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Nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej
i p³ynnoœci banków wobec zagro¿eñ zwi¹zanych
z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych
w polskich bankach
Nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci...

Wstêp
W latach 2005-2008 obserwowaliœmy w polskim sektorze bankowym
bardzo dynamiczny rozwojów kredytów mieszkaniowych, których tempo wzrostu przekracza³o 50%. Niestety banki finansowa³y wzrost akcji
kredytowej g³ównie krótkoterminowymi depozytami z³otowymi oraz
œrodkami finansowymi pochodz¹cymi z uwagi na du¿y udzia³ kapita³u
zagranicznego w polskim sektorze bankowym od banków matek. Udzia³
finansowania d³ugoterminowego by³ relatywnie niewielki. Nawet obecnie (dane na koniec 2012 r.) w pasywach banków œrodki powy¿ej roku
w œwietle danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stanowi¹ nieco
ponad 1%. Marginaln¹ rolê odgrywa³y popularne w innych krajach Unii
Europejskiej (UE) listy zastawne (dane statystyczne w dalszej czêœci artyku³u).
Takie podejœcie do finansowania akcji kredytowej doprowadzi³o do
wzrostu ryzyka w polskim systemie bankowym. Udzielanie d³ugoterminowych kredytów w oparciu o œrodki krótkoterminowe zwiêkszy³o bowiem lukê miêdzy struktur¹ terminow¹ aktywów i pasywów polskich
banków. Innym zagro¿eniem, które ujawni³o siê w czasie boomu kredytowego, by³ sposób finansowania kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim i w euro.
Istotny wp³yw na ograniczenie skali transformacji terminowej banków mog¹ mieæ regulacje bankowe. Szczególnie du¿e nadzieje wi¹¿e siê
z nowymi regulacjami bazylejskimi, a zw³aszcza opracowanymi w ramach Bazylei III nowymi miêdzynarodowymi standardami w zakresie
wyp³acalnoœci i p³ynnoœci banków.
Podstawowym celem artyku³u jest ocena potencjalnego wp³ywu nowych regulacji w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci banków
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(Bazylei III) na ograniczanie zagro¿eñ zwi¹zanych z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskich bankach. Najwiêksze znaczenie mo¿e tu mieæ wskaŸnik p³ynnoœci d³ugookresowej.
Artyku³ zosta³ podzielony na cztery czêœci. Konieczne by³o bowiem
przedstawienie kwestii zwi¹zanych z regulacjami bazylejskimi oraz
z sposobami finansowania kredytów mieszkaniowych.
W pierwszej z nich krótko scharakteryzowano propozycje nowych
regulacji w zakresie adekwatnoœci kapita³owej banków. W drugiej czêœci
artyku³u wskazano na podstawowe Ÿród³a finansowania portfeli kredytów hipotecznych w pañstwach UE. W trzeciej opisano g³ówne problemy
zwi¹zane z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych wystêpuj¹ce w polskim sektorze bankowym. W ostatniej czêœci zawarto ocenê potencjalnej roli nowych regulacji w ograniczaniu zagro¿eñ zwi¹zanych z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskich bankach.
W artykule przedstawiono czêœæ wyników badañ realizowanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSW pt. „Interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomoœci i kredytów hipotecznych”.

1. Charakterystyka wybranych elementów Bazylei III
W 2010 r. pod wp³ywem wydarzeñ zwi¹zanych z globalnym kryzysem finansowym przedstawiono pakiet rozwi¹zañ regulacyjnych w zakresie adekwatnoœci kapita³owej banków, okreœlany mianem Bazylei III.
Nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej stanowi¹ kolejn¹
reformê standardów kapita³owych opracowanych po raz pierwszy przez
Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS, Basel Committee on
Banking Supervision) w 1988 r. Ostatnia reforma mia³a miejsce w 2006 r.,
kiedy to wprowadzono w wielu krajach pakiet regulacyjny Bazylea II.
Globalny kryzys finansowy ujawni³ jednak jego istotne s³aboœci, co sk³oni³o BCBS do przeprowadzenia kolejnej, du¿ej reformy tych regulacji
(Bazylei III).
Bazylea III ma w istotny sposób wzmocniæ bezpieczeñstwo systemów bankowych na œwiecie m.in. poprzez:
– wzmocnienie jakoœci kapita³ów w³asnych banków,
– wprowadzenie maksymalnego poziomu dŸwigni finansowej w bankach,
– przeciwdzia³anie efektom procyklicznym,
– zwiêkszenie wymogów kapita³owych na ryzyko kredytowe kontrahenta,

Nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci...

