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CechÈ charakterystycznÈ gospodarki jest jej cyklicznoĂÊ. Okresy oĝywienia
gospodarczego przeplatajÈ siÚ z recesjÈ. Podobne tendencje moĝemy obserwowaÊ
wbĂwiecie finansów, a takĝe bankowoĂci. Po okresach gwaïtownego rozwoju i rekordowych zysków instytucji finansowych przychodzÈ zawirowania koñczÈce siÚ czÚsto
gïÚbokimi kryzysami, z których ciÚĝko jest wyjĂÊ. Obserwacje pokazujÈ, ĝe w kaĝdym stuleciu moĝemy odnotowaÊ coraz wiÚkszÈ liczbÚ kryzysów finansowych1. Niektórzy wrÚcz twierdzÈ, ĝe ĝyjemy w czasach nieustajÈcego kryzysu lub kryzysów
kaskadowych, to znaczy takich, w których jeden kryzys jest przyczynÈ kolejnego2.
Kaĝdy kolejny kryzys wywoïuje zazwyczaj lawinÚ nowych regulacji. Nie inaczej
wyglÈda sytuacja w obliczu ostatniego kryzysu. Coraz czÚĂciej moĝna przeczytaÊ
o tzw. tsunami bÈdě inflacji regulacji. Regulacje zalewajÈ przede wszystkim Ăwiat
bankowoĂci, bo to wïaĂnie banki byïy uznane za jedne z najwiÚkszych winowajców
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ostatniego kryzysu3. Jednym z wyzwañ, z jakimi bÚdÈ musiaïy siÚ zmierzyÊ banki,
bÚdÈ wïaĂnie regulacje dotyczÈce wymogów kapitaïowych.
Standardy w zakresie wymogów kapitaïowych to od lat domena Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Ów Komitet jest organem dziaïajÈcym przy
Banku Rozrachunków MiÚdzynarodowych, utworzonym w 1974 r. jako Bazylejski
Komitet Uregulowañ i Nadzoru Praktyk Bankowych, w którego skïad wchodzÈ
przedstawiciele banków centralnych oraz nadzorców bankowych. Efektem prac
Komitetu byïo stworzenie Umowy Kapitaïowej (tzw. Bazylea I), która wprowadziïa
podstawowy dziĂ w bankowoĂci wspóïczynnik adekwatnoĂci kapitaïowej4. W 2004br.
zostaïa opublikowana kolejna, rozszerzona odsïona dokumentu – Bazylea II, która nakïadaïa na banki dodatkowe obowiÈzki (np. koniecznoĂÊ wyliczania wymogu
kapitaïowego na pokrycie ryzyka operacyjnego)5. Analizowany w niniejszej pracy
dokument Bazylea III to kolejny efekt prac Komitetu Bazylejskiego. Jak wiÚkszoĂÊ aktualnie wprowadzanych regulacji, jest odpowiedziÈ na kryzys finansowy,
ma przede wszystkim uchroniÊ Ăwiat przed kolejnym kryzysem6.
Nowe regulacje zawarte w Bazylei III zostaïy wprowadzone do prawodawstwa
unijnego za pomocÈ tzw. Pakietu CRD IV. Sprawia to, ĝe sÈ one obowiÈzujÈce równieĝ dla banków dziaïajÈcych w Polsce. Niniejszy artykuï stanowi próbÚ oceny
wpïywu nowych regulacji w zakresie wymogów kapitaïowych na sektor bankowy
wbPolsce.

1. WYMOGI KAPITAOWE W ¥WIETLE BAZYLEI III/PAKIETU CRD IV
Bazylea III (na którÈ skïadajÈ siÚ dokumenty: Basel III: A global regulatory
framework for more resilient banks and banking systems oraz Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring) oraz
Pakiet CRD IV (którÈ tworzÈ: Dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia
dziaïalnoĂci przez instytucje kredytowe, Dyrektywa w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz tzw. RozporzÈdzenie CRR)
przewidujÈ wprowadzenie w ĝycie sektora bankowego wielu zmian, abtakĝe nowoĂci, które poczÈtkowo miaïy byÊ wielkÈ rewolucjÈ, a z czasem okazaïy siÚ jedynie
gruntownÈ ewolucjÈ. Zupeïnie innowacyjnym elementem sÈ standardy zarzÈdzania pïynnoĂciÈ (dotÈd miaïy one charakter wyïÈcznie jakoĂciowy, a nie iloĂciowy),
3
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odnoszÈce siÚ do stress-testów, które obejmujÈ gïównie kontrolÚ: wskaěnika pokrycia pïynnoĂciÈ – LCR (Liquidity Coverage Ratio) i wskaěnika netto stabilnego
finansowania – NSFR (Net Stable Funding Ratio)7. Pierwszy z nich ma byÊ wyznacznikiem tego, czy bank posiada odpowiednio duĝo pïynnych aktywów wysokiej jakoĂci (a wiÚc gïównie gotówki czy obligacji rzÈdowych), aby móc posiïkowaÊ
siÚ nimi przez maksymalnie 30 dni w czasach kryzysowych. Wskaěnik obliczany
byïby jako stosunek pïynnych aktywów do odpïywów gotówki netto, przy zaïoĝeniu wystÈpienia ĂciĂle okreĂlonej przez standardy bazylejskie sytuacji kryzysowej.
Wbten sposób, a wiÚc dziÚki utrzymywaniu LCR na poziomie powyĝej 100%, banki
miaïyby uodporniÊ siÚ na chwilowe niedobory pïynnoĂci8. NSFR z kolei miaïby byÊ
relacjÈ pomiÚdzy dostÚpnÈ a wymaganÈ kwotÈ stabilnego finansowania, równieĝ
obliczanÈ przy zaïoĝeniu zaistnienia sytuacji kryzysowej. Bank zobowiÈzany byïby
do utrzymywania NSFR powyĝej 100%, co miaïoby istotnie uniezaleĝniÊ banki od
niepewnych ěródeï finansowania. KolejnÈ bazylejskÈ nowoĂciÈ jest wspóïczynnik
děwigni kapitaïowej (zwany takĝe wspóïczynnikiem lewarowania) obliczany przez
podzielenie kapitaïubI kategorii przez wartoĂÊ ekspozycji bilansowych i pozabilansowych. Wprowadzenie monitoringu takiej miary ma przyczyniÊ siÚ do ograniczenia mechanizmu děwigni finansowej w okresach oĝywienia gospodarczego, abwiÚc
do limitowania udzielania finansowania przy niskim kapitale wïasnym9. Zagadnienia te sÈ jednak przyszïoĂciÈ, gdyĝ LCR zostanie wprowadzony dopiero wb2015 r.,
a NSFR oraz wskaěnik děwigni w 2018 r.10
Duĝo bardziej aktualnymi, bo wprowadzonymi w ĝycie od 1 stycznia 2014 r.,
ibrównie nurtujÈcymi tematami sÈ zmiany wokóï wymogów kapitaïowych oraz naïoĝenie na banki obowiÈzku utrzymywania buforów, co jest gïównym tematem moich
rozwaĝañ i bÚdzie szczegóïowo omawiane.

1.1. Definicja kapitaïu regulacyjnego
Na poczÈtku warto okreĂliÊ róĝnicÚ miÚdzy pojÚciami, które czÚsto bywajÈ mylone: kapitaïem wïasnym, kapitalizacjÈ a funduszami wïasnymi (a wiÚc regulacyjnym
kapitaïem wïasnym). Pierwsze z nich jest równowaĝne wartoĂci aktywów pomniejszonej o wartoĂÊ zobowiÈzañ. atwo wiÚc kapitaï wïasny banku odczytaÊ z bilansu,
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International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2010.
Ibidem; K. Czajkowska-Matosiuk, Co z tÈ BazyleÈ, „Bank” 2012, nr 6 oraz P. Bednarski,
BazyleabIII i jej wyzwania, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 10.
International framework for liquidity risk measurement..., op. cit.; K. Czajkowska-Matosiuk,
Cobz tÈ BazyleÈ..., op.bcit.; P. Bednarski, Bazylea III..., op. cit.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel
Committee on Banking Supervision, Basel, December 2010 (rev June 2011).
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a pojÚcie to uĝywane jest gïównie w ksiÚgowoĂci11. Nie jest to jednak to samo co
kapitalizacja. KapitalizacjÚ okreĂla siÚ czÚsto mianem wartoĂci rynkowej kapitaïu
wïasnego, stanowiÈcej iloczyn liczby akcji pozostajÈcych w obrocie oraz aktualnej
ceny akcji12. O kapitale wïasnym oraz kapitalizacji moĝemy mówiÊ wbprzypadku
kaĝdego przedsiÚbiorstwa, w szczególnoĂci spóïki akcyjnej, podczas gdy fundusze
wïasne sÈ charakterystyczne jedynie dla banków (ewentualnie instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych podlegajÈcych standardom bazylejskim). Fundusze
wïasne definiuje siÚ szerzej niĝ kapitaï wïasny, choÊ nieustannie pozostajÈ one
podstawowym ěródïem finansowania dziaïalnoĂci i ewentualnych strat. Fundusze wïasne sÈ gwarantem stabilnoĂci banku, dlatego stanowiÈ bazÚ dla wszelkich
norm ostroĝnoĂciowych i traktowane sÈ jako bankowy „bufor bezpieczeñstwa”13.
W Ăwietle nowych regulacji na fundusze wïasne skïada siÚ kapitaï I i II kategorii.

