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WST}P
W Unii Europejskiej moĝna obecnie zaobserwowaÊ kilka ciekawych inicjatyw
legislacyjnych, które wynikajÈ z doĂwiadczeñ kryzysu finansowego. Niedostatki
wbzarzÈdzaniu ryzykiem w instytucjach kredytowych, nie tylko ryzykiem kredytowym czy rynkowym, ale równieĝ ryzykiem pïynnoĂci wyraĝajÈcym siÚ w zbytnim
niedopasowaniu zapadalnoĂci aktywów i wymagalnoĂci pasywów oraz nikïÈ dywersyfikacjÈ ěródeï finansowania siÚ, nadmierna děwignia finansowa, zwiÚkszyïy
zainteresowanie regulatorów opracowaniem niekiedy zupeïnie nowych przepisów
ostroĝnoĂciowych dla banków. Poza sporymi zmianami w zakresie wymogów dotyczÈcych kapitaïu regulacyjnego wzglÚdem ryzyka kredytowego czy rynkowego zaczÚto równieĝ wprowadzaÊ nowe przepisy odnoszÈce siÚ do ryzyka pïynnoĂciowego
(wymóg pokrycia pïynnoĂciÈ (liquidity coverage requirement, LCR) oraz wymóg
stabilnego finansowania netto (net stable founding ratio, NSFR)) czy dozwolonej
děwigni. Nic wiÚc dziwnego, ĝe oba te obszary sÈ obecnie tematem oĝywionych
dyskusji miÚdzy regulatorami a uczestnikami rynku. Naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe
*
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próby wprowadzania norm zarzÈdzania pïynnoĂciÈ banków byïy podejmowane juĝ
od dawna, nigdy jednak na takÈ skalÚ.
W poczÈtkach globalnego kryzysu finansowego chÚtnie wskazywano na techniki
sekurytyzacji jako na jednÈ z najwaĝniejszych jego przyczyn. Politycy (i nie tylko)
chÚtnie przypisywali sekurytyzacji odpowiedzialnoĂÊ za rozlanie siÚ kryzysu po
Ăwiecie i za straty tym spowodowane. Przy czym niemal bezkrytycznie potÚpiano
wszelkie rodzaje transakcji sekurytyzacyjnych, nie dostrzegajÈc, czÚĂciowo z pobudek politycznych, zdecydowanie lepszych wyników sekurytyzacji w Europie niĝ
w USA oraz zalet sekurytyzacji na rzecz gospodarki realnej. Jednak w ostatnich
latach obserwujemy wyraěne odwrócenie tej tendencji. W coraz teĝ szerszym zakresie za pobudzeniem rynku sekurytyzacji w Europie opowiadajÈ siÚ juĝ nie tylko
uczestnicy tego rynku, ale takĝe przedstawiciele europejskich instytucji finansowych, tzn. Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.
Z jednej strony dÈĝy siÚ do wzmocnienia pozycji pïynnoĂciowej banków, z drugiej
legislator europejski stara siÚ udowodniÊ, ĝe aktywa sekurytyzacyjne mogÈ wbokreĂlonych przypadkach byÊ równieĝ uwaĝane za pïynne aktywa.
Celem artykuïu jest odpowiedě na pytanie, czy regulacyjne uwzglÚdnienie sekurytyzacji w buforze pïynnoĂciowym moĝe wpïynÈÊ na wzrost zainteresowania
sekurytyzacjÈ, w warunkach ekstremalnie niskich stóp procentowych EBC oraz
ograniczajÈcych jÈ niektórych rozwiÈzañ regulacyjnych.
Artykuï rozpoczyna opis konstrukcji wymogu pokrycia pïynnoĂciÈ. Przedstawione sÈ ogólne zasady kalkulowania odpïywów i dopïywów gotówki w ciÈgu 30 dni
kalendarzowych. Uwadze poĂwiÚcono takĝe skïad bufora pïynnoĂciowego wskazujÈc na jego elementy: aktywa Poziomu 1 oraz Poziomu 2A i 2B.
Druga czÚĂÊ artykuïu dotyczy sekurytyzacji, a zwïaszcza tych jej cech, które pozwalajÈ okreĂlaÊ, czy pozycje sekurytyzacji sÈ proste, wystandaryzowane i pïynne (SSTS),
co moĝe pozwoliÊ na kwalifikowanie ich do Poziomu 2B bufora pïynnoĂciowego.
W koñcowej czÚĂci wskazuje siÚ na dziaïania instytucji europejskich, majÈce
na celu zwiÚkszenie zainteresowania sekurytyzacjÈ jako alternatywnym kanaïem
finansowania gospodarki realnej oraz na rolÚ jakÈ moĝe odegraÊ wymóg pokrycia
pïynnoĂciÈ dla promowania sekurytyzacji.

1. WYMÓG POKRYCIA PYNNO¥CIk
Od paru lat widoczne sÈ starania regulatorów na rzecz zwiÚkszenia odpornoĂci banków na nagïe odpïywy pïynnoĂci. Efektem sÈ rekomendacje w sprawie dwóch wskaěników: NSFR i LCR. Jeĝeli chodzi o LCR, w Europie wymóg ten wynika zbArt. 412 (1)1
1

Instytucje utrzymujÈ aktywa pïynne, których ïÈczna wartoĂÊ pokrywa odpïywy pïynnoĂci pomniejszone o przypïywy pïynnoĂci w warunkach skrajnych, w celu zagwarantowania utrzy-
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CRR2, który wprowadza dla wszystkich banków i, w przyszïoĂci, firm inwestycyjnych
UE obowiÈzek utrzymywania pewnego poziomu pïynnoĂci oraz regularnego raportowania na temat skïadu caïoĂci pïynnych i nieobciÈĝonych aktywów w tzw. buforze pïynnoĂciowym. Naleĝy wspomnieÊ w tym miejscu, ĝe CRR i przepisy uzupeïniajÈce CRR (jak
np. omawiany poniĝej) nie sÈ w peïni odzwierciedleniem rekomendacji bazylejskich,
gdyĝ uwzglÚdnia siÚ w nich pewne cechy charakterystyczne dla Unii Europejskiej.
Na podstawie CRR (Art. 460)3 Komisja, przy wspóïpracy z Europejskim UrzÚdem
Nadzoru Bankowego, opracowaïa tzw. Delegowane RozporzÈdzenie (UE/2015/61)4
odnoszÈce siÚ do wymogu pokrycia pïynnoĂciÈ (Liquidity Coverage Requirement,
LCR) opublikowane w Dzienniku UrzÚdowym w styczniu 2015 r. Ma ono zastosowanie do instytucji kredytowych i okreĂla szczegóïowo przepisy iloĂciowe dotyczÈce
pïynnoĂci. Szczególny nacisk kïadzie siÚ na sposób kalkulowania odpïywów gotówkowych netto, których kaĝda instytucja kredytowa winna spodziewaÊ siÚ w czasach
napiÚÊ rynkowych przez okres 30 dni kalendarzowych oraz dokonuje kategoryzacji
pïynnych aktywów, które mogÈ pomóc w utrzymaniu bieĝÈcej dziaïalnoĂci banku.
Mimo daty wprowadzenia CRR do ustawodawstwa pañstw czïonkowskich, LCR
(podobnie jak wymóg dotyczÈcy děwigni finansowej) bÚdzie wprowadzany stopniowo, poczÈwszy od 1bstycznia 2015 r. Harmonogram wprowadzania LCR przedstawia poniĝsza tabela.
Tabela 1. Harmonogram wprowadzania LCR
Termin

1 stycznia
2015 r.

