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The impact of commercial banks policy on the financial markets stability

6áRZDNOXF]RZH stabilnoĞü systemX finansoZeJo banki komercyMne
Keywords: financial system stability commercial banks

:sWĊS

: c]asie ostatnieJo kry]ysX finansoZeJo ktyry ]ZeryfikoZaá politykĊ bankyZ
komercyMnych na rynkX Jlobalnym ]Zrycono XZaJĊ na spoáec]ną oGpoZieG]ialnoĞü
bankyZ ora] ich ZkáaG Ze Z]rost i ]ryZnoZaĪony ro]ZyM a tym samym ]ZiĊks]enie
stabilnoĞci finansoZeM sektora =ac]Ċto ĞciĞle áąc]yü stabilnoĞü systemX finansoZeJo
] G]iaáalnoĞcią poGmiotyZ ] sektora bankoZeJo :proZaG]ono ]miany Z procesie
fXnkcMonoZania sieci be]piec]eĔstZa finansoZeJo ILQDQFLDOVDIHW\QHW  ZGroĪono
barG]ieM restrykcyMne ]asaGy oceny ry]yka portfela hanGloZeJo ro]poc]Ċto prace
naG popraZą MakoĞci kapitaáyZ Záasnych by ]ZiĊks]yü oGpornoĞü bankyZ na ]aáamania na rynkX finansoZym =JoGnie ] GefinicMą poGaną pr]e] T 3aGoa-SchioppĊ
stabilnoĞü finansoZa to stan Z ktyrym system finansoZy Mest ]Golny Go Zytr]ymania
Zstr]ąsyZ be] poGGania siĊ nasilaMącym siĊ ]aJroĪeniom niekor]ystnie oGG]iaáXMącym na alokacMĊ os]c]ĊGnoĞci moĪliZoĞü ich inZestycMi i fXnkcMonoZanie páatnoĞci
Z JospoGarce : literatXr]e fXnkcMĊ tĊ okreĞlono mianem Xtr]ymyZania reJXlarnych
ZarXnkyZ Z systemie finansoZym >3aGoa-Schioppa @ = kolei -. Solor] ZproZaG]a GefinicMĊ stabilnoĞci finansoZeM Mako stan Gynamic]neM i trZaáeM ryZnoZaJi na
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poZią]anych ]e sobą rynkach finansoZych >Solar]  s @ ,nac]eM XMmXMąc
Mest to stan Z ktyrym system finansoZy Mako caáoĞü nie Zyka]XMe Xtraty páynnoĞci
lXb nieZypáacalnoĞci >&rockett  s @ 2]nac]a to Īe instytXcMe finansoZe
są Z stanie proZaG]iü G]iaáalnoĞü Z sposyb niepr]erZany nie maMą problemyZ
] terminoZym ZyZią]yZaniem siĊ ]e sZoich ]oboZią]aĔ natomiast transakcMe
instrXmentami finansoZymi są GokonyZane Z sposyb ciąJáy 'lateJo ZarXnkiem
takieM stabilnoĞci finansoZeM Mest stabilnoĞü klXc]oZych instytXcMi finansoZych Mak
ryZnieĪ rynkyZ finansoZych co o]nac]a moĪliZoĞü pr]eproZaG]ania transakcMi
Z ]aXfaniX i po cenach oG]ZiercieGlaMących poGstaZoZe procesy JospoGarc]e i nieXleJaMących istotnym krytkookresoZym Zahaniom Z sytXacMi JGy nie poMaZiaMą siĊ
]asaGnic]e ]miany Z siáach ZpáyZaMących na Gany rynek >-XrkoZska-=eiGler 
s @ StabilnoĞü systemX finansoZeJo to MeJo ]GolnoĞü Go ]achoZania páynnoĞci
finansoZeM i pos]c]eJylnych MeGnostek Go pokryZania strat i ry]yka ] fXnGXs]y
Záasnych c]yli Go ]achoZania ZypáacalnoĞci 3oGstaZĊ tak ro]XmianeM stabilnoĞci
rynkyZ finansoZych stanoZi popraZnie G]iaáaMący system bankoZy NaleĪy poGkreĞliü Īe ± miĊG]y innymi Z 3olsce ± naMbarG]ieM ro]ZiniĊtym seJmentem rynkX
finansoZeJo Mest system bankoZy
&el artykXáX stanoZi pr]eproZaG]enie anali]y oGG]iaáyZania polityki bankyZ
komercyMnych na stabilnoĞü rynkyZ finansoZych Z 3olsce ]e s]c]eJylnym Zska]aniem ]aJroĪeĔ Gla teM stabilnoĞci maMących poGáoĪe Z ostatnim kry]ysie finansoZym
o ]asiĊJX Jlobalnym