1.1.1. Elementy kapitaïu (kapitaï I i II kategorii)
Ostatni kryzys pokazaï, ĝe posiadane przez banki fundusze wïasne okazaïy
siÚ niewystarczajÈce, a konkretniej nie na tyle dobrej jakoĂci, aby pokryÊ straty
ibuchroniÊ banki przed upadïoĂciÈ14. W obliczu kryzysowych doĂwiadczeñ Komitet
Bazylejski, aby wzmocniÊ odpornoĂÊ banków na ponoszone ryzyko, zaproponowaï
nowÈ definicjÚ kapitaïu regulacyjnego, przewidujÈcÈ zaliczenie do niego przede
wszystkim skïadników najwyĝszej jakoĂci (jak np. akcje zwykïe czy zyski zatrzymane). Zmiany zaproponowane przez organy Unii Europejskiej poszïy wbpodobnym
kierunku. (W kolejnych akapitach postaram siÚ przybliĝyÊ konstrukcjÚ kapitaïu
regulacyjnego uwzglÚdniajÈcÈ wymagania bazylejskie oraz unijne). RozwiÈzania
opracowane przez Komitet Bazylejski wdraĝane sÈ do unijnego prawodawstwa za
pomocÈ Pakietu CRD IV, a wiÚc zapisy zawarte w tym wïaĂnie dokumencie bÚdÈ
wiÈĝÈce dla Polski.
Zgodnie z nowymi postanowieniami kapitaï regulacyjny to suma kapitaïu
IbibIIbkategorii15. W ramach kapitaïu I kategorii (Tier 1 – T1) wyróĝniamy fundusze podstawowe najwyĝszej jakoĂci (Common Equity Tier 1 – CET1) oraz pozostaïe
fundusze podstawowe (Additional Tier 1 – AT1). W CRD IV jest to odpowiednio
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kapitaï podstawowy Tier I oraz kapitaï dodatkowy Tier I16. Ich zadaniem jest
absorpcja strat powstaïych w trakcie normalnej dziaïalnoĂci. Rdzenne fundusze
podstawowe, czyli CET1, jako najzdrowszy kapitaï, oprócz zysków zatrzymanych
ibpremii emisyjnej obejmujÈ zwïaszcza akcje zwykïe emitowane przez bank (a takĝe
konsolidowane spóïki zaleĝne banku) speïniajÈce ĂciĂle okreĂlone warunki17. Pakiet
CRD IV przewiduje tutaj wïÈczenie do CET1 nie tylko akcji zwykïych, ab ogólnie
instrumentów kapitaïowych18. W skïad CET1 wchodzÈ równieĝ pozostaïe dochody
caïkowite i rezerwy ujawnione, a CRD IV zalicza do nich równieĝ fundusze ogólnego ryzyka bankowego19. Istnieje wiele kryteriów zaliczania instrumentów kapitaïowych do CET1, które sÈ podobne dla BIII i CRD IV. ObejmujÈ one m.in. takie wymogi, jak to, ĝe instrumenty muszÈ byÊ sklasyfikowane jako kapitaï w rozumieniu
dyrektywy 86/635/EWG, standardu rachunkowoĂci, ujawnione w bilansie, wieczyste, opïacone i nie mogÈ byÊ finansowane przez emitenta, ani teĝ zabezpieczone lub
objÚte gwarancjÈ przez jednostkÚ zaleĝnÈ. Gïówna kwota instrumentu nie moĝe byÊ
pomniejszona (wyjÈtek stanowi likwidacja oraz uznaniowy odkupu za wczeĂniejszÈ
zgodÈ organu wïaĂciwego). Co do wypïat zysków, to mogÈ one byÊ dokonywane
tylko z pozycji podlegajÈcych podziaïowi i, co waĝne, nie moĝe dojĂÊ do ĝadnych preferencyjnych wypïat zysków. Warto zaznaczyÊ, ĝe przepisy przewidujÈ instrumenty
zaliczane do CET1 jako te, które proporcjonalnie pochïaniajÈ pierwszÈ, abzarazem
najwiÚkszÈ czÚĂÊ strat oraz majÈ najniĝszy stopieñ uprzywilejowania20.
Udziaïy mniejszoĂci uznaje siÚ jako CET1 wtedy, gdy speïniajÈ one wszelkie
kryteria klasyfikacji jako CET1 i zostaïy wyemitowane przez instytucjÚ, która sama
jest bankiem21.
Pozostaïe fundusze podstawowe obejmujÈ instrumenty wyemitowane przez
bank, ale takie, które nie zostaïy zaliczone do CET1. Odnosi siÚ to równieĝ do
instrumentów wyemitowanych przez konsolidowane spóïki zaleĝne banku. Warunkiem jest jednak po raz kolejny speïnienie wielu ĂciĂle okreĂlonych kryteriów, które
w wiÚkszoĂci pokrywajÈ siÚ dla BIII i CRD IV22. Elementem kapitaïu dodatkowego
Tier I jest równieĝ aĝio emisyjne powstaïe w trakcie emisji instrumentów zaliczanych do tegoĝ kapitaïu. Instrumenty kapitaïowe zaliczane w poczet AT1 objÚte
16
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sÈ nieco mniej restrykcyjnymi wymogami. Przede wszystkim nie muszÈ one byÊ
sklasyfikowane jako kapitaï w rozumieniu wspomnianej 86/635/EWG oraz standardów rachunkowoĂci. Nie muszÈ one byÊ równieĝ ujawnione (wyraěnie iboddzielnie)
wbbilansie banku – instrumenty podporzÈdkowane. Uchylone zostaje takĝe postanowienie o braku moĝliwoĂci dokonywania preferencyjnych wypïat zysków (akcje
uprzywilejowane). Poziom wypïat nie bÚdzie mógï byÊ zmieniany na podstawie
zdolnoĂci kredytowej banku. Podobnie jak dla instrumentów kwalifikowanych do
CET1 moĝe nastÈpiÊ wstrzymanie wypïat zysków, ale dziÚki temu bank bÚdzie
mógï juĝ przeznaczyÊ owe Ărodki na realizacjÚ zobowiÈzañ w terminach ich wymagalnoĂci. CechÈ instrumentów zaliczanych do AT1 jest brak terminu zapadalnoĂci.
Co wiÚcej, instrumenty te mogÈ (po speïnieniu okreĂlonych warunków) zostaÊ wezwane do sprzedaĝy, wykupione lub odkupione, choÊ nie wczeĂniej niĝ po 5 latach
od emisji. Niemoĝliwe jest jednak zaĝÈdanie przez nabywcÚ wczeĂniejszej spïaty
instrumentu (hybrydowe instrumenty finansowe). Dozwolone jest równieĝ dokonywanie odpisów obniĝajÈcych wartoĂÊ gïównej kwoty instrumentu23.
Kapitaï II kategorii, a wiÚc fundusze uzupeïniajÈce (Tier 2 – T2), ma byÊ gïównie
ěródïem pokrycia strat na wypadek upadïoĂci banku – zamierzeniem Komitetu byïo
to, aby w jego skïad wchodziïy instrumenty dïuĝne, z moĝliwoĂciÈ ich konwersji na
kapitaï w przypadku upadïoĂci. Zaliczamy do niego instrumenty kapitaïowe (oraz
zwiÈzane z nimi premie emisyjne), które nie zostaïy zakwalifikowane do funduszy
podstawowych (T1), a speïniajÈ okreĂlone warunki. W wielu punktach wymagania
te pokrywajÈ siÚ z wczeĂniejszymi wymaganiami, niemniej jednak istnieje kilka
innych lub zmienionych zapisów. W ten sposób naleĝnoĂci zwiÈzane zbgïównÈ kwotÈ
instrumentów sÈ podporzÈdkowane w peïni naleĝnoĂciom wierzycieli niepodporzÈdkowanych (dïugoterminowe zobowiÈzania podporzÈdkowane). Pojawia siÚ tutaj wymóg dotyczÈcy minimalnej zapadalnoĂci instrumentów, która musi wynosiÊ
minimum 5 lat. Podobnie jak w przypadku wymagañ dotyczÈcych AT1, istnieje
moĝliwoĂÊ wezwania do sprzedaĝy, wykupu lub odkupu, ale nie wczeĂniej niĝ po
upïywie 5 lat od emisji. Niemoĝliwe pozostaje zaĝÈdanie wczeĂniejszej spïaty przez
nabywcÚ. W Ăwietle wymagañ do T2 moĝemy zaliczyÊ prawa do udziaïu w zyskach.
Oprócz instrumentów kapitaïowych BIII oraz CRD IV przewidujÈ wïÈczenie do T2
korekty (w wysokoĂci do 1,25% kwot ekspozycji waĝonych ryzykiem, przed skutkami podatkowymi) z tytuïu ogólnego ryzyka kredytowego oraz dodatnich kwot
oczekiwanej straty, liczonej zgodnie z metodÈ wewnÚtrznych ratingów (do 0,6%
kwot ekspozycji waĝonych ryzykiem)24.
Warto wspomnieÊ, ĝe BIII, jako dokument dedykowany bankom dziaïajÈcym
transgranicznie, nie uwzglÚdnia specyfiki towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych,
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spóïdzielni oraz podobnych instytucji, co jest wziÚte pod uwagÚ w przepisach europejskich.
Nowa definicja funduszy wïasnych nie przewiduje kapitaïu III kategorii, który
byï elementem poprzedniej edycji Bazylei, a który tworzyïy gïównie krótkoterminowe zobowiÈzania podporzÈdkowane, uĝywane jako pokrycie rynkowych rodzajów
ryzyka25. Naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe banki jeszcze przez kilka lat bÚdÈ mogïy
utrzymywaÊ w kapitale takĝe te instrumenty, które nie zostaïy zakwalifikowane
do funduszy wïasnych przez CRR. Unijny prawodawca daï bowiem bankom czas
na ich wycofanie do 2021 r.26
Wprowadzone zostaïy takĝe bardziej przejrzyste, a zarazem bardziej rygorystyczne pomniejszenia regulacyjne, co oznacza, ĝe bank musi dokonaÊ korekty obliczonej wielkoĂci kapitaïu regulacyjnego odejmujÈc od jego poszczególnych pozycji
(CET1, T1 i T2) odpowiednie wartoĂci27. Nieco inaczej ujmowane sÈ one wb BIII
ib CRD IV, choÊ obejmujÈ podobne pozycje. Postaram siÚ jednak przedstawiÊ je
wbsposób, w jaki uczyniono to w rozwiÈzaniach europejskich, co moĝna uzasadniÊ
tym, ĝe polski sektor bankowy bÚdzie podlegaï przepisom zwiÈzanym z regulaminowymi pomniejszeniami w brzmieniu jakie zostaïo zawarte w CRD IV. W ten
sposób banki bÚdÈ musiaïy od wyliczonej wielkoĂci CET1 odjÈÊ wszelkie straty
bieĝÈcego roku obrachunkowego, wartoĂci niematerialne i prawne, a takĝe aktywa
z tytuïu odroczonego podatku dochodowego – powstaïe ze wzglÚdu na przeniesienie
nierozliczonych strat i niewykorzystanych ulg podatkowych na kolejny okres rozliczeniowy, co jest rozwiÈzaniem nowym w stosunku do Bazylei II28. Jako odliczenie od funduszu podstawowego uznano aktywa z tytuïu Ăwiadczeñ pracowniczych
po okresie zatrudnienia. CET1 zostanie pomniejszone równieĝ ob ujemnÈ kwotÚ
oczekiwanej straty (dla jednostek dokonujÈcych obliczeñ metodÈ wewnÚtrznych
ratingów). KolejnÈ korektÈ sÈ wartoĂci posiadanych udziaïów kapitaïowych w instrumentach wïasnych w kapitale podstawowym Tier I oraz posiadane instrumenty
wyemitowane przez jednostki, z którymi bank ma krzyĝowe powiÈzania kapitaïowe
(w przypadku sztucznego zawyĝania kapitaïu). Odliczenie stanowiÈ równieĝ udziaïy w instrumentach w CET1 w przypadku, gdy bank zarówno dokonaï, jak ib nie
dokonaï znacznej inwestycji w jednostki, które je wyemitowaïy. Od CET1 naleĝy
równieĝ odjÈÊ kwotÚ pozycji, które powinny byÊ odjÚte od kapitaïu dodatkowego
AT1, ale przekraczajÈ jego wartoĂÊ, a takĝe kwotÚ niektórych ekspozycji29. Wpro25
26
27
28
29