1 stycznia
2016 r.

1 stycznia
2017 r.

1 stycznia
2019 r.

1 stycznia
2019 r.

Minimum LCR (%)

60

70

80

90

100

½ródïo: European Commission, Commission Staff Working Document. Impact Assessment, Accompanying the document: Commission Delegated Regulation to supplement Regulation (EU) 575/2013 with
regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions, Brussels, 10.10.2014, SWD(2014) 349 final.

2

3

4
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mywania przez instytucje takich poziomów zabezpieczeñ przed utratÈ pïynnoĂci, które sÈ odpowiednie w sytuacji ewentualnego zakïócenia równowagi miÚdzy przypïywami i odpïywami
pïynnoĂci w warunkach wysoce skrajnych w ciÈgu 30 dni. W warunkach skrajnych instytucje
mogÈ wykorzystywaÊ swoje aktywa pïynne do pokrycia odpïywów pïynnoĂci netto.
Capital Requirements Regulation – RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostroĝnoĂciowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 648/2012.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z Art. 462 w celu szczegóïowego okreĂlenia wymogu ogólnego ustanowionego w Art. 412 ust. 1 Akt delegowany przyjÚty zgodnie z niniejszym ustÚpem opiera siÚ na pozycjach, które naleĝy zgïosiÊ zgodnie zbczÚĂciÈ
szóstÈ tytuï II i zaïÈcznikiem III, okreĂla siÚ w nim równieĝ okolicznoĂci, w jakich wïaĂciwe
organy muszÈ naïoĝyÊ na instytucje kredytowe szczególne poziomy przypïywów i odpïywów,
wbcelu uwzglÚdnienia szczególnych rodzajów ryzyka, na które sÈ one naraĝone, przestrzega siÚ
takĝe w nim progów okreĂlonych w ust. 2.
Delegated Regulation (DR).
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Definiowanie pïynnych aktywów wystarczajÈcych na zabezpieczenie 30 dni
stresu opiera siÚ na pojÚciu „pïynnych aktywów o wysokiej jakoĂci” (High Quality Liquid Assets, HQLA). Jak wielokrotnie zaznacza siÚ w dokumentach Komisji, dane aktywo jest uwaĝane za pïynne aktywo o wysokiej jakoĂci, jeĝeli moĝe
byÊ ïatwo i szybko wymienione na gotówkÚ przy ĝadnym lub niewielkim koszcie
ibzbewentualnie niewielkÈ stratÈ5. W zaleĝnoĂci od charakterystyki danego aktywa
zaproponowano, aby HQLA skïadaïy siÚ z aktywów naliczanych w caïoĂci lub czÚĂci ich wartoĂci i by poszczególne ich skïadniki podlegaïy lub nie nieco arbitralnie
okreĂlonym korektom wartoĂci. Dla odzwierciedlenia zdolnoĂci poszczególnych
aktywów do szybkiej i niskokosztowej konwersji na gotówkÚ zaproponowano ich
kategoryzacjÚ na aktywa Poziomu 1 i Poziomu 2. Poziom 2 podzielono dalej na aktywa Poziomu 2 A i 2 B. Sposób uwzglÚdniania pïynnych aktywów jako skïadników
HQLA przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Kategoryzowanie skïadników HQLA
Pozycja
Aktywa Poziomu 1:
– monety i banknoty
– kwalifikowane papiery wartoĂciowe bÚdÈce przedmiotem obrotu
wyemitowane przez suwerenów, banki centralne, podmioty sektora
publicznego oraz banki rozwoju wielostronnego
– kwalifikowane rezerwy banku centralnego
– dïug krajowych suwerenów czy banków centralnych wobec suwerenów
o wadze ryzyka 0% (zgodnie z MetodÈ StandardowÈ zbBazylei II)
– listy zastawne speïniajÈce pewne okreĂlone warunki (listy zastawne
mogÈ jednak stanowiÊ najwyĝej 70% bufora pïynnoĂciowego
ibpodlegajÈ one 7-procentowej korekcie wartoĂci)

Mnoĝnik
wartoĂci
(%)
100

Aktywa Poziomu 2 (mogÈ stanowiÊ najwyĝej 40% HQLA):
Aktywa Poziomu 2 A:
– aktywa suwerenów, banków centralnych, banków rozwoju
wielostronnego oraz podmiotów sektora publicznego kwalifikujÈce siÚ
do 20% wagi ryzyka
– kwalifikowane korporacyjne papiery dïuĝne z ratingiem AA – lub
wyĝej
– kwalifikowane listy zastawne z ratingiem AA – lub wyĝej

5

85

Np. European Commission, Commission Staff Working Document. Impact Assessment..., op. cit.
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Pozycja
Aktywa Poziomu 2 B (mogÈ stanowiÊ najwyĝej 15% HQLA):
– kwalifikowane RMBSa
– kwalifikowane korporacyjne papiery dïuĝne z ratingiem miÚdzy
A+babBBB–
– kwalifikowane akcje zwykïe

Mnoĝnik
wartoĂci
(%)
75
50
50

Peïna wartoĂÊ HQLA
a

Residential Mortgage-Backed Securities (papiery dïuĝne oparte na mieszkaniowych kredytach
hipotecznych).
½ródïo: European Commission, Commission Staff Working Document. Impact Assessment..., op. cit.