6WDELOQoĞüseNWorDILQDQsoweJow3oOsFeQDWOesWreIyeXro

2pieraMąc syntetyc]ną ocenĊ stabilnoĞci kraMoZeJo systemX finansoZeJo na
baGaniach N%3 naleĪy ]aXZaĪyü Īe perspektyZy MeJo stabilnoĞci Z 3olsce XleJáy
poJors]eniX Z ostatnim pyároc]X  rokX : raporcie N%3 pr]eGstaZiono ryZnieĪ
Zyniki bieĪąceM sytXacMi finansoZeM sektora bankoZeJo ora] sektora niebankoZych
instytXcMi finansoZych ktyre Z baGanym okresie ,, poáoZa  rokX nie XleJáy
]mianie Natomiast Z omaZianym c]asie poleps]yáa siĊ ]GolnoĞü Go absorboZania
s]okyZ pr]e] sektor bankoZy = kolei istotnie poJors]yáy siĊ perspektyZy otoc]enia
polskieM JospoGarki co bĊG]ie miaáo ZpáyZ na G]iaáanie polskieJo systemX finansoZeJo 3roJno]y Z]rostX JospoGarc]eJo na ĞZiecie a s]c]eJylnie Z strefie eXro na lata
± są sXkcesyZnie obniĪane .omisMa EXropeMska Z proMekcMi pr]eproZaG]oneM
Ziosną  rokX pr]eZiGyZaáa Īe Z]rost 3.% Z strefie eXro Zyniesie Z  rokX
nie ZiĊceM niĪ  natomiast Mesienią teJo sameJo rokX proJno]Ċ tĊ obniĪono Go 
2bserZXMąc Gane statystyc]ne Gotyc]ące 3.% ]a pierZs]e tr]y kZartaáy  rokX
ktyre Zska]XMą na spaGek 3.% Z strefie eXro Z ]Zią]kX ] trZaMącym kry]ysem
fiskalnym ora] potr]ebami kapitaáoZymi bankyZ Z niektyrych kraMach strefy eXro
moĪna ZnioskoZaü Īe Mest to pr]yc]yna Xtr]ymyZania siĊ napiĊü na ĞZiatoZych
rynkach finansoZych 3omimo pr]eproZaG]enia Z JrXGniX  rokX ora] lXtym
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 rokX tr]yletnich operacMi refinansXMących Z sektor]e bankoZym nie oJranic]ono
caákoZicie aZersMi Go ry]yka Xc]estnikyZ rynkyZ finansoZych :e Zr]eĞniX 
rokX E%& oJáosiá noZy proJram ]akXpX obliJacMi 20T ± 2XtriJht 0onetary Transactions) oraz rozpoczĊto prace nad Mednolitym mechanizmem nadzoru bankoZeJo
strefy euro umoĪliZiaMącym Zykorzystanie ĞrodkyZ z ESM (The European Stability
Mechanism) oraz EFSF (The European Financial Stability Facility) na dokapitalizoZanie bankyZ 'ziaáania te zZiĊkszyáy optymizm uczestnikyZ rynkyZ finansoZych
Mednak skutki tych decyzMi bĊdą Zidoczne dopiero Z przyszáoĞci 5yZnieĪ Z 3olsce
proMekcMa makroekonomiczna N%3 przeproZadzona Z listopadzie  roku ZskazuMe
na istotne spoZolnienie Zzrostu JospodarczeJo Z latach ± Z poryZnaniu
do  roku Nie poZinno to zaJroziü stabilnoĞci systemu finansoZeJo Z 3olsce
Mednak z peZnoĞcią Zpáynie na zyskoZnoĞü instytucMi finansoZych a dodatkoZo
ZciąĪ istotna Mest niepeZnoĞü co do koniunktury ĞZiatoZeM szczeJylnie Z kraMach
bĊdących partnerami handloZymi 3olski = teJo ZzJlĊdu poJorszenie perspektyZ
Zzrostu JospodarczeJo oraz utrzymuMący siĊ kryzys zadáuĪenia Z strefie euro ZskazuMą na fakt iĪ ryzyko materializacMi zaJroĪenia dla stabilnoĞci systemu finansoZeJo
Z 3olsce uleJáo zZiĊkszeniu
AnalizuMąc czynniki ryzyka oddziaáuMące na stabilnoĞü systemu finansoZeJo
naleĪy podkreĞliü ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko finansoZania :spomniany
poZyĪeM kryzys bankoZy Z kilku kraMach strefy euro oraz áączący siĊ z nim kryzys
finansyZ publicznych nadal ZspyáistnieMą ze zMaZiskiem nadmierneJo zadáuĪenia