W. Cwynar, W. Patena, PodrÚcznik do bankowoĂci..., op.bcit., s. 192.
J. Ramotowski, Banki w UE majÈ nowÈ konstytucjÚ, www.obserwatorfinansowy.pl (dostÚp:
17.07.2013).
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady..., op.b cit.; V. Grafikova, R. Milic-Czerniak,
Bazylea III – zmiany kapitaïowe..., op.bcit.
V. Grafikova, R. Milic-Czerniak, Bazylea III – zmiany kapitaïowe..., op.bcit.
To jest: znacznych pakietów akcji w sektorze niefinansowym, aktywów sekurytyzacyjnych oraz
instrumentów z odroczonym terminem rozliczenia.
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wadzono takĝe tzw. pomniejszenia progowe. DotyczÈ one praw do obsïugi kredytów
hipotecznych, znaczÈcych zaangaĝowañ w nieskonsolidowane instytucje finansowe
oraz aktywów z tytuïu odroczonego podatku dochodowego (powstaïe wskutek róĝnic przejĂciowych)30. Bank bÚdzie zatem musiaï odliczaÊ od CET1 wartoĂÊ, obktórÈ
pozycje te przekraczajÈ 15% CET1. Pozycje niepodlegajÈce odliczeniu bÚdÈ traktowane jako aktywa waĝone ryzykiem (250%). Warto zaznaczyÊ, ĝe wbpoprzedniej
edycji bazylejskich standardów nadzorczych uwzglÚdniono jedynie odliczenia od
caïego kapitaïu I kategorii, a nie juĝ od samych akcji zwykïych (CET1). W ten
sposób banki mogïy wykazywaÊ w raportach finansowych duĝe iloĂci funduszy
podstawowych i odpowiedniego dla nich wskaěnika, chociaĝ w niewielkim stopniu
obejmowaïy one stabilne kapitaïy31.
Rysunek 1. Struktura kapitaïu regulacyjnego banku
KAPITAŁ REGULACYJNY
T2

Fundusze uzupełniające
–
pomniejszenia regulacyjne

Premia emisyjna
AT1
Premia emisyjna

Instrumenty podporządkowane
– termin zapadalności min. 5 lat

Pozostałe fundusze podstawowe
–
pomniejszenia regulacyjne

CET1
Fundusze podstawowe
najwyższej jakości
(Common Equity Tier 1)
–
pomniejszenia
regulacyjne
Fundusz ogólnego ryzyka

Zakumulowane pozostałe przychody

Instrumenty podporządkowane
– brak terminu zapadalności

Zatrzymane zyski

Premia emisyjna
Akcje zwykłe

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych zawartych w Basel III: A global regulatory...,
op.bcit., June 2011.

Jako pozycje odliczane od AT1 przewidziano m.in. inwestycje we wïasne instrumenty w kapitale AT1, które bank musiaïby wykupiÊ z powodu istniejÈcych zapisów umownych, a takĝe instrumenty, które zostaïy wyemitowane przez jednostkÚ,
z którÈ bank pozostaje w krzyĝowych powiÈzaniach kapitaïowych, a które zostaïy
uznane za elementy sztucznie zawyĝajÈce wartoĂÊ funduszy wïasnych banku. AT1

30
31
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Maksymalna wartoĂÊ kaĝdego z tych trzech skïadników moĝe wynosiÊ 10% funduszy wïasnych
banku.
M. Olszak, Co zmieniÊ w Bazylei II?, „Bank” 2010, nr 5.
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pomniejszane sÈ równieĝ o kwotÚ, która powinna byÊ odjÚta od T2, ale przewyĝsza
jego wartoĂÊ.
Pomniejszenia funduszy uzupeïniajÈcych (T2) sÈ analogiczne do odliczeñ stosowanych w przypadku CET1 i AT1, ale odnoszÈ siÚ one do udziaïów kapitaïowych
w instrumentach wïasnych w Tier 2.
Nie zapomniano równieĝ o zalecanych CEBS filtrach ostroĝnoĂciowych, które
odnoszÈ siÚ do pozycji sekurytyzowanych, mierzonych wedïug wartoĂci godziwej
niezrealizowanych zysków i strat, instrumentów zabezpieczajÈcych Cash flows oraz
zmiany wartoĂci wïasnych zobowiÈzañ.