Poza kategoryzacjÈ „wysoce pïynnych aktywów” DR wprowadza równieĝ wymogi operacyjne dotyczÈce zarzÈdzania takimi aktywami, szczególnie zakaz wykorzystywania tych aktywów do hedgingu pozycji handlowych.
HQLA, w celach wyliczania bufora pïynnoĂciowego, stanowi licznik uïamka.
W jego mianowniku wyliczana jest róĝnica miÚdzy przewidywalnymi odpïywami
gotówki a ograniczonymi przypïywami gotówki w ciÈgu 30 dni kalendarzowych.
Przepisy stanowiÈ, ĝe iloraz wynikajÈcy z podzielenia HQLA przez róĝnicÚ miÚdzy
odpïywami a przypïywami musi wynosiÊ co najmniej 100%. Innymi sïowy, HQLA
muszÈ wystarczyÊ na pokrycie niedoborów pïynnoĂci. Na szczególnÈ uwagÚ (o czym
dalej w tekĂcie) zasïugujÈ korekty wartoĂci i puïapy wïÈczania do bufora pïynnoĂciowego listów zastawnych i pewnych typów papierów sekurytyzacyjnych (por.
tabela 3).
WĂród komentatorów, m.in. respondentów procesu oceny wpïywu wdroĝonego6
przez KomisjÚ EuropejskÈ, najwiÚcej emocji budzi skïad licznika wyĝej opisanego
uïamka. Niemniej jednak na ogólnÈ wartoĂÊ LCR bÚdzie miaïa wpïyw równieĝ
prawidïowo skalkulowana wartoĂÊ mianownika (róĝnica miÚdzy przewidywalnymi
odpïywami gotówki a przypïywami gotówki w ciÈgu 30 dni). Odpïywy gotówki wyliczane sÈ na podstawie pasywnej strony bilansu, a wiÚc przede wszystkim pozycji
potrzebnych do finansowania aktywów, gïównie depozytów oraz finansowania siÚ
zb rynku miÚdzybankowego. Na wielkoĂÊ odpïywów gotówki majÈ równieĝ wpïyw
pozycje pozabilansowe (np. promesy czy linie kredytowe, gwarancje czy swapy kredytowe, niewykorzystane kredyty i zaliczki dla kontrahentów hurtowych, overdrafty, produkty pozabilansowe odnoszÈce siÚ do finansowania handlu itp.). Kaĝdej
zbtych pozycji wliczanej do kalkulacji odpïywów gotówki (niezapadïego salda) przy6
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Proces ten objÈï najwiÚksze banki w Europie, których zagregowana suma bilansowa wynosi
33b 000 mld euro (za: European Commission, Memo, Brussels, 10 October 2014). Z badania
wynika, ĝe LCR bÚdzie miaï zastosowanie do okoïo 10% wartoĂci bilansów tych banków.
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pisywane sÈ mnoĝniki, które majÈ odzwierciedlaÊ ich stabilnoĂÊ. Za bardziej stabilne uwaĝane sÈ depozyty detaliczne (skïadane przez osoby fizyczne oraz M¥P) niĝ
depozyty od wiÚkszych przedsiÚbiorstw czy innych instytucji finansowych7, wbtym
transakcje repo. Stabilnym depozytom detalicznym przypisuje siÚ wiÚc najniĝszy
mnoĝnik, tzn. 5% (jeĂli sÈ one objÚte systemem gwarantowania depozytów, DGS8)
lub 10% (jeĝeli nie obejmuje ich DGS). Jednakĝe pewne depozyty wykazujÈce, na
podstawie analiz EBA, wiÚkszÈ chwiejnoĂÊ i wyĝsze wskaěniki odpïywów bÚdÈ musiaïy byÊ kwalifikowane do dwóch kategorii o wyĝszym stopniu odpïywów i bÚdÈ
otrzymywaïy odpowiednio mnoĝnik w zakresie 10–15% lub 15–20%. SÈ to np. depozyty internetowe czy depozyty o oprocentowaniu znacznie wyĝszym od Ăredniego oprocentowania depozytów detalicznych. Jednakĝe, jeĝeli wycofanie depozytu
wbciÈgu 30 dni kalendarzowych jest zwiÈzane z karÈ lub jest zakazane w umowie,
mnoĝnik dla niego bÚdzie miaï nadal wartoĂÊ 5%. Najwyĝszy mnoĝnik (do 100%)
odpïywów jest przewidziany dla takich depozytów, jak np. nadwyĝka zabezpieczenia, które moĝe byÊ wycofane w kaĝdej chwili przez kontrahenta.
Tabela 3. Puïapy i korekty wartoĂci dla listów zastawnych
i ABS-ów kwalifikowanych do bufora pïynnoĂciowego
Poziom

Puïap
(w %)

Korekta
wartoĂci
(w %)

1

70

7

Listy zastawne ECAI 2 (A+ do A–)

2A

40

15

RMBS

2B

15

25

ABS-y oparte na kredytach samochodowych

2B

15

25

ABS-y oparte na kredytach dla M¥P

2B

15

35

ABS-y oparte na kredytach konsumenckich
(oraz wierzytelnoĂci z kart kredytowych)

2B

15

35

Listy zastawne o wysokiej jakoĂci bez ratingu

2B

15

30

HQLA
Listy zastawne ECAI 1 (AAA do AA–a)

a

Rating dïugoterminowy wedïug oznaczeñ agencji ratingowej Fitch Ratings.

½ródïo: European Commission, Memo..., op. cit.

Z kolei przypïywy gotówki wyliczane sÈ z prognozowanego zachowania aktywów,
czyli np. spïaty kredytów (wedïug typu dïuĝnika) oraz zwrotu gotówki z transakcji
repo. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa przy kalkulacji mianownika LCR oraz celem
7
8

Za European Commission, Memo..., op. cit.
Ale moĝliwe bÚdzie równieĝ stosowanie (od 1 stycznia 2019 r.) preferencyjnej stopy 3%, jeĝeli
Komisja Europejska uzna, ĝe dany DSG jest zgodny z przepisami Dyrektywy o Systemach
Gwarantowania Depozytów.
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zmniejszenia ewentualnych bïÚdów w szacunkach przyjÚto, ĝe caïkowita wartoĂÊ
przypïywów nie moĝe byÊ wyĝsza niĝ 75% wartoĂci odpïywów (ten puïap, jak siÚ
wydaje, zostaï ustalony jednak zbyt konserwatywnie). Z tego puïapu wyïÈczone
sÈ przypïywy gotówki w ramach jednej grupy bankowej. Dla wyliczenia wielkoĂci
przypïywów kwestiÈ zasadniczÈ jest, czy w kontraktach sprecyzowane jest ich zakoñczenie. Jeĝeli nie – do przypïywów moĝe byÊ zaliczane tylko 20% ich wartoĂci.
WracajÈc do sposobu formuïowania definicji HQLA, jak wspomniano, wszystkie aktywa zaliczane do Poziomu 2, a takĝe listy zastawne, nawet te zaliczane do
Poziomu 1, podlegajÈ puïapom oraz korektom wartoĂci (patrz tabela 3). Puïapy
oznaczajÈ maksymalny dopuszczalny udziaïu danych aktywów w HQLA (aktywa
Poziomu 1 mogÈ bez ĝadnych puïapów czy korekt wartoĂci stanowiÊ caïoĂÊ bufora
pïynnoĂciowego, z wyjÈtkiem listów zastawnych). Znane z praktyki banków centralnych, np. EBC, korekty wartoĂci wynikajÈ z koniecznoĂci utrzymania niezbÚdnego poziomu bezpieczeñstwa, tj. rynkowÈ wartoĂÊ danego aktywa pomniejsza siÚ
o pewien procent wynikajÈcy z m.in. obserwowanej pïynnoĂci rynkowej. Im niĝsza
pïynnoĂÊ (a wiÚc wyĝsze ryzyko, ĝe danego instrumentu nie da siÚ szybko i bez
straty wartoĂci sprzedaÊ na rynku), tym wyĝsza korekta wartoĂci.