sektora pryZatneJo ktyre stanoZi pozostaáoĞü boomu na rynkach nieruchomoĞci
z okresu przedkryzysoZeJo 'áuJoterminoZa ZypáacalnoĞü kraMyZ o Zysokim
poziomie dáuJu publiczneJo ZymaJa od tych paĔstZ przeproZadzenia zacieĞnienia
polityki fiskalneM na duĪą skalĊ -ednak proces ten ZiąĪe siĊ z procyklicznym ZpáyZem restrykcyMneM polityki fiskalneM na aktyZnoĞü Jospodarczą Z tych kraMach Stąd
istotne Mest poZodzenie dziaáaĔ 8nii EuropeMskieM opartych na proMekcie zinteJroZaneJo
europeMskieJo nadzoru bankoZeJo początkoZo obeMmuMąceJo kraMe strefy euro oraz
ZykorzystuMąceJo mechanizmy stabilizacyMne funkcMonuMące Z 8E Ma to na celu
uniezaleĪnienie finansyZ bankyZ od sytuacMi fiskalneM daneJo paĔstZa
:spyázaleĪnoĞü miĊdzy poJorszeniem siĊ kondycMi finansoZeM niektyrych kraMyZ
strefy euro a osáabieniem ich aktyZnoĞci JospodarczeM ktyra zZiĊksza ryzyko materializacMi tych procesyZ ZpáynĊáaby niekorzystnie na stabilnoĞü systemu finansoZeJo Z 3olsce SytuacMa ta moJáaby doproZadziü do ZyĪszeJo ryzyka finansoZania
i Zzrostu kosztyZ ryzyka kredytoZeJo Z sektorze bankoZym 3onadto zaburzenia na
Jlobalnych rynkach finansoZych odbiáyby siĊ neJatyZnie na poziomie 3.% Z 3olsce co doproZadziáoby do poJorszenia MakoĞci kredytyZ 'odatkoZo spoZolnienie
Jospodarcze ZpáynĊáoby na straty kredytoZe Z portfelu kredytyZ mieszkanioZych
ponieZaĪ Z polskim systemie bankoZym udziaá kredytyZ o ZysokieM relacMi ZartoĞci
kredytu do bieĪąceM ZartoĞci zabezpieczenia Mest istotny :zrost aZersMi do ryzyka
myJáby przyczyniü siĊ do problemyZ z odnoZieniem operacMi sZapoZych maMących
na celu zabezpieczenie przed ryzykiem ZalutoZym zZiązanym z portfelem kredytyZ
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ZalutoZych : dalszeM koleMnoĞci moJáoby poMaZiü siĊ zMaZisko nasilenia presMi rynkoweM na delewarowanie bankyw europeMskich co skutkowaáoby wzrostem kosztyw
finansowania rynkowego ograniczoną dostĊpnoĞcią oraz krytszą zapadalnoĞcią 5ywnieĪ ewentualna presMa rynkowa i regulacyMna bankyw europeMskich aby podwyĪszyü
adekwatnoĞü kapitaáową mogáaby siĊ przyczyniü do ograniczenia pozyskania kapitaáyw
przez emisMĊ akcMi lub konwersMĊ pasywyw na kapitaá wysokieM MakoĞci co w rezultacie
moĪe spowodowaü obniĪenie swoich ekspozycMi przez banki wobec instytucMi zaleĪnych
dziaáaMących w innych paĔstwach Skutki takich wydarzeĔ powinny byü w 3olsce mnieM
dotkliwe niĪ w innych kraMach regionu gáywnie z tego powodu Īe zmnieMsza siĊ wartoĞü
zobowiązaĔ bankyw w 3olsce wobec zagranicznych podmiotyw finansowych Taka
zmiana struktury finansowania w polskim sektorze bankowym pozytywnie wpáywa
na ewentualne skutki procesu delewarowania spyáek matek bankyw w 3olsce NaleĪy
rywnieĪ podkreĞliü Īe w 3olsce skala procesu delewarowania Mest istotnie niĪsza w porywnaniu do paĔstw ktyrych poziom nierywnowagi makroekonomiczneM w okresie
przedkryzysowym byá naMwiĊkszy 'latego kraMe te dotyka zMawisko ograniczenia akcMi
kredytoweM wynikaMące nie tylko z czynnikyw podaĪowych ale rywnieĪ popytowych
w warunkach spowolnienia gospodarczego [5DSRUW R VWDELOQRĞFL«  s ±@