1.2. Nowe wymogi kapitaïowe i harmonogram ich wprowadzania
Nowe podwyĝszone wymogi kapitaïowe wïaĂciwie zostaïy czÚĂciowo juĝ omówione, gdyĝ wynikajÈ one m.in. z nowej zaostrzonej definicji kapitaïu regulacyjnego,
która doprowadzi do wzrostu aktywów waĝonych ryzykiem32 i jednoczeĂnie spadku
CET1, T1 i TC33. Wyĝsze wymogi kapitaïowe bÚdÈ wynikaÊ takĝe ze zmian w wyliczaniu niektórych aktywów waĝonych ryzykiem34. JednoczeĂnie zostaïy wprowadzone wyĝsze wspóïczynniki wypïacalnoĂci dla poszczególnych rodzajów kapitaïu
(CET1, T1, TC) – a wïaĂciwy wspóïczynnik byïby ich sumÈ. ZwiÚkszony zostanie
takĝe wymóg z tytuïu ryzyka kontrahenta (gïównie chodzi tu o transakcje pochodne, repo oraz emisjÚ papierów wartoĂciowych finansujÈcych dziaïalnoĂÊ).

1.2.1. CET1 (Common Equity Tier 1)
Jak juĝ wspomniaïam, podwyĝszony wymóg kapitaïowy odnoszÈcy siÚ do CET1
wyraĝa siÚ przede wszystkim w duĝo bardziej restrykcyjnej definicji tej czÚĂci funduszy wïasnych. W porównaniu z poprzednimi rozwiÈzaniami w tej kwestii, wprowadzenie nowych kryteriów, jakie bÚdÈ musiaïy speïniaÊ instrumenty zaliczane do
CET1, spowoduje wyodrÚbnienie z funduszy banku Common Equity jako najlepszego i najzdrowszego kapitaïu, który de facto bÚdzie siÚ skïadaÊ gïównie z kapitaïu akcyjnego (wyïÈczajÈc nawet akcje uprzywilejowane), powiÈzanej z nim premii
32

33
34

Wzrost ten bÚdzie wynikaÊ z wïÈczenia dodatkowych pozycji, które w poprzedniej edycji Bazylei
stanowiïy pomniejszenia regulacyjne: chodzi tu gïównie o aktywa odnoszÈce siÚ do ekspozycji
sekurytyzacyjnych, które aktualnie stanowiÈ aktywa waĝone ryzykiem z wagÈ ryzyka 1250%,
oraz aktywa nie odejmowane od CET1 przekraczajÈce limit 10/15% z wagÈ ryzyka 250%.
BÚdzie wynikaÊ on z bardziej restrykcyjnej (konserwatywnej) definicji kapitaïu i bardziej rozbudowanego zestawu pomniejszeñ regulacyjnych.
Bazylea III przewiduje wprowadzenie wagi ryzyka 1250% dla np. ekspozycji sekurytyzacyjnych
(B+ i niĝszych), niektórych ekspozycji kapitaïowych w ramach PD/LGD czy czÚĂci znaczÈcych
inwestycji w podmioty komercyjne. Poza tym dochodzi do pewnych zmian w wagach ryzyka, np.
ekspozycjom wobec podmiotów bez przypisanych ratingów przypisuje siÚ wagÚ ryzyka 100%.
IstniejÈ równieĝ róĝnice miÚdzy BIII a CRD IV, jak np. przypisywanie rzÈdowym papierom
wartoĂciowym wag ryzyka odpowiednio 250% przez BIII oraz 0% – CRD IV.
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emisyjnej oraz zatrzymanych zysków. Nie doĂÊ, ĝe znacznie uszczuplono pozycje
zaliczane do CET1, to jeszcze wprowadzono wiele obowiÈzkowych pomniejszeñ
nadzorczych, które dodatkowo utrudniÈ utrzymanie ich na odpowiednim poziomie35. Szacuje siÚ, ĝe w wyniku wprowadzenia nowych restrykcji CET1 spadnie
ob41,3% wbgrupie banków dziaïajÈcych miÚdzynarodowo o funduszach podstawowych powyĝej 3 mld euro oraz o 24,7% w bankach o funduszach podstawowych
poniĝej 3bmldbeuro i zdecydowanie mniej zdywersyfikowanej dziaïalnoĂci36.
W tej czÚĂci BIII/CRD IV przewidujÈ wprowadzenie tzw. wÈskiego wspóïczynnika wypïacalnoĂci, który byïby relacjÈ nowego CET1 (a wiÚc najlepszych elementów
kapitaïu regulacyjnego w pomniejszeniu o stosowne odliczenia) do aktywów waĝonych ryzykiem. Wspóïczynnik ten, zgodnie z nowymi ustaleniami, miaïby wynosiÊ
co najmniej 4,5%, co juĝ jest wzrostem o 2,5 pkt. proc. w stosunku do obowiÈzujÈcych 2%37. W efekcie wiÚc zawÚĝono kryteria klasyfikacji do CET1 i podwyĝszono
jego wspóïczynnik, co skutkuje koniecznoĂciÈ pozyskania przez banki duĝej iloĂci
dodatkowego kapitaïu (i to odpowiedniej jakoĂci).
CET1
wÈski wspóïczynnik wypïacalnoĂci = –––––––––––––––––––––––––– * 4,5%.
aktywa waĝone ryzykiem

Proponowane zmiany nie zostanÈ wprowadzone w caïoĂci juĝ od 1 stycznia
2014 r. Mogïoby to bowiem okazaÊ siÚ szokiem dla banków, które nagle musiaïyby
dopasowaÊ swoje fundusze do nowych regulacji. Planuje siÚ, aby omawiany wspóïczynnik byï stopniowo podwyĝszany – od 1 stycznia 2014 r. banki bÚdÈ musiaïy
najprawdopodobniej pozyskaÊ na tyle kapitaïu, aby doprowadziÊ wskaěnik do wysokoĂci 3,5%. Od 2015 r. CET1 bÚdzie musiaï wynosiÊ juĝ 4% aktywów waĝonych
ryzykiem, a docelowy poziom 4,5% zacznie obowiÈzywaÊ banki od 2016 r.38 Równieĝ
wspomniane odliczenia od CET1 nie zostanÈ wdroĝone od razu. Przewiduje siÚ, ĝe
w 20% zostanÈ wprowadzone od 2015 r. i bÚdÈ corocznie podwyĝszane o kolejne
20bpkt.bproc., aby w 2019 r. osiÈgnÈÊ 100%39.

35
36
37
38
39
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Basel Committee on Banking Supervision, Results of comprehensive quantitative impact study,
Basel, 2010.
P. Bednarski, Bazylea III..., op. cit.
Basel III: A global regulatory..., op.bcit.
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1.2.2. T1 (Tier 1)
Podobne zmiany zostaïy dokonane w ramach kapitaïu I kategorii. Oprócz bardziej wymagajÈcych kryteriów zaliczania poszczególnych instrumentów do T1,
wdroĝono równieĝ stosowne pomniejszenia regulacyjne oraz podniesiono jego
wartoĂÊ40. Na podstawie przywoïywanych wczeĂniej badañ iloĂciowych przeprowadzonych przez Komitet Bazylejski moĝna stwierdziÊ, ĝe nowa definicja kapitaïu
I kategorii spowoduje jego spadek o 30,2% w grupie duĝych banków oraz 14,1%
wbgrupie banków o funduszach podstawowych poniĝej 3 mld euro41.
Jako miarÚ kapitaïu podstawowego wprowadzono tzw. podstawowy wspóïczynnik wypïacalnoĂci42, który jest stosunkiem funduszy podstawowych (CET1 + AT1)
do aktywów waĝonych ryzykiem. Jako docelowÈ wartoĂÊ ustalono 6%, jednak, podobnie jak w przypadku wÈskiego wspóïczynnika wypïacalnoĂci, nie bÚdzie ona
wprowadzona od razu. PoczÈtkowo, od 2014 r., banki bÚdzie obowiÈzywaÊ prawdopodobnie 4,5-procentowy wskaěnik T1. Rok póěniej zostanie on podniesiony o 1 pkt. proc., a od 2016 r. osiÈgnie on docelowy poziom 6%43. Jest to wzrost
ob2bpkt.bproc. z aktualnie obowiÈzujÈcego poziomu 4% aktywów waĝonych ryzykiem.
T1
podstawowy wspóïczynnik wypïacalnoĂci = –––––––––––––––––––––––––– * 6,0%.
aktywa waĝone ryzykiem