2. SEKURYTYZACJA
Jak wskazano, od czasu globalnego kryzysu finansowego pojawiïo siÚ wiele projektów wskazujÈcych na koniecznoĂÊ oĝywienia europejskiego rynku sekurytyzacji9
oraz propozycji regulacyjnych, które majÈ wpïyw na rynek sekurytyzacji, pomijajÈc
inicjatywy zgïaszane przez uczestników rynku). WĂród nich za najwaĝniejsze naleĝy uznaÊ10:
Y wymóg przejÚcia 5% ryzyka (CRD II, nastÚpnie wïÈczonego do CzÚĂci PiÈtej
CRR), ujawniania informacji (przez inicjatorów, kredytodawców poczÈtkowych
czy sponsorów albo inwestorów (tzw. podejĂcie poĂrednie) i wymogi przeprowadzania analiz przez inwestorów;
Y Basel 2.5 – weryfikacja wymogów dotyczÈcych sekurytyzacji w ksiÚgach handlowych;
Y CRD III – nowe przepisy dotyczÈce re-sekurytyzacji;
Y Bazylejskie Ramy Sekurytyzacji – weryfikacja wymogów kapitaïowych;
Y Solvency II – weryfikacja wymogów kapitaïowych (m.in. dla sekurytyzacji);
9
10
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M.in. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, European Banking Authority, Bank of England
wraz z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Capital Markets Union Komisji Europejskiej.
European Banking Authority, EBA Discussion Paper on simple, standard and transparent securitisation. Response to the Commission’s call for advice of December 2013 related to the merits of,
and the potential ways of, promoting a safe and stable securitization market, EBA/DP/2014/02,
14 October 2014.
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Y Basel III – nowe standardy pïynnoĂci (w tym wymóg LCR);
Y CRR, Alternative Investment Fund Managers Directive, Solvency II i UCITS –
przejÚcie 5% ryzyka sekurytyzacji (wedïug takich samych zasad jak w CRD II
ibCzÚĂci PiÈtej CRR);
Y wymogi bazylejskie dla wielkich ekspozycji;
Y Money Markets Funds Regulation – zakaz inwestowania w sekurytyzacjÚ;
Y rozporzÈdzenie UE w sprawie dziaïañ strukturalnych poprawiajÈcych odpornoĂÊ europejskich instytucji kredytowych – oddzielenie pewnych rodzajów dziaïalnoĂci handlowej;
Y CRR Art. 395 – m.in. limity na ekspozycje wobec pewnych rodzajów sekurytyzacji;
Y CRA11 – uzupeïniajÈce do CRR wymogi ujawniania informacji na temat instrumentów finansowania strukturyzowanego i wymogi w sprawie ratingów
zewnÚtrznych.
Ostatnie lata dostarczajÈ dowodów na dwie przeciwstawne tendencje; jednÈ –
wzmoĝonÈ aktywnoĂÊ do „ujarzmienia” sekurytyzacji, i drugÈ – przedsiÚwziÚcia na
rzecz odbudowy rynków sekurytyzacyjnych, wychodzÈcÈ juĝ nie tylko od broniÈcych sekurytyzacji uczestników rynku, ale takĝe od takich instytucji, jak EBC ibKomisja Europejska. Nie wchodzÈc gïÚbiej w analizÚ zasadnoĂci i przydatnoĂci niektórych powyĝszych inicjatyw dla rozwoju europejskiego rynku sekurytyzacji, naleĝy
stwierdziÊ, ĝe w kilku przypadkach rozwiÈzañ regulacyjnych moĝna mieÊ sporo
wÈtpliwoĂci i zastrzeĝeñ. Za zupeïnie niepotrzebny i nie speïniajÈcy ĝadnych celów
ostroĝnoĂciowych (poza, jak siÚ wydaje, politycznÈ demonstracjÈ) moĝna uznaÊ na
przykïad wymóg przejÚcia 5% ryzyka przez inicjatora transakcji sekurytyzacji, co
kïóci siÚ ze stratyfikacjÈ jako podstawowÈ metodÈ wzmacniania jakoĂci kredytów
w sekurytyzacji12 (ale moĝna przypuszczaÊ, ĝe ten wymóg zostanie zmniejszony lub
w ogóle zniesiony w nastÚpstwie nacisków nie tylko uczestników rynku ale równieĝ
przedstawicieli EBC). Równie sporo zastrzeĝeñ budzÈ wysokie wagi ryzyka dla pozycji sekurytyzacyjnych utrzymywanych w portfelach inwestorów, niewspóïmierne
do „zawartoĂci ryzyka” w porównaniu do innych pozycji ryzyka kredytowego, jak
np. obligacji korporacyjnych czy listów zastawnych. Autorzy regulacji tïumaczÈ
to m.in. tym, ĝe obligacje korporacyjne czy listy zastawne podlegajÈ specjalnemu
11

12

RozporzÈdzenie delegowane Komisji uzupeïniajÈce rozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego
ibRady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczÈcych okresowych sprawozdañ o opïatach pobieranych przez agencje ratingowe, na potrzeby
bieĝÈcego nadzoru prowadzonego przez Europejski UrzÈd Nadzoru Gieïd i Papierów WartoĂciowych (Credit Rating Agencies, CRA) z 30 wrzeĂnia 2014 r.
Poniewaĝ stratyfikacja jest podstawowÈ cechÈ transakcji sekurytyzacji i oznacza dzielenie emisji
na transze wedïug zawartoĂci ryzyka kredytowego. Dlatego teĝ transza najbardziej senioralna
bÚdzie zawsze zawieraïa mniej ryzyka kredytowego niĝ transza najbardziej podporzÈdkowana,
wiÚc nie ma wiÚkszego sensu zatrzymywanie ryzyka z kaĝdej transzy.
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nadzorowi publicznemu w celu ochrony inwestora, a papiery sekurytyzacyjne powstajÈ w rezultacie, najczÚĂciej dwustronnych zindywidualizowanych kontraktów.
Chociaĝ nadal trwa proces kalibracji tych wag, wydaje siÚ, ĝe Komitet Bazylejski
wciÈĝ bazuje na doĂwiadczeniach z rynku amerykañskiego i niechÚtnie bÚdzie redukowaï wielkoĂÊ kapitaïu regulacyjnego przypisywanego pozycjom sekurytyzacji.
Na uwagÚ zasïugujÈ równieĝ dziaïania EBC w zakresie tzw. quantitative easing,
dotyczÈce m.in. akceptacji niektórych papierów sekurytyzacyjnych jako zabezpieczenia jego operacji poĝyczkowych, po speïnieniu okreĂlonych wymogów. Ma to
wbzamyĂle skïaniaÊ banki do sekurytyzowania aktywów oraz do obejmowania – jako
inwestorzy – papierów pochodzÈcych od innych inicjatorów.
Te dziaïania, zwïaszcza EBC i Bank of England, majÈ na celu odbudowanie rynku sekurytyzacji jako miejsca dostarczania pïynnoĂci dla banków inicjatorów, a dla
banków inwestorów moĝliwoĂci dywersyfikacji ich portfeli inwestycyjnych. Chodzi
tutaj równieĝ o przyspieszenie cyrkulacji pieniÈdza13, obniĝajÈc w ten sposób –
korzystny dla gospodarki realnej – koszt pieniÈdza w czasie. Jednak wspomniane
wyĝej domniemane stanowisko Komitetu Bazylejskiego, który, jak siÚ wydaje, nie
dostrzega róĝnicy miÚdzy amerykañskimi MBS-ami z okresu globalnego kryzysu
finansowego – opartymi na kredytach hipotecznych subprime – a wynikami – z porównywalnego okresu – sekurytyzacji europejskiej. Moĝe to prowadziÊ do niezamierzonych efektów, z których najwaĝniejsza byïaby destabilizacja systemu finansowego, a ponadto: (i) zmiany w modelach biznesowych instytucji kredytowych majÈcych
na celu optymalizacjÚ wykorzystywania kapitaïu regulacyjnego, (ii) zwiÚkszone wykorzystywanie do finansowania siÚ banków–cieni (shadow banking) czy (iii) nadmiernej koncentracji na kilku instrumentach inwestycyjnych14. Kwestia ta staïa siÚ
przedmiotem rozbieĝnoĂci miÚdzy stanowiskiem Komitetu Bazylejskiego abKomisjÈ
EuropejskÈ odpowiedzialnÈ za przeniesienie rekomendacji bazylejskich na grunt
europejski. Na przykïad J. Hill, Komisarz ds. stabilnoĂci finansowej, usïug finansowych i unii rynków kapitaïowych, stwierdziï: Jeĝeli etykieta sekurytyzacji o wysokiej
jakoĂci mogïaby zagwarantowaÊ, ĝe sekurytyzacja jest realizowana wbsposób odpowiedzialny, to byÊ moĝe powinniĂmy poluzowaÊ niektóre przepisy jej dotyczÈce15.
NiewïaĂciwe byïoby przypisywanie przyczyn sïabego obecnie europejskiego rynku sekurytyzacji wyïÈcznie juĝ istniejÈcym czy planowanym regulacjom odnoszÈcym siÚ, bezpoĂrednio czy poĂrednio, do technik sekurytyzacyjnych. Na niewielkie
13

