większych wymogów ka-
pitałowych, dodatkowych płatności wy-
maganych przez regulatorów rynku, 
nowego podatku bankowego czy też re-
kordowo niskich stóp rynkowych. Czy za-
tem sytuacja może się jeszcze bardziej 
pogorszyć i wpłynąć na obniżenie ratin-
gów banków? Niestety, taki scenariusz 
jest możliwy. Aby do niego nie doszło, 
należałoby ostatecznie rozwiać spekula-
cje na temat możliwości przewalutowa-
nia kredytów walutowych. Wydaje się, 
że oceniający kondycję banków w Pol-
sce nadal biorą pod uwagę najbardziej 
kosztowny wariant. Urealnienie propo-
zycji i przedstawienie jej w formie osta-
tecznej ustawy powinno przynajmniej 
częściowo rozwiać obawy o stan sekto-
ra bankowego. Drugą ważną sprawą jest 
oddalenie ryzyka jeszcze głębszych re-
dukcji stóp procentowych przez NBP. 
Funkcjonowanie w otoczeniu niższych 
stóp procentowych mogłoby jeszcze bar-
dziej pogłębić problemy banków w Pol-
sce. W tym przypadku jedynie niższa 
stopa rezerw obowiązkowych mogłaby 
poprawić ich sytuację. Wreszcie trzecią 
sprawą jest wpływ ratingu kraju na ra-
ting podmiotów w nim funkcjonujących. 
W sytuacji obniżki ratingu Polski, ratin-
gi banków muszą również ulec redukcji. 
Zatem w tym przypadku, jak i we wcze-
śniejszych dwóch, wszystko lub prawie 
wszystko zależy od decyzji polityków.
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Ignacy Morawski
niezależny ekspert ekonomiczny

Są dwa kluczowe czynniki wewnętrzne, 
które zadecydują o stabilności sektora 
bankowego w Polsce w najbliższych latach 
i tym samym jego ratingu. Pierwszy to 
stabilność makroekonomiczna gospodarki, 
a głównie stabilność budżetu. Od tego bę-
dzie zależał rating kraju oraz kurs złotego, 
które mają pośredni wpływ na rating ban-
ków. Ewentualna długotrwała deprecjacja 
złotego mogłaby mieć negatywny wpływ 
na stabilność banków ze względu na dużą 
ekspozycję frankową. Drugim czynnikiem 
będą zmiany regulacyjne, w tym szcze-
gólnie ewentualna restrukturyzacja kre-
dytów frankowych. Ustawa frankowa 
jest obecnie traktowana przez inwesto-
rów i analityków jako jedno z głów-
nych zagrożeń dla polskiej gospodarki. 
W sferze deklaracji widać, że rząd jest 
zdeterminowany, by utrzymać stabil-
ność finansową i makroekonomiczną kra-
ju. W Planie na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju przedstawionym przez Mate-
usza Morawieckiego jest wyraźnie zapisa-
ne, że stabilność makroekonomiczna jest 
jednym z filarów rozwoju gospodarcze-
go. Wicepremier Morawiecki otwarcie opo-
wiada się również przeciw ustawie franko-
wej, zaproponowanej przez prezydenta. 
To, czego się obawiam, to inercja poli-
tyczna. Rząd złożył wiele obietnic, które 
jest zdeterminowany zrealizować, a swo-
ją wiarę w możliwości ich finansowa-
nia opiera na bardzo niepewnym projek-
cie podniesienia ściągalności podatków. 
Prezydent jest również zdeterminowa-
ny, by forsować swoje pomysły w zakre-
sie kredytów frankowych czy wieku eme-
rytalnego. Centrum decyzyjne wydaje się 
rozproszone i w takich warunkach trud-
niejsze może być utrzymanie dyscypliny. 

Opracował:
J. Grobicki

Prezentowane 
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ich autorów, nie 
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z instytucji, 

z którymi są oni 

związani zawodowo.

Fo
t.

 P
BP

 B
an

k 
S.

A
.

SPADKOWI RATINGU BANKÓW W POLSCE?