1.2.3. TC (Total Capital)
Na tym poziomie gïówne zmiany odnoszÈ siÚ do nowej definicji kapitaïu oraz
wdraĝanych pomniejszeñ regulacyjnych.
W odniesieniu to caïego kapitaïu regulacyjnego bÚdzie obowiÈzywaÊ stary tzw.
szeroki wspóïczynnik wypïacalnoĂci44, który oblicza siÚ przez podzielenie funduszy
wïasnych ogóïem (a wiÚc sumy CET1, AT1 i T2) przez aktywa waĝone ryzykiem.
Pozostanie on na niezmienionym poziomie minimum 8%. Nie jest to jednak równoznaczne dla banków z brakiem zmian przy obliczaniu wskaěnika. Przy kalkulacji szerokiego wspóïczynnika obowiÈzuje nowa definicja funduszy wïasnych, a wiÚc
banki muszÈ utrzymaÊ owe 8% aktywów waĝonych ryzykiem, ale nie majÈc juĝ do
dyspozycji dawnego kapitaïu III kategorii. Co wiÚcej, skïadowe wspóïczynnika zostaïy podniesione: CET1 do 4,5%, a T1 do 6%. ObowiÈzujÈ takĝe nowe pomniejszenia
40
41
42
43
44

V. Grafikova, R. Milic-Czerniak, Bazylea III – zmiany kapitaïowe..., op.bcit.; P. Bednarski, Bazylea III..., op. cit.
Basel Committee on Banking Supervision..., op.bcit.
P. Bednarski, Bazylea III i jej..., op. cit.
Basel III: A global regulatory..., op.bcit.
P. Bednarski, Bazylea III i jej..., op. cit.
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nadzorcze. W efekcie wiÚc bank nie musi podnieĂÊ tego wspóïczynnika, ale znacznie
polepszyÊ jego jakoĂÊ. Poprzez nowe kryteria kwalifikowania instrumentów kapitaïowych (powodujÈcych spadek kapitaïu regulacyjnego w grupie banków o funduszach
podstawowych powyĝej 3 mld euro ob26,8%, a w pozostaïych bankach o 16,6%45) oraz
zwiÚkszenie aktywów waĝonych ryzykiem pozostawienie wspóïczynnika wypïacalnoĂci na 8-procentowym poziomie ibtak wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ pozyskania kapitaïu
i to duĝo lepszej jakoĂci.
TC
szeroki wspóïczynnik wypïacalnoĂci = –––––––––––––––––––––––––– * 8,0%.
aktywa waĝone ryzykiem

Rysunek 2. Docelowe wielkoĂci TC, T1 i CET1
8% aktywów
ważonych
ryzykiem

6% aktywów
ważonych
ryzykiem

4,5% aktywów
ważonych
ryzykiem

TC

T1

CET1

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych zawartych w P. Bednarski, Bazylea III..., op.bcit.

OmawiajÈc wspóïczynnik wypïacalnoĂci warto wspomnieÊ, ĝe de facto mówi siÚ
o jego zwiÚkszeniu do 10,5%, a nawet 13% aktywów waĝonych ryzykiem. ZwiÈzane
jest to z wprowadzeniem nowych buforów, których wysokoĂÊ dodaje siÚ do podstawowego wspóïczynnika wypïacalnoĂci.

1.2.4. Pokrycie ryzyka
Nowe postanowienia bazylejskie wdraĝajÈ równieĝ pewne zmiany i nowoĂci
wbzakresie pokrycia ryzyka. Szczególne postanowienia odnoszÈ siÚ do ryzyka kredytowego kontrahenta w transakcjach pochodnych, umów odkupu i emisji papierów wartoĂciowych finansujÈcych dziaïalnoĂÊ, które w poprzednich standardach
nie byïo ujmowane aĝ tak szczegóïowo. Kryzys pokazaï jednak wiele niedociÈgniÚÊ
wbtym obszarze – istniejÈce regulacje nie zapewniaïy odpowiedniej kapitalizacji dla
tego ryzyka. Dlatego teĝ postanowiono, ĝe w procesie obliczania wymogów kapitaïowych bÚdÈ brane pod uwagÚ nie tak optymistyczne dane (stressed inputs).
NajwaĝniejszÈ innowacjÈ jest wprowadzenie dodatkowego wymogu kapitaïowego na zabezpieczenie ryzyka strat wskutek pogorszenia jakoĂci kredytowej kontrahenta (CVA capital charge). Ten brakujÈcy element Bazylei II, a wiÚc mnoĝnik
korygujÈcy na ryzyko kontrahenta (credit valuation adjustment – CVA) i zwiÈzane
45
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Basel Committee on Banking Supervision..., op.bcit.
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z nim obciÈĝenie kapitaïowe wynikajÈce ze strat wartoĂci rynkowej instrumentu,
byïo przyczynÈ istotnych strat w czasie kryzysu. Celem wprowadzenia dodatkowego dla banków narzutu jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania
ryzykiem kontrahenta46.
Kolejna zmiana ma zastosowanie dla banków, które w procesie obliczania swoich wymogów kapitaïowych stosujÈ modele wewnÚtrzne. Dla tych podmiotów nastÈpi zwiÚkszenie wspóïczynników korelacji, a wiÚc takĝe obliczanych w ten sposób
wymogów kapitaïowych na instrumenty pochodne w portfelu handlowym. Banki
te bÚdÈ równieĝ musiaïy uwzglÚdniÊ tzw. specific wrong-way risk, a wiÚc przy obliczeniach wymogu kapitaïowego bÚdÈ musiaïy wziÈÊ pod uwagÚ silne skorelowanie
przyszïej wartoĂci ekspozycji z prawdopodobieñstwem niewykonania zobowiÈzania
przez kontrahenta47.
NastÈpi równieĝ zwiÚkszenie wymogów kapitaïowych dla pozagieïdowego obrotu instrumentami pochodnymi. Niemniej jednak, banki bÚdÈ mogïy liczyÊ na obniĝone wagi ryzyka przeprowadzajÈc transakcje OTC za poĂrednictwem instytucji
kontrahenta centralnego (CCP), który zarówno w Bazylei III, jak i Pakiecie CRD IV
jest traktowany bardzo preferencyjnie48. JednoczeĂnie unijny prawodawca okreĂliï
wbRozporzÈdzeniu49, jakie wymagania muszÈ zostaÊ speïnione, aby instytucja zostaïa uznana za kontrahenta centralnego. Gïównym celem takich zmian jest tworzenie zachÚt do wprowadzania wyĝszej standaryzacji dla instrumentów pochodnych.
Niebezpieczne w trakcie kryzysu okazaïy siÚ silne powiÈzania miÚdzy instytucjami finansowymi. Byïo to gïównym motywem podniesienia poziomu wag ryzyka
dla ekspozycji wobec instytucji finansowych, które swojÈ dziaïalnoĂÊ wiÈĝÈ z sektorem podmiotów niefinansowych, co ma na celu zachÚcenie banków do dywersyfikacji ryzyka kontrahenta oraz ograniczenie powiÈzañ miÚdzy bankami ab tymi
instytucjami50. Wprowadzono równieĝ niewielkie wagi ryzyka dla ekspozycji z tytuïu wyceny rynkowej oraz zabezpieczeñ wobec centralnego kontrahenta (CCP).
Wprowadzono takĝe wspóïczynnik korelacji wartoĂci aktywów (AVC – asset
value correlation) w wysokoĂci 1,25 wobec ekspozycji regulowanych instytucji finansowych, które posiadajÈ aktywa o wartoĂci co najmniej 100 miliardów dolarów
(Regulator europejski proponuje 70 miliardów euro) oraz wszystkich instytucji nieregulowanych, aby oddaÊ zwiÚkszone ryzyko, jakie towarzyszy ekspozycjom wobec
tego typu podmiotów.
46
47
48
49
50