14
15
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Chodzi o to, ĝe im dïuĝszy horyzont czasowy inwestycji (udzielonego kredytu), tym wyĝszy
zwrot kapitaïu (oprocentowanie kredytu). MoĝliwoĂÊ „prawdziwej sprzedaĝy” kredytu zwalnia
miejsce w bilansie i moĝliwoĂÊ udzielania nowych kredytów w jego miejsce, co moĝe wpïywaÊ
na skïonnoĂÊ kredytodawcy do zadowolenia siÚ niĝszymi odsetkami pobieranymi od kredytu,
który ma byÊ nastÚpnie sekurytyzowany.
European Banking Authority, EBA Discussion Paper…, op. cit.
EU seeks to relax securitisation rules, 17.02.2015 r., http://www.ft.com/intl/cms/s/0/28d63846b6c7-11e4-95dc-00144feab7de.html?siteedition=uk#axzz3SBOD5fZC
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zainteresowanie tym rynkiem moĝe mieÊ wpïyw równieĝ wiele przyczyn o charakterze zewnÚtrznym, a w tym:
a) stygmat pokryzysowy przypisywany caïemu rynkowi sekurytyzacji przez inwestorów;
b) otoczenie makroekonomiczne, które byïo niekorzystne w niektórych jurysdykcjach od czasu globalnego kryzysu finansowego;
c) instrumenty finansowania alternatywnego dostÚpne dla instytucji w UE, szczególnie dostÚpnoĂÊ finansowania z banku centralnego w warunkach kryzysu finansowego;
d) zaostrzenie zasad i metod nadawania ratingów przez gïówne agencje ratingowe,
wpïywajÈce na klasy aktywów sekurytyzacji po negatywnych doĂwiadczeniach
ratingów sekurytyzacji w latach kryzysu;
e) brak wystarczajÈcej bazy inwestorów;
f) niepewnoĂÊ regulacyjna w postawach emitentów i inwestorów (nie wiedzÈ, jakie inicjatywy regulacyjne zarówno na szczeblu europejskim, jak i globalnym
zostanÈ uchwalone)16.
Niektóre z powyĝszych czynników wymagajÈ rozwiniÚcia. Na przykïad jeĝeli
chodzi ob wspomniane otoczenie makroekonomiczne, to wskazaÊ trzeba, ĝe czynniki regulacyjne oraz wpïyw kryzysu spowodowaïy mniejszÈ dostÚpnoĂÊ aktywów
bazowych nadajÈcych siÚ do sekurytyzacji, w tym:
Y niĝszy popyt na kredyty zarówno od osób fizycznych jak i przedsiÚbiorstw, np.
kredytowanie hipoteczne brutto w 2013 r. w Holandii byïo niĝsze o 55% wbporównaniu z poziomami z 2006 r.;
Y proces ograniczania děwigni, tzn. proces, w którym banki pozbywajÈ siÚ aktywów i stopniowo zmniejszajÈ swoje sumy bilansowe w celu przygotowania siÚ do
projektowanych regulacji ostroĝnoĂciowych, a takĝe proces ograniczania ryzyka, tzn. proces, w którym banki pozbywajÈ siÚ bardziej ryzykownych aktywów.
Zgodnie z danymi z próby 55 banków europejskich, analizowanych przez EBA
w raporcie na temat oceny ryzyka, aktywa ogóïem obniĝyïy siÚ o 12% w latach
2011–2013, podczas gdy aktywa waĝone ryzykiem spadïy o 7% miÚdzy grudniem
2011 r. a grudniem 2012 r. i o 6% miÚdzy grudniem 2012 r. a grudniem 2013 r.17
OdnoszÈc siÚ do zaostrzenia wymogów koniecznych do uzyskania poĝÈdanego
poziomu ratingu, trzeba przede wszystkim zaczÈÊ od doĂÊ ortodoksyjnego podejĂcia
agencji ratingowych, które uzaleĝniajÈ ocenÚ kredytowÈ danego emitenta od ratingu kraju macierzystego. W sytuacji, gdy wiele krajów UE doĂwiadczyïo obniĝenia
ratingu w wyniku pogorszenia siÚ stanu finansów publicznych, spadïa równieĝ
moĝliwoĂÊ uzyskiwania wyĝszego ratingu emitentów krajowych, nawet mimo ich
dobrej kondycji finansowej. To z kolei rzutuje nie tylko na poziom ratingu emitowa16
17