–

343

nadanie wiêkszej rangi kwestiom p³ynnoœci [Lepczyñski, 2013, s. 178].

Spoœród tych zmian w kontekœcie celu artyku³u warto nieco wiêcej
uwagi poœwiêciæ zagadnieniom zwi¹zanym ze wzmocnieniem kapita³owym banków i ich p³ynnoœci.
Wzmocnienie kapita³owe banków ma polegaæ na nadaniu wiêkszego
znaczenia kapita³om pierwszej kategorii (Tier 1), których udzia³ w strukturze ma wynosiæ 75%. Chodzi przede wszystkim o to, ¿eby kluczowe
znaczenie mia³y te rodzaje kapita³u, które mog³yby s³u¿yæ do realnego pokrywania strat. Z punktu widzenia bezpieczeñstwa banków podstawowe
znaczenie musi mieæ kapita³ akcyjny i zyski zatrzymane. Warto dodaæ, ¿e
podniesienie jakoœci kapita³ów w³asnych banków oznacza de facto zwiêkszenie wymogów kapita³owych.
Wraz z wejœciem w ¿ycie nowych regulacji banki bêd¹ musia³y przestrzegaæ równie¿ maksymalnego wskaŸnika lewarowania na kapitale
podstawowym. Wprowadzenie tej regulacji ma ograniczyæ poziom podejmowanego przez banki ryzyka poprzez kontrolê relacji kapita³ów
w³asnych do sumy aktywów.
W ramach Bazylei III zaproponowano równie¿ wprowadzenie
wskaŸnika p³ynnoœci strukturalnej (NFSR, net stable funding ratio). Miernik
ten jest zdefiniowany jako relacja stabilnych funduszy w³asnych i obcych
do aktywów niep³ynnych i o ograniczonej p³ynnoœci. Celem tego wskaŸnika jest zapewnienie stabilnej sytuacji banków pod wzglêdem p³ynnoœci
w okresie powy¿ej roku. Jego wprowadzenie mo¿e mieæ bardzo du¿e znaczenie w ograniczaniu ryzyka niedopasowania terminowego aktywów
i pasywów banków. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wskaŸnik ten obliczany jest
przy za³o¿eniu wyst¹pienia sytuacji kryzysowej.
Warto podkreœliæ, ¿e zaproponowany przez twórców Bazylei III
wskaŸnik p³ynnoœci d³ugookresowej jest bardziej restrykcyjny w relacji
do obecnie obowi¹zuj¹cej w Polsce normy nadzorczej, zw³aszcza w zakresie definiowania œrodków stabilnych, przez co jego wprowadzenie mo¿e
mieæ istotny wp³yw na dzia³alnoœæ polskich banków 1.
Przedstawione w Bazylei III propozycje zmian regulacyjnych
zostan¹ nied³ugo wprowadzone w krajach UE. W dniu 27 czerwca 2013 r.
opublikowano bowiem w Dzienniku Urzêdowym UE pakiet regulacyjny
CRD IV/CRR, który powsta³ na bazie Bazylei III.
1

Nadzorcze miary p³ynnoœci zosta³y wprowadzone przez Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w 2008 r.
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Przepisy zawarte w regulacjach CRD IV/CRR musz¹ zostaæ implementowane w poszczególnych pañstwach UE. Pierwsze regulacje bêd¹
obowi¹zywa³y banki ju¿ od 2014 r. Ich wprowadzanie zostanie jednak
roz³o¿one w czasie, co oznacza, ¿e nie bêd¹ one stanowi³y szoku dla
niektórych banków, które mia³yby k³opoty ze spe³nianiem okreœlonych
norm.
Warto podkreœliæ, ¿e czêœæ nowych regulacji nie jest ostatecznie doprecyzowana. Chodzi tu o regulacje, które potencjalnie mog¹ mieæ
najwiêkszy wp³yw na ograniczanie ryzyka zwi¹zanego z finansowaniem
portfeli kredytów hipotecznych, czyli wskaŸniki dŸwigni finansowej
i p³ynnoœci d³ugookresowej. W polskich realiach relatywnie wa¿niejsze
jest uregulowanie zasad ustalania wskaŸnika p³ynnoœci. Szczegó³y techniczne wskaŸnika p³ynnoœci d³ugookresowej maj¹ byæ uzgodnione do
2015 r., natomiast kwestie zwi¹zane z dŸwigni¹ finansow¹ jeszcze
póŸniej.