P. Bednarski, Bazylea III i jej..., op. cit.
Najnowsze kierunki zmian w regulacjach bankowych, UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego,
Warszawa 2011.
W. Sikorzewski, Zaïoĝenia, konsekwencje i mankamenty, „Bank” 2011, nr 2; J. Zombirt, Czy to
wystarczy?, „Bank” 2011, nr 2; P. Bednarski, Bazylea III i jej..., op. cit.
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie infrastruktury rynku kapitaïowego (EMIR).
J. Zombirt, Czy to wystarczy..., op.bcit.
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1.3. Nowe elementy systemu: bufory
Bufor ochronny kapitaïowy, bufor antycykliczny oraz wprowadzany przez CRD
IV bufor systemowy, a takĝe bufory dla instytucji o znaczeniu systemowym sÈ nowymi elementami obowiÈzujÈcych od poczÈtku roku standardów bankowych. Po raz
pierwszy zostaïy one zaproponowane w raporcie grupy de Larosiere’a, a póěniej przez
Komitet Bazylejski. Gïównym celem ich wprowadzenia jest redukowanie procyklicznoĂci51, która byïa uznawana za gïównÈ wadÚ poprzednich rozwiÈzañ nadzorczych.
MajÈ one za zadanie pochïaniaÊ straty w okresach spowolnienia gospodarczego.
Wprowadzenie tego elementu byïo w duĝej mierze kwestionowane przez banki,
które proponowaïy, aby zamiast mnoĝyÊ nowe mechanizmy po prostu lepiej wykorzystywaÊ juĝ istniejÈce. Chodziïo tutaj o mechanizm Badania i Oceny Nadzorczej,
który byï juĝ elementem Bazylei II, w ramach którego nadzorcy mogÈ zobligowaÊ
bank do utrzymywania wyĝszych wymogów kapitaïowych lub zatrzymania zysków,
jeĂli tylko uznajÈ, ĝe istnieje taka potrzeba52.

1.3.1. Ochronny bufor kapitaïowy
Ochronny bufor kapitaïowy/ bufor ochronny kapitaïu (bufor zabezpieczajÈcy –
CRD IV) bÚdzie stanowiÊ bankowÈ, dodatkowÈ „rezerwÚ” na wypadek pojawienia
siÚ strat. Ma zastosowanie nieustannie (niezaleĝnie od sytuacji makroekonomicznej
banki muszÈ utrzymywaÊ jego zalecany poziom) i tworzony bÚdzie gïównie zbkapitaïu akcyjnego (po pomniejszeniach), a takĝe nierozdzielonych zysków. Banki bÚdÈ
zobowiÈzane do uzupeïniania wysokoĂci tego dodatkowego kapitaïu w okresach
oĝywienia, aby móc prowadziÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ w stopniu zbliĝonym do normalnego w czasach kryzysu. BÚdzie on zatem swoistÈ „poduszkÈ bezpieczeñstwa” wbczasach napiÚÊ ekonomicznych53.
Docelowo wysokoĂÊ bufora wyniesie 2,5% aktywów waĝonych ryzykiem. BÚdzie
on zatem powiÚkszaï szeroki wspóïczynnik wypïacalnoĂci ponad obowiÈzkowe 8%.
Dlatego czÚsto mówi siÚ, ĝe wïaĂciwie wspóïczynnik wypïacalnoĂci nie pozostanie
na poziomie 8%, a zwiÚkszy siÚ o dodatkowe 2,5 pkt. proc., przyjmujÈc addytywnoĂÊ
omawianego bufora kapitaïowego. Podobnie ze wskaěnikami – CET1, T1 oraz TC,
które po uwzglÚdnieniu bufora bÚdÈ musiaïy wynosiÊ odpowiednio minimum 7%,
51

52
53
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Idea regulacji antycyklicznych wywodzi siÚ z hiszpañskich rezerw dynamicznych, które po raz
pierwszy zostaïy wprowadzone w 2000 r. W obecnym ksztaïcie funkcjonujÈ one od 2004 r. Ich
cechÈ charakterystycznÈ jest szacowanie dwóch rodzajów rezerw: indywidualnych i ogólnych
w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego – zazwyczaj rezerwy ogólne przewyĝszajÈ
znaczÈco rezerwy indywidualne w okresach dobrej koniunktury, a w czasie spowolnienia gospodarczego wyĝszy poziom osiÈgajÈ rezerwy indywidualne.
P. Bednarski, Bazylea III i jej..., op. cit.
Bazylea III – miary pïynnoĂci i bufory kapitaïowe, „Nowoczesny Bank Spóïdzielczy” 2012, nrb2;
M.bOlszak, Bufory kapitaïowe, „Bank” 2010, nr 11.
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8,5% oraz 10,5%. Im niĝszy bÚdzie wspóïczynnik CET1, a wiÚc im bardziej bÚdzie
siÚ zbliĝaÊ do dolnej granicy 4,5%, tym wiÚkszÈ czÚĂÊ wypracowanego zysku bank
bÚdzie musiaï zatrzymaÊ w kolejnym roku obrotowym, a wiÚc to, ile bank bÚdzie
zobligowany pozostawiÊ w swoim skarbcu, bÚdzie zaleĝaïo od tego, jak duĝego niedoboru kapitaïu dopuĂciï siÚ w poprzednim roku rozrachunkowym (tabela 1)54.
Wpïynie to znacznie na politykÚ dywidendowÈ banków, które nie bÚdÈ mogïy dowolnie ksztaïtowaÊ wysokoĂci wypïat, a takĝe premii dla swoich pracowników.
Tabela 1. ZwiÈzek pomiÚdzy wysokoĂciÈ wspóïczynnika CET1
(wraz z buforem) a ograniczeniami w podziale zysku (w %)
Wspóïczynnik CET1 przy buforze
kapitaïowym wynoszÈcym 2,5%
aktywów waĝonych ryzykiem

Minimalny wskaěnik
ochrony kapitaïu
(jako odsetek zysku netto)

<4,5; 5,125>

100

(5,125; 5,75>

80

(5,75; 6,375>

60

(6,375; 7,0>

40

>7,0

0

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych zawartych w Basel III: A global regulatory...,
op.bcit. (ustÚp 131) oraz Artykule 131 Dyrektywy CRD IV.

Sytuacja, w której banki nie bÚdÈ miaïy odpowiedniego zabezpieczenia wb postaci bufora kapitaïowego, nie bÚdzie równoznaczna z naruszeniem prawa (banki
bÚdÈ mogïy normalnie kontynuowaÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ), ale ograniczona zostanie
dystrybucja dochodów banku z przeznaczeniem na uzupeïnienie brakujÈcych funduszy. Nadzorca bÚdzie miaï równieĝ moĝliwoĂÊ wyznaczenia bankom, których
wspóïczynnik CET1 obniĝyï siÚ poniĝej wymaganych 7%, indywidualnego okresu
trwania odbudowy bufora.
Nowe narzÚdzie walki z kryzysem nie zostanie wprowadzone od razu. Okres
przejĂciowy rozpocznie siÚ w 2016 r., a wiÚc rok po tym, jak banki uporajÈ siÚ ze
zwiÚkszeniem wspóïczynnika CET1 wynikajÈcym z nowej definicji kapitaïu (czyli
do 4,5%). Na poczÈtku bufor kapitaïowy bÚdzie wynosiï 0,625% aktywów waĝonych ryzykiem i bÚdzie zwiÚkszany kaĝdego kolejnego roku o 0,625 pkt. proc., aby
1bstycznia 2019 r. osiÈgnÈÊ docelowÈ wielkoĂÊ 2,5%55.
Przepisy dotyczÈce ochronnego bufora kapitaïowego bÚdÈ stosowane na poziomie skonsolidowanym, ale nadzorca bÚdzie mógï wprowadziÊ taki obowiÈzek równieĝ na poziomie indywidualnym.
54
55