European Banking Authority, EBA Discussion Paper…, op. cit.
Ibidem.
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nych papierów sekurytyzacyjnych, ale równieĝ, co jeszcze waĝniejsze, na moĝliwoĂÊ
uzyskania kontrahentów w sekurytyzacji o odpowiedniej ocenie, co jest wymagane
przy wszelkich formach wzmacniania jakoĂci kredytowej dostarczanych przez podmioty zewnÚtrzne (np. kontrahenci swapów na stopÚ procentowÈ czy kurs walutowy, dostawcy pïynnoĂci itp.). W takiej sytuacji koszt przeprowadzenia sekurytyzacji
roĂnie, a caïa transakcja, w celu uzyskania pïynnoĂci, staje siÚ nieopïacalna.
Jak juĝ wspomniano, trwajÈ prace nad okreĂleniem SSTS w celu wyodrÚbnienia
transakcji, które mogïyby byÊ uznane za bezpieczne, a wiÚc winny one wbprzyszïoĂci uzyskiwaÊ preferencyjne traktowanie, w tym odpowiednio niĝsze wagi ryzyka,
abtakĝe odpowiednie ich uznawanie w innych przepisach majÈcych zwiÈzek z sekurytyzacjÈ. Niestety, na razie, przynajmniej w odniesieniu do tytuïowego wymogu
pokrycia pïynnoĂciÈ, pozycje sekurytyzacji sÈ traktowane ze zbyt duĝÈ ostroĝnoĂciÈ,
za duĝÈ, jeĝeli spojrzymy na to w kontekĂcie SSTS i HQLA, obczym dalej w tekĂcie.
W ostatnich latach opublikowano wiele badañ analitycznych18 majÈcych wyodrÚbniÊ – dla celów regulacyjnych – tzw. sekurytyzacjÚ o wysokiej jakoĂci, sïusznie
wskazujÈc na koniecznoĂÊ odróĝniania miÚdzy sekurytyzacjÈ o niejasnych ibtrudnych do zrozumienia i wystandaryzowania konstrukcjach, a tzw. simple, standard
and transparent securitisation (SSTS). Dlatego w dokumentach publikowanych
przez EBC zaczÚto przyjmowaÊ, ĝe SSTS moĝe byÊ porównywalna nawet z listami
zastawnymi historycznie uwaĝanymi za jedne z najbardziej wartoĂciowych (pod
wzglÚdem niewielkiej zawartoĂci ryzyka kredytowego) papierów dïuĝnych19. Dla
nadania wysokiej jakoĂci pozycji sekurytyzacyjnych EBA i Komisja Europejska
okreĂliïa, jakie cechy winna speïniaÊ sekurytyzacja okreĂlana jako SSTS20. Musi
przede wszystkim byÊ transakcjÈ prostÈ i ïatwÈ do zrozumienia. Tak wiÚc musi
odpowiadaÊ definicji CRR (Art. 4 (61)). Za „prostÈ” z tego powodu nie moĝna uznaÊ
sekurytyzacji syntetycznej, która nie speïnia podstawowego warunku „prostej” sekurytyzacji: prawa inwestujÈcych do regresu w aktywa bazowe, poniewaĝ w sekurytyzacji syntetycznej dochodzi tylko do przeniesienia ryzyka kredytowego aktywów
bazowych, które nadal sÈ finansowane przez inicjatora. Tym bardziej za „prostÈ”
sekurytyzacjÚ nie moĝna uznaÊ re-sekurytyzacji, w której aktywami bazowymi
mogÈ przecieĝ byÊ pozycje sekurytyzacyjne.

18
19

20
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Np. patrz przypis 12.
Moĝe na to mieÊ wpïyw równieĝ szok wywoïany na poczÈtku marca 2015 r. w Austrii, zwiÈzany
z niedoborem pokrycia przez aktywa bazowe listów zastawnych w tzw. zïym banku, co moĝe
oznaczaÊ, ĝe ich regulacyjne wyïÈczanie spod wymogu bail-in (koniecznoĂci ratowania zagroĝonego banku najpierw przez jego akcjonariuszy i wierzycieli) okaĝe siÚ fikcjÈ. Listy zastawne sÈ
wyïÈczone z obowiÈzku bail-in ze wzglÚdu na swojÈ konstrukcjÚ: w przypadku niewypïacalnoĂci
emitujÈcego je banku (hipotecznego) aktywa bazowe dla tych papierów nie wchodzÈ do masy
upadïoĂciowej.
European Banking Authority, EBA Discussion Paper…, op. cit.
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„Prosta” sekurytyzacja powinna opieraÊ siÚ na prostych aktywach bazowych, abte
aktywa muszÈ byÊ jednym ěródïem spïaty inwestorów, oczywiĂcie wedïug kolejnoĂci
podporzÈdkowania transz sekurytyzacji. Za proste aktywa bazowe uwaĝa siÚ aktywa
o jednakowej charakterystyce, a wiÚc przede wszystkim aktywa inicjowane w tym
samym porzÈdku prawnym, tej samej walucie i, co poĝÈdane, tego samego typu21.
Poza tym aktywa bazowe nie powinny byÊ aktywami, w których inicjator nie jest wyspecjalizowany22, co ma zagwarantowaÊ istnienie u inicjatora odpowiednich i sprawdzonych kryteriów udzielania kredytów (aktywów). Jest to teĝ istotne wbprzypadku
peïnienia funkcji serwisanta transakcji, bez wzglÚdu na to, czy jest nim inicjator
czy teĝ inny podmiot (nie wydaje siÚ jednak, by wyznaczenie innego podmiotu, ze
wzglÚdu na kwestionowane umiejÚtnoĂci inicjatora w zakresie udzielania i obsïugi
kredytów, stanowiïo wskazanie do okreĂlania sekurytyzacji jako „prostej”).
OczywiĂcie w „prostej” sekurytyzacji aktywa w pakiecie bazowym muszÈ byÊ
aktywami „zdrowymi” (tzn. nie mogÈ byÊ ani obciÈĝone, ani przeterminowane),
abwbszczególnoĂci dïuĝnik – przed wïÈczeniem danego aktywa do pakietu bazowego
– dokonaï juĝ przynajmniej jednej pïatnoĂci. Co waĝne, pakiet bazowy musi byÊ odpowiednio zdywersyfikowany (zgranulowany), przez co rozumie siÚ to, ĝe najwiÚksza ekspozycja w tym pakiecie nie moĝe wynosiÊ wiÚcej niĝ 1% caïego salda pakietu.
Poza wieloma innymi jeszcze kryteriami (zwïaszcza dotyczÈcych dokumentacji
transakcji i dostÚpu inwestorów do niej), które muszÈ byÊ speïnione, by sekurytyzacja byïa uznawana za SSTS, za bardzo istotne naleĝy uznaÊ takĝe i to, ĝe w dokumentacji transakcji winna znaleěÊ siÚ obowiÈzkowa ocena (weryfikacja) zewnÚtrzna
próby aktywów bazowych, dokonana przez podmiot inny niĝ agencja ratingowa,
zbpoziomem ufnoĂci co najmniej 95%. Jest to wiÚc wyraěne odejĂcie od wyïÈcznego
opierania siÚ na ocenach agencji ratingowych, które, jak udowodniï kryzys finansowy, nierzadko miaïy nieodpowiednie metody i modele do przeprowadzania oceny
ryzyka kredytowego transakcji sekurytyzacyjnych.