KoQdyFMDSoOsNLeJoseNWorDEDQNoweJo

:skaĨniki Ğwiadczące o stanie polskiego sektora bankowego w analizowanym
 roku wskazywaáy na dobrą sytuacMĊ bankyw :ysokie wyposaĪenie w kapitaá
dodatnie tempo wzrostu akcMi kredytoweM oraz bardzo dobre wyniki finansowe byáy
podstawą do stwierdzenia Īe sytuacMa polskiego sektora bankowego Mest stabilna
:iĊkszoĞü bankyw w 3olsce przyMĊáa strategiĊ ograniczania wartoĞci finansowania
zagranicznego na rzecz lokalneM bazy depozytoweM co przyczyniáo siĊ do obniĪenia
luki finansowania i wzrostu kosztyw dotyczących pozyskania depozytyw klientyw
3onadto widoczna byáa przewaga bufora aktywyw páynnych nad niestabilnymi Ĩrydáami finansowania 2d marca  roku banki poprawiáy rywnieĪ swoMą zdolnoĞü
do absorbowania strat poprzez wzrost kapitaáyw wáasnych co potwierdziáy wyniki
testyw skraMnych ktyre wskazaáy na wysoki zasyb kapitaáyw do pokrycia skutkyw
znacznego spowolnienia gospodarczego [5DSRUWRV\WXDFML«  s ±@
2bserwuMąc politykĊ kredytową bankyw komercyMnych warto zwryciü uwagĊ na
fakt Īe dynamika kredytyw konsumpcyMnych na koniec wrzeĞnia  roku byáa uMemna
(±) a kwoty tych kredytyw sukcesywnie spadaMą Trend ten Mest zauwaĪalny od
momentu zaostrzenia polityki kredytoweM bankyw w latach ± wynikaMąceM
z istotnego pogorszenia MakoĞci kredytyw udzielanych przy áagodneM polityce kredytoweM
oraz ± co siĊ z tym wiąĪe ± wysokich odpisyw z tytuáu utraty ich wartoĞci 'odatkowo
w  roku na skutek implementacMi 5HNRPHQGDFML 7 GRW\F]ąFHM GREU\FK SUDNW\N
Z]DNUHVLH]DU]ąG]DQLDU\]\NLHPGHWDOLF]Q\FKHNVSR]\FMLNUHG\WRZ\FK banki komercyMne
koleMny raz zaostrzyáy politykĊ kredytową 5ywnieĪ kryteria udzielania kredytyw miesz-
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kaniowych ulegáy znacznemu zaostrzeniu szczegylnie na przeáomie  i  roku
(chociaĪ tempo wzrostu kredytyw mieszkaniowych obniĪaáo siĊ MuĪ od ,9 kwartaáu
 roku) kiedy w Īycie weszáa 5HNRPHQGDFMD6GRW\F]ąFDGREU\FKSUDNW\NZ]DNUHVLH
]DU]ąG]DQLDHNVSR]\FMDPLNUHG\WRZ\PLILQDQVXMąF\PLQLHUXFKRPRĞFLRUD]]DEH]SLHF]R
Q\PLKLSRWHF]QLH co spowodowaáo kontynuacMĊ teM polityki w ,, i ,,, kwartale  roku
%anki komercyMne zdecydowaáy siĊ rywnieĪ na zmianĊ struktury walutoweM nowo
udzielonych kredytyw mieszkaniowych zwiĊkszaMąc udziaá kredytyw záotowych chociaĪ
w ich portfelu nadal przewaĪaMą kredyty walutowe (z czego  we frankach szwaMcarskich) co stanowi zagroĪenie wystąpienia ryzyka kredytowego wynikaMącego z deprecMacMi kursu walutowego :iĊksza relacMa wartoĞci kredytu do wartoĞci zabezpieczenia
(Lt9) stwarza zagroĪenie odzyskania caáoĞci kredytu w wyniku koniecznoĞci realizacMi
przez bank zabezpieczenia w postaci hipoteki [5DSRUWRVWDELOQRĞFL«  s ±@

=DJroĪeQLDdODsWDELOQoĞFLsysWePXILQDQsoweJowyQLNDMąFe]SoOLWyNLEDQNyw
NoPerFyMQyFK

=e struktury walutoweM bilansu sektora bankowego w latach ± w 3olsce
(tabela ) wynika Īe szczegylnie w  i  roku nastąpiá wzrost wartoĞci zarywno
pasywyw Mak i aktywyw walutowych Aktywa walutowe w  roku wynosiáy 
mld zá i stanowiáy  sumy bilansoweM wobec  na koniec  roku = kolei
wartoĞü pasywyw walutowych wynosiáa  mld zá czyli  sumy bilansoweM
wobec  na koniec  roku
Tabela  Struktura walutowa bilansu sektora bankowego w latach ± (mld zá)








$NWywD
&+F









EUR









US'









PLN









3DsywD
&+F









EUR









US'