2. ród³a finansowania portfeli kredytów mieszkaniowych
w krajach Unii Europejskiej
Na œwiecie wystêpuj¹ ró¿ne sposoby finansowania i refinansowania
kredytów mieszkaniowych, co zwi¹zane jest w du¿ym stopniu z uwarunkowaniami historycznymi i regulacyjnymi. Przyk³adowo powstanie duñskiego systemu udzielania kredytów zwi¹zane by³o z wielkim po¿arem
Kopenhagi w 1795 r. i potrzeb¹ uruchomienia zorganizowanego rynku
kredytowego, który zapewni³by finansowanie budowy du¿ej liczby
mieszkañ w krótkim czasie [Durable Financial, 2011, s. 115].
W Stanach Zjednoczonych du¿e znaczenie w refinansowaniu kredytów na cele mieszkaniowe ma sekurytyzacja, natomiast w krajach UE relatywnie du¿¹ rolê odgrywaj¹ listy zastawne (covered bonds). Podstawowe
ró¿nice miêdzy listami zastawnymi a papierami wartoœciowymi powsta³ymi w wyniku sekurytyzacji, czyli tzw. ABS-ami (asset backed securities)
przedstawiono w tablicy 1.
Z informacji przedstawionych w tablicy 1 wynika, ¿e w przypadku
listów zastawnych podstawow¹ motywacj¹ ich emisji jest refinansowanie
portfeli kredytów mieszkaniowych. Znacznie szersze motywacje wystêpuj¹ natomiast w przypadku sekurytyzacji i emisji papierów opartych na
kredytach, czyli tzw. ABS-ów. Wa¿niejsze od refinansowania wydaj¹ siê
w tym przypadku kwestie zwi¹zane z redukcj¹ ryzyka i arbitra¿em regulacyjnym.
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W Europie dominuj¹ce znaczenie w finansowaniu kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) maj¹ ci¹gle depozyty, które finansuj¹ ok. 2/3
kredytów hipotecznych. Jednak przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego wzrasta³y one znacznie wolniej ni¿ aktywa banków, co
wi¹za³o siê z rozwojem innych form finansowania banków, a przede
wszystkim ze wzrostem znaczenia hurtowych rynków finansowych w finansowaniu kredytów.
Tablica 1. Charakterystyka listów zastawnych i ABS-ów
Kryterium

Listy zastawne

ABS-y

Motywacja emitenta

Refinansowanie

Ograniczenie ryzyka,
arbitra¿ regulacyjny,
refinansowanie

Emitent papierów

Kredytodawca

Specjalna jednostka

Struktura

Aktywa pozostaj¹
w bilansie emitenta, ale
s¹ identyfikowane jako
zabezpieczenie
posiadaczy listów
zastawnych

Aktywa s¹
transferowane do
jednostki specjalnej
(spó³ki special purpose
vehicle, SPV)

Transzowanie

Nie

Zwykle tak

ród³o: [Covered Bonds..., 2008, s. 8].

Nale¿y podkreœliæ, ¿e sposoby finansowania kredytów hipotecznych
w poszczególnych pañstwach UE s¹ mocno zró¿nicowane. Przyk³adowo
w oœmiu z nich listy zastawne i papiery wartoœciowe powstaj¹ce w wyniku sekurytyzacji kredytów hipotecznych, czyli w skrócie RMBS-ów (residual mortgage backed securities)2, stanowi³y wg danych na koniec 2010 r.
ponad 50% finansowania kredytów hipotecznych, a w innych oœmiu pañstwach ¿aden z tych instrumentów nie by³ wykorzystywany [Ahlswede,
2011, s. 1]. W Niemczech podstawow¹ rolê w finansowaniu kredytów hipotecznych odgrywaj¹ depozyty i listy zastawne. Dania z kolei jest przyk³adem kraju, w którym finansowanie kredytów hipotecznych opiera siê
na listach zastawnych. W Wielkiej Brytanii du¿e znaczenie obok depozytów maj¹ wspomniane wczeœniej RMBS-y.