Basel III: A global regulatory..., op.bcit.
Ibidem.
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1.3.2. Bufor antycykliczny
Jest to kolejne narzÚdzie, którego gïównym celem jest zwalczanie najwiÚkszej
wady Bazylei II – procyklicznoĂci (choÊ pamiÚtajmy, ĝe stwierdzenie to moĝe byÊ
wÈtpliwe, gdyĝ wyĝsze wymogi kapitaïowe w okresach recesji spowodowane pogorszeniem zdolnoĂci kredytowej kredytobiorców sÈ oczywistym zabezpieczeniem
wiÚkszego ryzyka – zwiÚksza siÚ prawdopodobieñstwo nieodzyskania ekspozycji).
¥wiadomoĂÊ ryzyka, a gïównie prospektywne podejĂcie do udzielania kredytów,
kapitaï wewnÚtrzny, wymogi kapitaïowe liczone od poziomu aktywów i tempa ich
zmian, stosowanie uĂrednionych ratingów dla caïego cyklu koniunkturalnego,
„klauzule ucieczki” – to najwaĝniejsze propozycje walki z procyklicznoĂciÈ. Ostatnia zostaïa uwzglÚdniona w nowych standardach bazylejskich w formie bufora antycyklicznego.
U podïoĝa jego koncepcji legïo wspieranie stabilnoĂci systemu finansowego
wbdïugim okresie poprzez zmuszenie banków do uwzglÚdniania w swojej polityce
zmian w uwarunkowaniach makroekonomicznych. Bufor ten bÚdzie wprowadzany
przez krajowego nadzorcÚ56 na podstawie analizy danych makroekonomicznych –
wbzaleĝnoĂci od poziomu PKB i na podstawie obserwacji dynamiki wzrostu akcji
kredytowej, a wiÚc udzielonych kredytów osobom fizycznym i prawnym (miernikiem byïby udziaï kredytów w PKB)57. W sytuacji wzrostu ryzyka systemowego,
a wiÚc odchylenia miernika od dïugookresowego trendu, nadzorca moĝe podjÈÊ
decyzjÚ o wprowadzeniu restrykcji. W szczególnoĂci Komitet Bazylejski zwraca
jednak uwagÚ, aby wspomniana relacja byïa jedynie podstawowym miernikiem
(zatem powinny byÊ uwzglÚdniane równieĝ inne, jak np. ceny róĝnych aktywów
finansowych, w szczególnoĂci CDS-ów, wielkoĂÊ spreadów)58. Nadzorcy powinni
wypracowaÊ wïasnÈ metodologiÚ, która bÚdzie najlepsza dla danego kraju.
WysokoĂÊ bufora nie moĝe przekroczyÊ 2,5% aktywów waĝonych ryzykiem ibbyïby rozszerzeniem ochronnego bufora kapitaïowego. Nadzorca musi poinformowaÊ
banki o zamiarze jego wprowadzenia na co najmniej 12 miesiÚcy wczeĂniej. Bufor
pokrywany byïby przez fundusze zasadnicze banku. Ewentualne obniĝenie ma
skutek natychmiastowy, a wiÚc nie jest wymagane, aby banki byïy informowane
o nim wczeĂniej59. W bankach prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowÈ bufor
antycykliczny bÚdzie obliczany jako Ărednia waĝona wymaganych wysokoĂci bufora
56
57
58

59
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Na etapie prac nad Pakietem pojawiaïy siÚ propozycje, aby jego wysokoĂÊ byïa ustalana przez
Europejski Bank Centralny, który miaïby peïniÊ funkcjÚ wspólnotowego nadzorcy.
W zamyĂle ma byÊ to instrument specyficzny dla kaĝdego kraju, choÊ stosowany obligatoryjnie
dla wszystkich banków prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ transgranicznÈ.
M. Zygierewicz, Cykliczny rozwój rynków finansowych oraz próba ïagodzenia cyklicznoĂci przez
wprowadzanie nowych rozwiÈzañ regulacyjnych dla banków, [w:] J. Szambelañczyk, Wyzwania
regulacyjne wobec doĂwiadczeñ globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2011, s. 89–98.
Bazylea III – miary pïynnoĂci i bufory..., op. cit..
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w pañstwach, w których posiada ekspozycje wobec sektora prywatnego (tzw. specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny)60. BÚdzie zatem odzwierciedleniem jego
struktury zaangaĝowania kredytowego61. Wprowadzony zostaï równieĝ obowiÈzek
informowania nadzorców krajów macierzystych przez nadzorcÚ kraju goszczÈcego
o podjÚtej decyzji.
W przypadku nieutrzymywania odpowiedniej wysokoĂci dodatkowego kapitaïu
banki bÚdÈ czekaïy restrykcje, jakie obowiÈzujÈ go w przypadku bufora ochronnego kapitaïu – ograniczenie moĝliwoĂci dysponowania wypracowanym przez bank
zyskiem62.
Tabela 2. ZwiÈzek pomiÚdzy wysokoĂciÈ wspóïczynnika CET1
(wraz z buforem) a ograniczeniami w podziale zysku (w %)
Wspóïczynnik CET1 przy buforze
kapitaïowym wynoszÈcym 2,5%
i antycyklicznym BA aktywów
waĝonych ryzykiem

Minimalny wskaěnik
ochrony kapitaïu
(jako odsetek zysku netto)

<4,5; 5,125+1*BA/4>

100

(5,125+1*BA/4; 5,75+2*BA/4>

80

(5,75+2*BA/4; 6,375+3*BA/4>

60

(6,375+3*BA/4; 7,0+4*BA/4>

40

>7,0+BA

0

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych zawartych w Basel III: A global regulatory...,
op.bcit. (ustÚp 147 i 148) oraz Artykuï 131 Dyrektywy CRD IV.

Bufor antycykliczny jest tylko jednÈ z sugestii walki z procyklicznoĂciÈ. InnÈ
sÈ odpisy z tytuïu rezerw dokonywanych przez caïy cykl (tzw. through-the-cycle
expected loss provisioning – TELP), zwane rezerwami dynamicznymi. Ich zadaniem jest pokrycie strat oczekiwanych, w przeciwieñstwie do buforów, które sÈ zabezpieczeniem strat nieoczekiwanych. Obecnie w ramach standardów rachunkowoĂci stosuje siÚ mechanizm tworzenia rezerw oparty na modelu strat poniesionych.
Ustanowienie dynamicznego tworzenia rezerw zmusi banki do tworzenia rezerw
zbtytuïu oczekiwanych strat. Stworzy to system zapewniajÈcy wzrost poziomu rezerw w okresie pozytywnej koniunktury i spadek w czasie dekoniunktury – wbwyniku wykorzystania wczeĂniej zgromadzonych Ărodków63.
60
61
62
63

Ma to ograniczyÊ ewentualne negatywne skutki arbitraĝu regulacyjnego.
V. Grafikova, R. Milic-Czerniak, Bazylea III – zmiany kapitaïowe..., op. cit.
Basel III: A global regulatory..., op. cit.
M. Marcinkowska, ProcyklicznoĂÊ i antycyklicznoĂÊ regulacji bankowych [w:] A. Janc, BankowoĂÊ a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2010, s. 492–501.
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1.3.3. Bufor systemowy
Bufor systemowy (bufor ryzyka systemowego) jest najnowszÈ propozycjÈ UE
wbramach pakietu CRD IV. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami kaĝdy nadzorca krajowy bÚdzie mógï naïoĝyÊ na sektor finansowy (lub jego czÚĂÊ) dodatkowy
bufor (oprócz ochronnego kapitaïu i antycyklicznego) po to, aby zapobiec róĝnym
aspektom ryzyka systemowego.
Minimalna wysokoĂÊ bufora to 1% aktywów waĝonych ryzykiem, maksymalna
zaĂ to poczÈtkowo 3%, które od 2015 r. zostanie podniesione do 5%. Nadzorca
bÚdzie mógï róĝnicowaÊ wysokoĂÊ bufora, a wiÚc nakïadaÊ na banki obowiÈzek
utrzymywania bufora w róĝnej wysokoĂci. Tworzony bÚdzie on z kapitaïu najwyĝszej jakoĂci (CET1).
Nadzór bÚdzie miaï swobodÚ w podnoszeniu wysokoĂci bufora (z miesiÚcznym
wyprzedzeniem) do momentu, w którym przekroczy on wysokoĂÊ 3% (od 2015 r. 5%).
Dalsze jego zwiÚkszanie bÚdzie wymagaÊ opinii Komisji Europejskiej, która nie bÚdzie wiÈĝÈca. W przypadku negatywnej opinii bÚdzie naleĝaïo siÚ do niej dostosowaÊ
lub przedstawiÊ powód, dla którego takie dostosowanie jest niemoĝliwe. Nadzorca
bÚdzie miaï takĝe obowiÈzek poinformowania o zamiarze zwiÚkszenia bufora kraje
goszczÈce banki-córki. Jeĝeli równieĝ nadzór kraju goszczÈcego (oraz Komisja Europejska) nie bÚdzie siÚ na to zgadzaï, to spornÈ kwestiÚ bÚdzie rozstrzygaï EBA64.
Jeĝeli bank nie bÚdzie utrzymywaï buforów w okreĂlonej wysokoĂci, wówczas
bÚdzie on podlegaï ograniczeniom w wypïacie zysków. Niespeïnienie ïÈcznego wymogu w zakresie buforów sprawia, ĝe bank zobowiÈzany jest do sporzÈdzenia planu
ochrony kapitaïu wciÈgu 5 dni od stwierdzenia niedoboru65.