PLN









ħrydáo opracowanie wáasne na podstawie 5DSRUWyZRV\WXDFMLEDQNyZZLUUrzĊdu .omisMi Nadzoru
Finansowego
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=naczny wzrost wartoĞci zarywno aktywyw (o ) Mak i pasywyw walutowych
(o ) w  roku wynikaá przede wszystkim z osáabienia záotego ,stotną czĊĞü
aktywyw w  roku stanowiáy aktywa denominowane w &+F ( sumy bilansoweM) oraz w EUR () :arto podkreĞliü Īe wysoki udziaá aktywyw walutowych
ma swoMe Ĩrydáo w znacznym rozwoMu kredytyw mieszkaniowych przede wszystkim
we franku szwaMcarskim ,ch wartoĞü bilansowa w  roku wyniosáa  mld zá
stanowiąc  walutowych kredytyw mieszkaniowych àącznie naleĪnoĞci walutowe pochodzące od gospodarstw domowych stanowiáy  naleĪnoĞci walutowych
bankyw ( mld zá) a naleĪnoĞci od przedsiĊbiorstw  ( mld zá) =Mawisko
wysokieM wartoĞci kredytyw walutowych udzielonych gospodarstwom domowym wiąĪe
siĊ z ryzykiem na Makie zdecydowaáy siĊ banki oraz zwiĊksza ryzyko w systemie
finansowym ,stotne Mest Īe tylko ta niewielka czĊĞü gospodarstw domowych ktyre
otrzymuMą dochody w walutach obcych Mest zabezpieczona przed ryzykiem walutowym
Mimo Īe banki są w stanie zabezpieczyü bieĪące przepáywy strumieni finansowych
przed ryzykiem kursowym i styp procentowych poprzez zawieranie transakcMi pochodnych to MuĪ przed ryzykiem niewypáacalnoĞci klientyw wynikaMąceM z gorszeM sytuacMi
finansoweM mogą zabezpieczyü siĊ tylko w ograniczonym stopniu :ydaMe siĊ Īe niepokoMący w kontekĞcie stabilnoĞci finansoweM Mest wysoki udziaá kredytyw walutowych
poniewaĪ znacznie ogranicza on moĪliwoĞci oddziaáywania Rady Polityki PieniĊĪneM
oraz Narodowego %anku Polskiego na cenĊ pieniądza w gospodarce ĝwiadczy o tym
chociaĪby fakt Īe na koniec  roku oprocentowanie  wszystkich kredytyw zaleĪaáo od decyzMi zagranicznych wáadz monetarnych [5DSRUWRV\WXDFML«  s ±@
Tabela  .redyty zagroĪone gospodarstw domowych i przedsiĊbiorstw oraz ich udziaá