2

Papiery wartoœciowe, których emisja opiera siê na kredytach hipotecznych s³u¿¹cych do
finansowania nieruchomoœci, nieprzynosz¹cych sta³ego dochodu dla w³aœcicieli (np.
mieszkañ czy domów).
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Wa¿nym trendem w obszarze finansowania kredytów mieszkaniowych w ostatnich 20 latach w Europie by³o stopniowe odchodzenie od depozytów w kierunku listów zastawnych. Warto wiêc przyjrzeæ siê nieco
bli¿ej temu instrumentowi, zw³aszcza ¿e ogólny wolumen listów zastawnych na koniec 2011 r. osi¹gn¹³ poziom 2,7 bln euro [ECBC, 2012,
s. 54]. Co wiêcej, listy zastawne s¹ papierami wartoœciowymi charakteryzuj¹cymi siê wysokim poziomem bezpieczeñstwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym.
Znaczenie listów zastawnych mo¿na oceniæ, bior¹c pod uwagê stan
zad³u¿enia z tytu³u wyemitowanych listów zastawnych jako procent
PKB, a tak¿e stosuj¹c wskaŸnik udzia³u listów zastawnych w refinansowaniu portfela mieszkaniowego [Tu³odziecka, 2012]. W œwietle pierwszego wskaŸnika zdecydowanie najwiêksz¹ rolê listy zastawne odgrywaj¹ w Danii. Stan zad³u¿enia z tytu³u listów zastawnych w relacji do
PKB wyniós³ bowiem w tym kraju 141,8% (2010). Listy zastawne s¹ popularnym instrumentem finansowym w Szwecji (54,5%), Hiszpanii (32,3%),
Portugalii (16,1%), Irlandii (18,9%), Wielkiej Brytanii (12,1%), we Francji
(10,4%) oraz w Niemczech (8,8%) [Tu³odziecka, 2012].
Patrz¹c na rolê listów zastawnych poprzez pryzmat drugiego wskaŸnika, mo¿na stwierdziæ, ¿e wyemitowane listy zastawne w krajach UE
stanowi¹ przeciêtnie ok. 26% portfela mieszkaniowego.
W Polsce analizowane wskaŸniki s¹ bardzo niskie. Stan zad³u¿enia
z tytu³u listów zastawnych do PKB wynosi ok. 0,1%, a w relacji do portfela
kredytów mieszkaniowych – 0,8%.
Niska popularnoœæ listów zastawnych nie powinna jednak nikogo
dziwiæ w kontekœcie ceny pozyskania kapita³u w tej formule, wy¿szej ni¿
depozytów oraz rygorystycznych standardów w zakresie udzielania
kredytów, czy wyceny nieruchomoœci w bankach hipotecznych, które
w œwietle obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa maj¹ wy³¹czne prawo emisji
listów zastawnych.
W Polsce wykszta³ci³ siê model bankowoœci hipotecznej opartej na
bankach uniwersalnych z marginaln¹ rol¹ specjalistycznych banków hipotecznych. Si³¹ rzeczy mia³o to istotny wp³yw na sposoby finansowania
akcji kredytowej w zakresie kredytów hipotecznych. Dominuj¹ce w polskim systemie bankowym banki uniwersalne, w wiêkszoœci posiadaj¹ce
zagranicznego inwestora strategicznego, opieraj¹ finansowanie akcji kredytowej g³ównie na depozytach ludnoœci i œrodkach zagranicznych.
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Koñcz¹c ten w¹tek, warto zauwa¿yæ ¿e du¿y wp³yw na sposoby
finansowania kredytów hipotecznych w Europie mia³ globalny kryzys finansowy. Po pierwsze, spowodowa³ on du¿e zró¿nicowanie tempa rozwoju depozytów w krajach strefy euro [Rixtel, 2013, s. 11]. Odp³yw depozytów wyst¹pi³ w tzw. krajach peryferyjnych3, dotkniêtych najbardziej
trwaj¹cym ci¹gle kryzysem. Nie przybra³ on na szczêœcie charakteru
masowych wyp³at i panicznej ucieczki klientów, co mog³oby zdestabilizowaæ europejski system bankowy.
Po drugie, w okresie kryzysu finansowego umocni³ siê list zastawny,
który w oczach inwestorów jest znacznie lepiej postrzegany ni¿ papiery
oparte na mechanizmie sekurytyzacji.