Marta Tchórzewska
Strategy Advisory Manager w Baker Tilly

Obniżenie ratingu oznacza, że obsłu-
ga polskiego długu staje się droższa. 
Droższy dług wpłynie na wzrost kosz-
tów finansowania dla firm, co z ko-
lei ograniczy liczbę realizowanych in-
westycji. W polski system bankowy 
w sposób oczywisty uderzają regula-
cje dotyczące podatku bankowego obo-
wiązujące od lutego br. oraz przepisy 
w zakresie wsparcia osób, które zacią-
gnęły kredyty na zakup nieruchomości 
we frankach szwajcarskich, umożliwia-
jące przewalutowanie zaciągniętych zo-
bowiązań. Z tych powodów agencje za-
powiedziały rewizję ratingu polskich 
banków i uważne przyjrzenie się stabil-
ności sektora finansowego w Polsce. 
S&P już obniżył perspektywę ratingu dla 
polskiego sektora bankowego, uznając, 
że instytucje finansowe działają w trud-
nym otoczeniu. Oznacza to, że perspek-
tywa obniżki ratingu jest niestety do-
syć realna. Również Moody’s oraz Fitch 
zapowiedziały rewizję i uważną obser-
wację sektora bankowego w Polsce. 
Agencje zwracają uwagę, że z kolei poda-
tek bankowy może zmniejszyć zdolność 
sektora do absorpcji ryzyk związanych 
z zawirowaniami na rynku, a takie mogą 
zostać wywołane przez samą konwersję. 
Biorąc pod uwagę niespotykany wzrost 
obciążeń sektora bankowego w Pol-
sce i obawy agencji o jego stabilność, 
instytucje, przeciwdziałając obniże-
niu ratingu, powinny przekonywać 
o odpowiednim buforze kapitałowym. 
Prawdopodobnie czeka nas też dalsza 
konsolidacja na rynku. Należy też spo-
dziewać się kolejnych podwyżek opłat 
– będzie to efekt dopasowania struk-
tury kosztów do aktywów banków.
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Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz  
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Jeśli chodzi o możliwości regulowania przez 
Polskę długookresowych zobowiązań, to 
ocena agencji Moody’s jest obecnie naj-
wyższa – o jeden stopień wyższa niż oce-
na Fitch i o dwa stopnie wyższa niż ocena 
S&P. Oznacza to, że i obecne oceny dwóch 
największych banków według Moody’s są 
również najwyższe, choć ograniczone przez 
rating kraju. Dlatego już samo jego obniże-
nie o jeden stopień do ewentualnego po-
ziomu A3 musi skutkować obniżką ratingu 
banków. Odrębny problem to kwestia spa-
dającej rentowności działalności bankowej. 
Składają się na nią przede wszystkim śro-
dowisko niskich stóp procentowych, pod-
wyższanie wymogów kapitałowych oraz 
wprowadzenie podatku bankowego. We-
dług szacunków NBP podatek bankowy 
doprowadzi do zwiększenia w ciągu roku 
udziału w aktywach sektora banków ko-
mercyjnych z ujemnym wynikiem finanso-
wym z 2 do 22 proc. Dlatego wydaje się, że 
obniżki ratingu banków w Polsce są nie-
uchronne, ale proces ten można łagodzić. 
Po pierwsze, jest jeszcze czas, aby prze-
myśleć mechanizm rozwiązania proble-
mu kredytów frankowych. Przynajmniej 
fazowanie projektu wydaje się nieuchron-
ne. Po drugie, jeżeli będziemy mieli do czy-
nienia ze spowolnieniem akcji kredytowej 
sektora bankowego, polityka stóp procen-
towych NBP powinna w większym stopniu 
zwracać uwagę na jego kondycję. Nie ma 
już miejsca na dalsze obniżki stóp procen-
towych. Po trzecie wreszcie, można roz-
ważyć wprowadzenie programu zbliżone-
go do węgierskiego Funding for growth, 
który poprzez dostęp do taniego finanso-
wania z banku centralnego powinien pod-
nosić rentowność działalności bankowej.
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