w portfelu (mld zá ) w latach ±

$KredyWy]DJroĪoQeJosSodDrsWw
doPowyFK
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ħrydáo opracowanie wáasne na podstawie Raportu o sytuacMi bankyw w  r UrzĊdu .omisMi Nadzoru Finansowego
s   
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Stan kredytyw zagroĪonych (tabela ) to istotna informacMa dla stabilnoĞci sektora finansowego :  roku moĪna byáo zaobserwowaü znaczny wzrost wartoĞci zagroĪonych
kredytyw konsumpcyMnych ktyry do  roku nie ulegá obniĪeniu Przyrost kredytyw
zagroĪonych miaá swoMe Ĩrydáo przede wszystkim w zwiĊkszeniu wartoĞci zagroĪonych
kredytyw mieszkaniowych Ponadto naleĪy zwryciü uwagĊ na fakt Īe odsetek zagroĪonych kredytyw konsumpcyMnych w  roku zwiĊkszyá siĊ do  z  w 
roku gáywnie z powodu spadku ogylneM wartoĞci wszystkich kredytyw konsumpcyMnych
udzielonych w opisywanym roku RywnieĪ w przypadku kredytyw zagroĪonych dla przedsiĊbiorstw zauwaĪono wzrost ich wartoĞci szczegylnie kredytyw dla sektora MSP : 
roku znacznie zwiĊkszyáa siĊ rywnieĪ wartoĞü zagroĪonych kredytyw záotowych oraz
walutowych co moĪe byü niepokoMącym sygnaáem dla stabilnoĞci systemu finansowego
AnalizuMąc strukturĊ Ĩrydeá finansowania dziaáalnoĞci sektora bankowego w Polsce w  roku (tabela ) warto zwryciü uwagĊ na fakt Īe banki pozyskuMą Ğrodki
gáywnie z depozytyw sektora niefinansowego ktyre stanowią  sumy bilansoweM
NastĊpne w koleMnoĞci są zobowiązania wobec podmiotyw zagranicznych dziaáaMących
w macierzysteM grupie kapitaáoweM ( sumy bilansoweM) podmiotyw kraMowego
sektora finansowego () zagranicznych podmiotyw sektora finansowego ()
oraz sektora budĪetowego () Natomiast pozostaáe zobowiązania stanowią 
a kapitaáy  sumy bilansoweM [5DSRUWRV\WXDFML«  s @
Tabela  Struktura Ĩrydeá finansowania dziaáalnoĞci sektora bankowego (mld zá) w  roku
$NWywD
Kredyty sektora niefinansowego