3. Zagro¿enia zwi¹zane z finansowaniem portfeli kredytów
mieszkaniowych w polskich bankach
Niew³aœciwa struktura finansowania akcji kredytowej mo¿e staæ siê
istotnym zagro¿eniem dla funkcjonowania banku komercyjnego i jego
wyników finansowych. W skrajnych przypadkach prowadzi do bankructwa banku. Najbardziej spektakularnym przyk³adem banku, który w du¿ej mierze z powodu zbyt ryzykownej struktury finansowania musia³ zostaæ przez rz¹d Wielkiej Brytanii dokapitalizowany i znacjonalizowany,
by³ Northern Rock, pi¹ty pod wzglêdem wielkoœci bank hipoteczny
w Wielkiej Brytanii. Refinansowanie kredytów udzielanych przez Northern Rock by³o uzale¿nione od zaufania na rynku pieniê¿nym i kapita³owym [Masiukiewicz, 2009, s. 123]. Uruchomiony przez wydarzenia na
amerykañskim rynku subprime mechanizm kryzysu tego banku w krótkim czasie spowodowa³ ograniczenie refinansowania kredytów i w koñcowym rezultacie zmusi³ do zwrócenia siê o pomoc publiczn¹.
Pojêcie ryzyka finansowania (funding risk) definiuje siê jako mo¿liwoœæ zaistnienia kosztów lub strat wynikaj¹cych z niedopasowania rentownoœci aktywów i kosztów finansowania [Gastineau, Kriztman, 1999,
s. 149]. Ryzyko to mo¿e wynikaæ z trzech zasadniczych powodów
[Ahlswede, 2011, s. 2-3]:
–

niedopasowania terminowego aktywów i pasywów,

–

niedopasowania walutowego,

–

ryzyka p³ynnoœci.

3

Mianem krajów peryferyjnych okreœla siê pañstwa strefy euro dotkniête kryzysem. Do tej
grupy zalicza siê Grecjê, Hiszpaniê, Irlandiê Portugaliê i W³ochy.
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Niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów bierze siê z finansowania d³ugoterminowych aktywów krótkoterminowymi depozytami.
Powstaje w ten sposób zbyt du¿a luka terminowa miêdzy terminami zapadalnoœci aktywów i wymagalnoœci pasywów. Do pewnego stopnia niedopasowanie jest naturaln¹ konsekwencj¹ realizacji przez bank funkcji
zwi¹zanej z transformacj¹ terminów. Jednak zbyt du¿e niedopasowanie
nara¿a bank na ryzyko destabilizacji.
Druga przyczyna powstawania ryzyka finansowania zwi¹zana jest
z niedopasowaniem walutowym aktywów (w tym kredytów hipotecznych) i ich Ÿróde³ finansowania (pasywów). Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w nowych krajach cz³onkowskich UE (m.in. na Wêgrzech), które
rozwija³y akcjê tañszych kredytów walutowych w oparciu o depozyty
w rodzimej walucie.
Ryzyko finansowania zwi¹zane jest tak¿e z ryzykiem p³ynnoœci
finansowania (funding liquidity risk), które jest ró¿nie definiowane.
W jednym z ciekawszych ujêæ wi¹¿e siê ryzyko p³ynnoœci finansowania
z kosztem uzyskania p³ynnoœci [Musakwa, 2013, s. 7].
Innym wa¿nym czynnikiem ryzyka, które trzeba analizowaæ w kontekœcie zagro¿eñ zwi¹zanych z finansowaniem portfeli kredytowych polskich banków jest du¿y udzia³ finansowania zagranicznego, czêsto
o charakterze krótkoterminowym, czyli wymagaj¹cym odnawiania. Polski sektor bankowy wykazuje bowiem od czerwca 2007 r. zad³u¿enie netto wobec zagranicy [Szymañski, Lepczyñski, 2012, s. 104]. Istnieje zatem
potencjalne niebezpieczeñstwo nag³ego wycofania przez banki zagraniczne œrodków zainwestowanych w polskim sektorze bankowym, co
wobec du¿ej skali finansowania zagranicznego mog³oby zaburzyæ funkcjonowanie banków.
Pos³uguj¹c siê wy¿ej opisanym podzia³em, oceniono poziom ryzyka
zwi¹zanego z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskim sektorze bankowym, w którym relatywnie du¿e znaczenie maj¹
dwa pierwsze aspekty ryzyka finansowania.
Po pierwsze, w polskich bankach wystêpuje wysoki poziom ryzyka
niedopasowania terminowego aktywów i pasywów. Po drugie, du¿e znaczenie w strukturze aktywów maj¹ aktywa walutowe. Wzrost znaczenia
tych rodzajów ryzyka nast¹pi³ w wyniku ekspansywnych strategii biznesowych banków w okresie boomu kredytowego w latach 2006-2008.
Z danych KNF wynika, ¿e na koniec 2012 r. wartoœæ œrodków sektora
niefinansowego o okresie wymagalnoœci powy¿ej roku wynosi³a zaled-
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wie 8,4 mld z³, co stanowi³o 1,2% zobowi¹zañ wobec tego sektora [Raport
o sytuacji..., 2013, s. 70]. Oznacza to, ¿e akcja kredytowa by³a rozwijana
g³ównie w oparciu o finansowanie krótkoterminowe.
W polskich bankach mamy do czynienia z du¿ym udzia³em kredytów walutowych w strukturze mieszkaniowych portfeli kredytowych.
Znaczny wzrost znaczenia kredytów walutowych w portfelach polskich
banków, który mia³ miejsce g³ównie w latach 2006-2008, wynika³
z dysparytetu stóp procentowych i relatywnie ³atwego dostêpu do finansowania zagranicznego [Szpunar i inni, 2011, s. 53]. Du¿e znaczenie mia³y
równie¿ oczekiwania odnoœnie aprecjacji waluty krajowej wzglêdem
franka szwajcarskiego.
Pomimo ¿e obecnie banki praktycznie nie udzielaj¹ tego typu kredytów w wyniku restrykcyjnej w tym zakresie polityki KNF, to ich udzia³
w portfelach kredytowych wielu polskich banków jest ci¹gle bardzo
du¿y. Z informacji przedstawionych na rysunku 1, wynika ¿e na koniec
kwietnia 2013 r. udzia³ kredytów walutowych wyniós³ 53,8%, co oznacza,
¿e stanowi¹ one wiêkszoœæ kredytów w portfelach kredytów mieszkaniowych.
Rysunek 1. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych w polskim sektorze bankowym w latach 1999-2013 (w %)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych NBP.