3. WPYW LCR NA RYNEK SEKURYTYZACJI
Determinacja niektórych instytucji europejskich, w tym EBC i Komisji Europejskiej, do uwzglÚdniania pozycji sekurytyzacyjnych w HQLA, jest chyba pierwszym tak waĝnym dziaïaniem pobudzania instytucji finansowych do angaĝowa21
22

Oznacza to, ĝe w „prostej” sekurytyzacji nie naleĝy „mieszaÊ” np. kredytów udzielonych na
zakup samochodu, konsumenckich czy hipotecznych.
Np. bank specjalizujÈcy siÚ w udzielaniu kredytów konsumenckich nie moĝe sekurytyzowaÊ np.
kredytów hipotecznych, których udzieliï jakby „przypadkiem”. ZresztÈ ten wymóg jest dosyÊ
ïatwy do przestrzegania, gdyĝ dla opïacalnoĂci sekurytyzacji kierowanej na rynek publiczny
pakiet kredytów bazowych, jak wskazujÈ praktycy, winien mieÊ wartoĂÊ wyjĂciowÈ co najmniej
100 mld USD (lub równowartoĂÊ).
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nia siÚ wbsekurytyzacjÚ, zarówno na poczÈtku, w Ărodku, jak i na koñcu caïego
tego procesu. Dziaïania tych instytucji nastÚpujÈ po dïugotrwaïym lobbowaniu
ze strony uczestników rynku sekurytyzacji, którzy od dawna dowodzÈ, ĝe istnieje „dobra” i „zïa” sekurytyzacja. Od nich wïaĂnie pochodzi inicjatywa „Prime
Collateralised Securities” (PCS). Jest to projekt non profit opracowany przez
sektor majÈcy na celu stworzenie produktu dla sekurytyzacji o wysokiej jakoĂci,
który speïniaïby kryteria najwyĝszej jakoĂci w zakresie przejrzystoĂci, prostoty
i standaryzacji.
Po zgromadzeniu wielkiej bazy danych, na wniosek Komisji EBA przygotowaïa
rekomendacje, które obecnie sÈ analizowane przez KomisjÚ wraz ze wszystkimi
zainteresowanymi. Z kolei EBC gromadzi dane (European Data Warehouse, dziaïajÈcy od 2012 r.), na podstawie których wyodrÚbniï kilka klas aktywów bazowych
dla sekurytyzacji:
Y Mieszkaniowe kredyty hipoteczne (RMBS)23;
Y Komercyjne kredyty hipoteczne (CMBS);
Y Transakcje sekurytyzacji na podstawie kredytów dla M¥P (SMES);
Y Kredyty samochodowe (ABS);
Y Kredyty konsumenckie (ABS);
Y Leasing (ABS).
Takie wïaĂnie aktywa sekurytyzacji sÈ przyjmowane przez EBC w operacjach
finansowania zabezpieczonego.
W zakresie sekurytyzacji, a przede wszystkim LCR, Komisja nieco odeszïa od
definicji rekomendacji bazylejskich, ĝeby ujÈÊ specyficzne cechy europejskiego rynku
finansowego. Poza tym, rekomendacje bazylejskie odnosiïy siÚ tylko do najwiÚkszych
banków na Ăwiecie, aktywnych na skalÚ miÚdzynarodowÈ, podczas gdy przepisy
sformuïowane przez KomisjÚ majÈ, juĝ od poczÈtku tego roku, zastosowanie wobec
wszystkich banków w UE. Drugim specyficznym aspektem europejskiego LCR jest
wprowadzenie wïaĂnie pozycji sekurytyzacyjnych (oraz listów zastawnych) do bufora
pïynnoĂciowego, i to zarówno do Poziomu 1 (tylko listy zastawne), jak i Poziomu 2.
Moĝna to traktowaÊ jako dowód, ĝe niektóre papiery sekurytyzacyjne w UE (por.
tabela 3) wykazywaïy siÚ doskonaïymi wynikami ibwysokÈ pïynnoĂciÈ.
Przepisy dotyczÈce LCR i zwiÈzane z nim przepisy odnoszÈce siÚ do sekurytyzacji
nie kïócÈ siÚ, jak to bywaïo w niektórych innych inicjatywach legislacyjnych, zbrównolegle opracowywanymi aktami prawnymi, biorÈc pod uwagÚ zarówno specyfikÚ róĝnych
celów, jakie miaïyby osiÈgnÈÊ poszczególne akty prawne, jak i specyfikÚ ich adresatów.
Moĝna tu wspomnieÊ chociaĝby o Akcie Delegowanym zwiÈzanym zbtzw. dyrektywÈ
Solvency II, majÈcÈ zastosowanie do przedsiÚbiorstw ubezpieczeniowych. Zarówno w tym akcie, jak i w bÚdÈcym przedmiotem analiz niniejszego tekstu, mówi siÚ
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o aktywach sekurytyzacji jako o aktywach, które mogÈ byÊ wïÈczane do bufora pïynnoĂciowego (czy to instytucji kredytowych, czy firm ubezpieczeniowych) po speïnieniu
przez nie wymogów dotyczÈcych wysokiej jakoĂci. W obu teĝ przypadkach podkreĂla
siÚ znaczenie pïynnoĂci emisji papierów sekurytyzacji, punktujÈc dwie waĝne jej cechy:
koniecznÈ minimalnÈ wartoĂÊ jednej emisji na poziomie 100 mln euro i maksymalnÈ
ĂredniÈ waĝonÈ zapadalnoĂÊ nie przekraczajÈcÈ 5 lat. WysokÈ jakoĂÊ sekurytyzacji
w obu aktach naleĝy utrzymywaÊ poprzez podzielenie emisji na transze, ale jedynÈ
transzÈ, która moĝe kwalifikowaÊ siÚ do celów pïynnoĂciowych, jest transza senioralna,
czyli stojÈca najwyĝej w strukturze podporzÈdkowania. Trzeba wspomnieÊ, ĝe w czasie
kryzysu problemy dotykaïy równieĝ i transz senioralnych, co oznaczaïo, ĝe brakowaïo
przychodów zbaktywów bazowych nawet na zaspokojenie inwestorów wbtransze senioralne, jednakĝe takie sytuacje nie zdarzaïy siÚ w Europie. W USA straty zbtego powodu
byïy tak dotkliwe, ĝe odczuli je nie tylko inwestorzy, ale równieĝ inne podmioty zaangaĝowane w sekurytyzacjÚ przez SPV. Mowa tu o ubezpieczycielach typu monoline,
którzy specjalizowali siÚ w gwarantowaniu pïatnoĂci (wzmacniania jakoĂci kredytowej)
wïaĂnie z transz senioralnych. W Europie do takich zdarzeñ nie dochodziïo, wiÚc Komisja Europejska pozwoliïa na zaliczanie do bufora pïynnoĂciowego transzy senioralnej
sekurytyzacji pod warunkiem jednak, ĝe takÈ pozostanie przez caïy okres trwania
transakcji, a jej jakoĂÊ bÚdzie dodatkowo weryfikowana przez obowiÈzek notowania
na uznanych gieïdach papierów wartoĂciowych.
Zmasowane dziaïania instytucji europejskich na rzecz pobudzenia rynku sekurytyzacji zbiegajÈ siÚ w czasie z kalibrowaniem wskaěnika LCR, a zwïaszcza HQLA.
Stwarza to dobrÈ okazjÚ do zwiÚkszenia zainteresowania sekurytyzacjÈ wbEuropie
nie tylko w kontekĂcie moĝliwoĂci finansowania zabezpieczonego z EBC, ale równieĝ, co szerzej i gïÚbiej dotyka wszystkich instytucji kredytowych, w kontekĂcie
regulacyjnym.