3DsywD
 'epozyty sektora niefinansowego

Kredyty sektora budĪetowego

 =obowiązania wobec sektora budĪetowego

Kredyty dla sektora finansowego

 =obowiązania wobec zagraniczneM grupy kapitaáoweM

,nstrumenty dáuĪne

 ,nne zobowiązania wobec nierezydentyw z sektora
finansowego

NaleĪnoĞci od bankyw kasa N%P

 =obowiązania wobec kraMowego sektora finansowego

Pozostaáe pozycMe

 Pozostaáe pozycMe
Kapitaáy









ħrydáo opracowanie wáasne na podstawie 5DSRUWXRV\WXDFMLEDQNyZZU UrzĊdu KomisMi Nadzoru Finansowego s 

: kontekĞcie stabilnoĞci sektora finansowego Ĩrydáa finansowania polskiego
sektora bankowego są oparte gáywnie na depozytach sektora niefinansowego co wydaMe siĊ bezpieczną strategią w sytuacMi zawirowaĔ na globalnym rynku finansowym
:obec przewagi zobowiązaĔ wobec zagraniczneM grupy kapitaáoweM w stosunku do
sektora niefinansowego pewne zagroĪenie mogáoby to stanowiü w przypadku problemyw zagranicznych bankyw w macierzysteM grupie kapitaáoweM
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=DNoĔF]eQLe

Sprawnie dziaáaMący system bankowy Mest podstawą stabilnoĞci rynkyw finansowych : czasie ostatniego kryzysu finansowego sektor bankowy odgrywaá istotną
rolĊ w przywryceniu rywnowagi na rynkach finansowych miĊdzy innymi poprzez
wdraĪanie bardzieM restrykcyMnych zasad oceny ryzyka portfela handlowego czy
poprawĊ MakoĞci kapitaáyw wáasnych Analiza oddziaáywania polityki bankyw komercyMnych na stabilnoĞü rynkyw finansowych w Polsce ze wskazaniem zagroĪeĔ dla teM
stabilnoĞci bĊdąca celem artykuáu prowadzi do wniosku Īe pomimo dobreM kondycMi
polskiego sektora bankowego polityka kredytowo-depozytowa bankyw powinna byü
prowadzona ze szczegylną ostroĪnoĞcią :ynika to gáywnie z osáabienia gospodarczego
i związanego z tym wzrostu kredytyw zagroĪonych w portfelach bankyw Ponadto
wysoki udziaá kredytyw walutowych znacznie ogranicza oddziaáywanie instrumentyw
polityki pieniĊĪneM N%P na cenĊ pieniądza w gospodarce co rywnieĪ Mest niepokoMące
w kontekĞcie stabilnoĞci finansoweM Pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego
oraz utrzymuMący siĊ kryzys zadáuĪenia w wielu europeMskich kraMach stwarza ryzyko
materializacMi zagroĪenia dla stabilnoĞci systemu finansowego w Polsce
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7KeLPSDFWoIFoPPerFLDOEDQNsSoOLFyoQWKeILQDQFLDOPDrNeWssWDELOLWy
The aim of this article is to analyze the impact of commercial banks` policy on the financial markets stability in Poland This analysis leads to the conclusion that despite the well-being of the Polish
banking sector lending and deposit banks policy should be conducted with caution This is mainly
due to the economic downturn and the ensuing increase in non-performing loans in bank portfolios
MoreoYer the high share of foreign currency loans significantly reduces the impact of monetary policy
instruments N%P on price of money in the economy which is also worrying in the conte[t of financial
stability The deterioration of the economic outlook and the continuing debt crisis in seYeral European
countries poses a threat to the stability of the financial system in Poland