Podstawowym zagro¿eniem zwi¹zanym z portfelem kredytów
walutowych jest ryzyko walutowe, na które nara¿ony jest kredytobiorca.

350

B³a¿ej Lepczyñski

W przypadku posiadania kredytu walutowego kredytobiorca musi liczyæ
siê z wahaniami wartoœci kapita³u do sp³aty przy niezmienionych dochodach. To oczywiœcie jest groŸne dla banków, poniewa¿ mo¿e wywo³aæ
wzrost nale¿noœci zagro¿onych.
Istotn¹ kwesti¹ jest równie¿ sposób finansowania kredytów walutowych, oparty na depozytach z³otowych. W takiej sytuacji banki musz¹ zabezpieczyæ otwart¹ pozycjê walutow¹. Czyni¹ to, wykorzystuj¹c swapy
walutowe i operacje typu currency interest rate swap (CIRS). Jest to ryzykowne podejœcie, poniewa¿ w okresach napiêæ na rynkach finansowych
dochodzi do utrudnieñ w dostêpie do tego typu instrumentów, a ich koszt
wzrasta. Generalnie tego typu hedging zwiêksza zale¿noœæ banków od stabilnoœci rynków finansowych [Pann i inni, 2010, s. 71].

4. Znaczenie nowych regulacji w zakresie adekwatnoœci
kapita³owej i p³ynnoœci w ograniczaniu zagro¿eñ zwi¹zanych
z finansowaniem portfeli kredytów hipotecznych
Nowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci banków przygotowane przez BCBS oraz Komisjê Europejsk¹ (KE) mog¹
w niedalekiej przysz³oœci mieæ istotny wp³yw na sposoby finansowania
kredytów hipotecznych oraz poziom ryzyka zwi¹zanego z portfelem
kredytów hipotecznych.
Relatywnie du¿e znaczenie w ograniczaniu zagro¿eñ zwi¹zanych
z finansowaniem portfeli kredytów hipotecznych bêd¹ prawdopodobnie
mia³y regulacje, których celem jest ograniczenie niedopasowania terminowego aktywów i pasywów oraz skali wykorzystywania d³ugu w finansowaniu dzia³alnoœci kredytowej banków. Warto podkreœliæ, ¿e nowe rozwi¹zania regulacyjne mog¹ wp³ywaæ na sytuacjê polskich banków w sposób bezpoœredni lub poœrednio w wyniku decyzji podejmowanych przez
zarz¹dy banków matek polskich instytucji kredytowych. Ten drugi kana³
wp³ywu jest szczególnie istotny dla banków, które posiadaj¹ bran¿owego
inwestora strategicznego pochodz¹cego z kraju strefy euro.
Wprowadzenie w ¿ycie wskaŸnika p³ynnoœci strukturalnej powinno
doprowadziæ do wzrostu znaczenia finansowania d³ugoterminowego
w strukturze finansowania kredytów hipotecznych. WskaŸnik ten bêdzie
bowiem wymusza³ na bankach wiêksze dopasowanie terminowe miêdzy
kredytami hipotecznymi i Ÿród³ami ich finansowania. W raporcie UKNF
z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, opublikowanego
w pierwszej po³owie 2013 r. stwierdzono, ¿e nowy wskaŸnik p³ynnoœci
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strukturalnej wymusi strukturalne zmiany w profilach p³ynnoœciowych
instytucji poprzez odejœcie od niedopasowania finansowania w krótkim
terminie, w kierunku bardziej stabilnego, d³ugoterminowego finansowania aktywów i dzia³alnoœci banku [Raport z prac, 2013, s. 3].
Nowe regulacje w zakresie p³ynnoœci mog¹ w Polsce zdynamizowaæ
rozwój klasycznej bankowoœci hipotecznej opartej na specjalistycznych
bankach hipotecznych, które refinansuj¹ portfele wierzytelnoœci hipotecznych listami zastawnymi. Jedn¹ z wa¿niejszych zasad obowi¹zuj¹cych w bankach hipotecznych jest zasada kongruencji (zgodnoœci).