PODSUMOWANIE
Wprowadzenie wymogu pokrycia pïynnoĂciÈ w przepisach miÚdzynarodowych
jest reakcjÈ na problemy jakie pojawiïy siÚ w wielu instytucjach finansowych
wbokresie kryzysu ze wzglÚdu na to, ĝe nadmiernie opieraïy siÚ one na finansowaniu krótkoterminowym oraz finansowaniu z banków centralnych. Ogromne koszty
poniesione równieĝ przez podatników europejskich na ratowanie banków spowodowaïy, ĝe instytucje europejskie pospieszyïy z opracowaniem nowych ram prawnych
majÈcych na celu ograniczenie ryzyka wydatkowania pieniÚdzy publicznych do minimum. KoñczÈ siÚ prace nad tzw. UniÈ BankowÈ, której elementami sÈ nie tylko
przepisy odnoszÈce siÚ do naprawy czy likwidacji banków, ale takĝe wzmacniajÈce
odpornoĂÊ banków na przyszïe szoki.
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Z analiz przeprowadzonych przez EBA24 wynika, ĝe bufor pïynnoĂciowy bÚdzie stanowiï okoïo 10% sumy bilansowej poszczególnych banków. WydawaÊ by siÚ
mogïo, ĝe wymóg utrzymywania „wysoce pïynnych aktywów” byï speïniany juĝ
wczeĂniej, gdyĝ z tych samych analiz wynikaïo, ĝe banki w UE mogïy wykazaÊ siÚ
(koniec 2013 r.) wskaěnikiem LCR na poziomie wyĝszym od wymaganego przez
CRR, a wiÚc na poziomie powyĝej 110%. Jednakĝe jest to poziom uĂredniony, nie
uwzglÚdniajÈcy róĝnic miÚdzy poszczególnymi bankami. Dla wielu banków wprowadzenie LCR bÚdzie siÚ wiÈzaïo ze znaczÈcymi i kosztownymi zmianami skïadu
aktywów. Jest to teĝ szansa na wiÚksze zainteresowanie banków sekurytyzacjÈ,
gdyĝ – skoro do 15% bufora pïynnoĂciowego bÚdzie mogïo skïadaÊ siÚ z pozycji
sekurytyzacji – banki powinny chÚtniej wystÚpowaÊ w roli nie tylko inicjatora, ale
takĝe inwestora. Dodatkowo, trwajÈce prace nad dookreĂleniem SSTS powinny
przywróciÊ zaufanie inwestorów do produktów sekurytyzacji, a to, przez zgïaszany
przez nich popyt, powinno zwiÚkszyÊ boděce dla banków.
Dla zwiÚkszenia zainteresowania sekurytyzacjÈ bÚdzie potrzebne dalsze kalibrowanie wag ryzyka w CRR oraz – byÊ moĝe – podwyĝszenie puïapu w Poziomieb2 LCR z obecnych 15% i wïÈczenie kolejnych typów aktywów bazowych. Wbtym
kontekĂcie warto wreszcie zwróciÊ uwagÚ na niektóre „miÚkkie” sformuïowania
wbCRR i Akcie Delegowanym, np. koniecznoĂÊ utrzymywania „odpowiednio zdywersyfikowanego” bufora pïynnych aktywów w odniesieniu do ich wzglÚdnej
pïynnoĂci i jakoĂci kredytowej. Czy sekurytyzacja z ratingiem na poziomie tzw.
Pierwszego Kroku (CRR), czyli na wysokim poziomie inwestycyjnym, róĝni siÚ zasadniczo od listów zastawnych z takim samym ratingiem? Czy wiÚc ewidentnie
bardziej korzystne traktowanie listów zastawnych przez europejskiego legislatora
nie powinno byÊ z czasem zweryfikowane? Wydaje siÚ, ĝe w podniesieniu znaczenia sekurytyzacji moĝe pomóc jednak wymóg okresowego sprawdzania pïynnoĂci
danego instrumentu wchodzÈcego w skïad HQLA (okreĂlenie „okresowy” nie jest
sprecyzowane) poprzez zbywanie czÚĂci pakietu bufora pïynnoĂciowego na rynku.
Na zakoñczenie naleĝy wspomnieÊ o innym projekcie, poza omawianym wyĝej
w kontekĂcie CRR wymogu pokrycia pïynnoĂciÈ, z którym uczestnicy rynku sekurytyzacji wiÈĝÈ duĝe nadzieje. Jest to projekt, którego realizacja wymagaÊ bÚdzie
kilku gïÚbokich zmian wprowadzanych do istniejÈcych przepisów prawnych, w tym
dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego. Chodzi o projekt unii rynków kapitaïowych, którego plan zostaï przedstawiony przez KomisjÚ EuropejskÈ w komunikacie
z listopada 2014 r. o nazwie „Plan inwestycyjny dla Europy”. Wskazuje siÚ w nim
m.in. na koniecznoĂÊ zdefiniowania „sekurytyzacji o wysokiej jakoĂci”. Jak podkreĂla Komisja, Ogólnoeuropejska inicjatywa „sekurytyzacji wysokiej jakoĂci” bÚdzie
24

60

European Commission, Commission Delegated Regulation (EU) No.../.. of 10.10.2014 to supplement Regulation (EU) 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions, Brussels, 10.10.2014, C(2014) 7232 final.

Problemy i poglÈdy

musiaïa zapewniÊ wysokie standardy procesu, pewnoĂÊ prawnÈ i porównywalnoĂÊ
w ramach róĝnych instrumentów sekurytyzacyjnych poprzez wyĝszy stopieñ standaryzacji produktów. Podniosïoby to w szczególnoĂci poziom przejrzystoĂci, spójnoĂÊ
i dostÚpnoĂÊ informacji o kluczowym znaczeniu dla inwestorów, w tym wbobszarze
kredytów dla M¥P, oraz sprzyjaïoby poprawie pïynnoĂci finansowej. Powinno to
uïatwiÊ emisjÚ produktów sekurytyzowanych oraz umoĝliwiÊ inwestorom instytucjonalnym przeprowadzenie analizy due diligence w odniesieniu do produktów, które odpowiadajÈ ich potrzebom w zakresie dywersyfikacji aktywów, zwrotu ibczasu
trwania25. Obecnie trwa zainicjowany 18blutego 2015 r. proces konsultacyjny (do
13 maja 2015 r.) na podstawie Zielonej KsiÚgi zatytuïowanej „Building abCapital
Markets Union”.

Sïowa kluczowe: pïynnoĂÊ, zarzÈdzanie pïynnoĂciÈ, aktywa pïynne, przypïywy
ibodpïywy pïynnoĂci, pozycje sekurytyzacji

Abstract
This paper contains a description of a new so called liquidity coverage requirement and its possible relations with securitization positions in Europe. The author
indicates that European securitization transactions performed significantly better
during the financial crisis than American ones. Because of this fact they could be
treated as an alternative channel to finance the real economy.
The new regulations matter in this context, regulations designed with an aim
to diminish the probability for similar crises in the future. One of the most important sets of regulations is the Capital Requirements Regulation (CRR) where
the liquidity coverage requirement has been inserted. In LCR, for the first time in
European rules, the advantages of securitization have been noticed so that certain
securitizations are recognized as possible partial insurance in credit institutions
against liquidity outflow during 30 calendar days.
The research question is: could this recognition of securitization have – together with work performed by the ECB and European Commission – an influence
on a recovery of securitization markets in Europe.
Key words: liquidity, liquidity management, liquid assets, inflows and outflows
ofbliquidity, securitisation positions
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