Wiêksza rola banków hipotecznych w sprzeda¿y kredytów mieszkaniowych powinna w przysz³oœci sprzyjaæ zgodnoœci terminowej pomiêdzy
udzielanymi kredytami a ich Ÿród³ami finansowania.
Obiektywna analiza wymaga równie¿ zaakcentowania potencjalnych obszarów ryzyka, które mog¹ wi¹zaæ siê z nowymi regulacjami
w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci. W tym kontekœcie warto zwróciæ uwagê na kwestie zwi¹zane z ryzykiem odp³ywu œrodków
zagranicznych z polskich banków w wyniku delewaryzacji banków
matek.
Nowe regulacje wymusz¹ bowiem na bankach zachodnioeuropejskich delewaryzacjê, czyli obni¿enie poziomu dŸwigni finansowej, która
jest wysoka. W œwietle ocen ECB z czerwca 2012 r. skalê delewaryzacji
banków ze strefy euro mo¿na szacowaæ na 1,2 bln euro [Szpunar, G³ogowski, 2012, s. 47].
Ten problem dotyka równie¿ du¿e banki europejskie, które s¹
inwestorami strategicznymi w polskich instytucjach kredytowych. W jednym ze scenariuszy delewaryzacji banków zachodnioeuropejskich zak³ada siê, ¿e mo¿e ona nastêpowaæ poprzez ograniczanie finansowania
banków zale¿nych i koncentracjê na rynku macierzystym. Wówczas polskie instytucje znalaz³yby siê w trudnej sytuacji i mog³yby mieæ problemy
z finansowaniem kredytów hipotecznych. Ryzyko wyst¹pienia takiego
scenariusza wzros³oby z pewnoœci¹ w warunkach niskiej atrakcyjnoœci
biznesowej polskiego rynku bankowego.
Innym wa¿nym problemem, o którym nale¿a³oby wspomnieæ analizuj¹c wp³yw nowych regulacji, jest koszt finansowania akcji kredytowej.
Pod wp³ywem nowych standardów banki bêd¹ zmuszone do pozyskiwania œrodków d³ugoterminowych, dro¿szych od krótkoterminowych
depozytów, które stanowi¹ relatywnie tanie Ÿród³o finansowania akcji
kredytowej. Z drugiej strony, zwiêkszenie roli finansowania d³ugotermi-
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nowego, co spowodowa³oby prawdopodobnie wzrost kosztów finansowania portfeli kredytów mieszkaniowych.
Na negatywne aspekty zwi¹zane z Bazyle¹ III zwracaj¹ równie¿
uwagê Stanis³aw Kasiewicz, Lech Kurkliñski i Monika Marcinkowska
pisz¹c, ¿e nowe wymogi mog¹ negatywnie wp³ywaæ na politykê kredytow¹ banków, zw³aszcza w stosunku do kredytów mieszkaniowych [Kasiewicz, Kurkliñski, Marcinkowska, 2013, s. 251].
Ocena wp³ywu nowych regulacji jest zatem niejednoznaczna. Z jednej strony nowe normy p³ynnoœciowe powinny sprzyjaæ bardziej racjonalnemu ni¿ dotychczas podejœciu do finansowania akcji kredytowej, z drugiej zaœ – problemy zwi¹zane z delewaryzacj¹ i wzrostem kosztów finansowania mog¹ oddzia³ywaæ w kierunku ograniczania pozytywnych
efektów nowych regulacji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nowe regulacje nie rozwi¹zuj¹ wszystkich
problemów. Pomimo ¿e obecnie polskie banki nie udzielaj¹ na szersz¹
skalê kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, to ich udzia³
w aktywach bêdzie jeszcze przez d³ugi czas znacz¹cy. W tym sensie portfel kredytów mieszkaniowych bêdzie charakteryzowa³ siê podwy¿szonym poziomem ryzyka. Wa¿ne jest jednak to, ¿e dziêki dzia³aniom KNF
ograniczaj¹cym mo¿liwoœci udzielania kredytów walutowych skala niedopasowania walutowego nie powiêksza siê.

Zakoñczenie
W okresie boomu kredytowego w latach 2006-2008 polskie banki stosowa³y bardzo ryzykowne strategie biznesowe. Finansowa³y bowiem
wzrost kredytów mieszkaniowych niestabilnymi pasywami. Marginaln¹
rolê odgrywa³y fundusze d³ugoterminowe (obligacje lub listy zastawne).
Doprowadzi³o to do powstania znacz¹cych dysproporcji pod wzglêdem terminów zapadalnoœci kredytów i wymagalnoœci pasywów. Co
wiêcej, banki udziela³y na du¿¹ skalê kredytów walutowych, które by³y
czêsto finansowane depozytami z³otowymi lub krótkoterminowymi
œrodkami pochodz¹cymi od banków matek. Ten aspekt spotêgowa³ ryzyko zwi¹zane z niedopasowaniem terminowym kredytów i ich Ÿróde³ finansowania. Warto podkreœliæ, ¿e portfel kredytów mieszkaniowych
w Polsce stanowi znacznie wiêksz¹ czêœæ aktywów bankowych ni¿ œrednia w UE. Dlatego opisane wy¿ej problemy stanowi¹ istotny element ryzyka systemowego w polskim systemie bankowym.
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Nowe miêdzynarodowe regulacje w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci banków (tzw. Bazylea III i pakiet regulacyjny CDR IV)
powinny przyczyniæ siê w przysz³oœci do ograniczenia skali niedopasowania terminowego aktywów i pasywów. Najwiêksze znaczenie powinien mieæ w tym przypadku wskaŸnik p³ynnoœci strukturalnej. W interesie Polski jest wiêc jak najszybsze wprowadzenie tej normy nadzorczej,
nawet jeœli jej sposób obliczania nie bêdzie do koñca uzgodniony na
szczeblu unijnym.
Nowych regulacji nie mo¿na oceniæ jednoznacznie. Stwarzaj¹ one bowiem równie¿ pewne zagro¿enia dla polskich banków. Nowe regulacje
wymusz¹ prawdopodobnie na szersz¹ skalê delewaryzacjê banków ze
strefy euro, co mo¿e zagra¿aæ bankom zale¿nym w Polsce. Koniecznoœæ
spe³nienia nowych norm mo¿e spowodowaæ tak¿e jeœli nie odp³yw, to
przynajmniej ograniczenie skali finansowania swoich spó³ek zale¿nych
w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej przez du¿e banki europejskie
w przysz³oœci.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykê wp³ywu nowych regulacji w zakresie adekwatnoœci kapita³owej i p³ynnoœci banków na zagro¿enia wynikaj¹ce
z niew³aœciwego podejœcia do finansowania kredytów hipotecznych w polskich
bankach. Zidentyfikowane zagro¿enia zwi¹zane z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskich bankach sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do
znacznego niedopasowania terminowego i walutowego w strukturze bilansów
polskich instytucji kredytowych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalaj¹
przypuszczaæ, ¿e nowe regulacje skutecznie ogranicz¹ skalê niedopasowania terminowego oraz wymusz¹ na bankach wiêksz¹ sk³onnoœæ do finansowania portfeli kredytowych œrodkami d³ugoterminowymi. Nacisk na pozyskiwanie finansowania d³ugoterminowego mo¿e jednak doprowadziæ do wzrostu kosztów
finansowania akcji kredytowej.
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The new capital adequacy and liquidity standards and their role in
reducing the risks connected with financing of housing loans in
Polish banks (Summary)
The paper presents the role of new capital adequacy and liquidity standards
in reducing risks connected with financing of housing loans. The risks connected
with financing housing loans by Polish banks result first of all from considerable
maturities and currencies mismatches in the structure of balance sheets of Polish
banks. The analysis carried out by the author supports the opinion that the new
regulations will to some extent reduce the scale of maturites mismatch and banks
will be forced to finance their credit portfolios from longer term sources.
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