1.3.4. Bufor dla instytucji o znaczeniu systemowym
PodstawowÈ kwestiÈ w przypadku nakïadania omawianego bufora jest ustalenie
profilu instytucji, która ma nim zostaÊ obarczona. W tym celu wyróĝnia siÚ wĂród
instytucji aktywnych w sektorze bankowym globalne instytucje o znaczeniu systemowym oraz pozostaïe instytucje o znaczeniu systemowym, odpowiednio GSII
(Global Systematically Important Institution) oraz OSII (Other Systematically Important Institution)66. Dodatkowo GSII klasyfikowane sÈ do 5 róĝnych kategorii.
Rodzaj instytucji z jakÈ mamy do czynienia (OSII lub GSII w róĝnych kategoriach)
warunkuje wysokoĂÊ bufora, jaki zostaje naïoĝony na konkretnÈ instytucjÚ.
Co do GSII, muszÈ one utrzymywaÊ bufor, którego wysokoĂÊ wynosi 1% dla
najniĝszej podkategorii i jest zwiÚkszana o 0,5 pkt proc. dla kaĝdej kolejnej pod64
65
66
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E. Kadys, Buforowanie dyrektywy, „Bank” 2012, nr 6.
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady..., op. cit.
Za wyznaczenie GSII i OSII bÚdÈ odpowiedzialne wïaĂciwe organy pañstw czïonkowskich,
abwiÚc najczÚĂciej krajowi nadzorcy. Jest to zmiana, gdyĝ do tej pory listÚ tzw. G-SIFI ogïaszaïa
Rada StabilnoĂci Finansowej (FSB).
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kategorii do czwartej wïÈcznie. Maksymalna wielkoĂÊ bufora GSII dla ostatniej
podkategorii wynosi 3,5% aktywów waĝonych ryzykiem. Bufor ma byÊ tworzony
zbkapitaïu najwyĝszej jakoĂci i stanowiÊ jego uzupeïnienie.
W przypadku OSII odpowiednie organy mogÈ naïoĝyÊ bufor w wysokoĂci maksymalnie 2% aktywów waĝonych ryzykiem. W przypadku jednak, gdy OSII jest jednostkÈ
zaleĝnÈ albo GSII, albo innej OSII, która jest unijnÈ instytucjÈ dominujÈcÈ ibpodlega
buforowi OSII na zasadzie skonsolidowanej, wówczas nakïadany bufor nie moĝe przekroczyÊ wyĝszej z dwóch wartoĂci: 1% aktywów waĝonych ryzykiem lub wskaěnik bufora GSII lub OSII, który jest stosowany w caïej grupie na poziomie skonsolidowanym.
Jeĝeli bank nie bÚdzie utrzymywaï buforów w okreĂlonej wysokoĂci, wówczas
bÚdzie podlegaï ograniczeniom w wypïacie zysków. Niespeïnienie ïÈcznego wymogu w zakresie buforów sprawia, ĝe bank zobowiÈzany jest do sporzÈdzenia planu
ochrony kapitaïu w ciÈgu 5 dni od stwierdzenia niedoboru67.

2. SKUTKI WPROWADZANIA NOWYCH REGULACJI
DLA POLSKIEJ GOSPODARKI
Niniejszy rozdziaï poĂwiÚcony jest analizie przeprowadzonych dotychczas badañ oraz prognoz na temat ewentualnego wpïywu podwyĝszonych wymogów kapitaïowych na polskÈ gospodarkÚ i stanowi jednoczeĂnie najwaĝniejszÈ czÚĂÊ tego
artykuïu – jest wïaĂciwie próbÈ rozwiÈzania postawionego w temacie problemu.
Postaram siÚ przedstawiÊ wszelkie moĝliwe – oczekiwane oraz nieoczekiwane – nastÚpstwa zdefiniowanych poprzednio zmian i innowacji. Kontrowersji nie
brakuje – nowe standardy majÈ zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.
Celem jest obiektywne rozwaĝenie wszelkich „za” i „przeciw” oraz sformuïowanie
wniosków, jakie moĝna wysnuÊ w Ăwietle przeprowadzonych badañ, prognozowanych nastÚpstw oraz dotychczasowych doĂwiadczeñ. Analiza skutków nowych regulacji odbywa siÚ przy zaïoĝeniu ceteris paribus, a wiÚc przy pozostaïych czynnikach
niezmienionych.

2.1. Regulacja systemu bankowego a jego efektywnoĂÊ
Regulacje ostroĝnoĂciowe sÈ dziĂ nieodïÈcznym elementem wspóïczesnej bankowoĂci. Szczególnie czÚsto mówi siÚ o nich dziĂ – kiedy kryzys finansowy nie daje
za wygranÈ i nic raczej nie wskazuje na to, ĝe szybko siÚ z nim uporamy. W Ăwietle
turbulencji, do jakich dochodzi w Ăwiatowej gospodarce, oraz wÈtpliwoĂci, jakim
poddano wiele spoĂród obowiÈzujÈcych norm i regulacji, naleĝaïoby zadaÊ sobie
pytanie, czy kolejne sÈ potrzebne i czy rzeczywiĂcie uchroniÈ nas przed nastÚpnym kryzysem. Nie zapomnijmy wspomnieÊ, ĝe przecieĝ juĝ ostatnia Bazylea miaïa
67

RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady..., op. cit.
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przed kryzysem uchroniÊ, a jednak tego nie zrobiïa. Niemniej jednak pomysïów na
nowe restrykcje nie brakuje i jest ich na tyle duĝo, ĝe zwykïo siÚ mówiÊ o „tsunami”
regulacji ostroĝnoĂciowych68 – czy jednak jest nam to potrzebne?
Badania na temat zwiÈzku regulacji w systemie bankowym z jego efektywnoĂciÈ
zostaïy przeprowadzone przez NBP69. W tych badaniach za miarÚ efektywnoĂci
przyjÚto marĝÚ odsetkowÈ oraz wysokoĂÊ kosztów operacyjnych. Okazaïo siÚ, ĝe
najmniej efektywne sÈ systemy bankowe, w których dziaïalnoĂÊ bankowa jest bardzo wÈsko zdefiniowana, a wiÚc banki muszÈ ograniczaÊ siÚ tylko i wyïÈcznie do
wykonywania czynnoĂci typowo bankowych. Nieco sïabiej oddziaïujÈ na system
bankowy banki pañstwowe – im ich wiÚcej, tym mniej efektywny system. Najmniej
negatywny skutek majÈ wysokie wymogi kapitaïowe – a wiÚc wydaje siÚ, ĝe twórcy
analizowanych zmian poszli w dobrym kierunku. Wysokie wymogi sprzyjajÈ ograniczaniu kosztów, co potwierdza, ĝe ograniczenia ostroĝnoĂciowe (ab nie strukturalne) majÈ mniej pejoratywny wpïyw na efektywnoĂÊ systemu bankowego. Warto
tu jednak nadmieniÊ, ĝe badania w ĝaden sposób nie potwierdziïy, iĝ wiÚksza iloĂÊ
regulacji jest równoznaczna z wiÚkszÈ stabilnoĂciÈ, a co za tym idzie dïugotrwaïym,
zrównowaĝonym wzrostem. Jedyne, co moĝna stwierdziÊ na podstawie badañ, to,
ĝe zwiÚkszanie wymogów kapitaïowych i wprowadzanie kolejnych regulacji ostroĝnoĂciowych w znacznie mniejszym stopniu wpïywa na efektywnoĂÊ w krajach rozwiniÚtych o wysokich standardach politycznych.
Wyniki przeprowadzonych przez NBP badañ stawiajÈ wiÚc pod znakiem zapytania sens wprowadzanych przez Pakiet CRD IV i BazyleÚ III zmian. Co prawda,
duĝo lepiej wprowadziÊ zmiany w postaci podwyĝszonych wymogów kapitaïowych
aniĝeli regulacje strukturalne, bo to w mniejszym stopniu przyczyni siÚ do wzrostu kosztów funkcjonowania banków oraz spadku jego efektywnoĂci, ale nie sprawi, ĝe stabilnoĂÊ europejskiego (a zatem i polskiego) systemu bankowego poprawi
siÚ. Taki to przecieĝ cel postawili sobie wszyscy specjaliĂci zaangaĝowani w prace
nad nowymi regulacjami. Podwyĝszone wymogi kapitaïowe majÈ przecieĝ przede
wszystkim poprawiÊ stabilnoĂÊ systemu oraz uodporniÊ go na kolejne kryzysy.
Warto tu zatem przywoïaÊ równieĝ prawo Goodharta70, które wskazuje, ĝe regulacja pewnej sfery dziaïalnoĂci bankowej sprawia, iĝ banki przesuwajÈ tÚ czÚĂÊ
swojej aktywnoĂci na obszary nieregulowane. Takie omijanie prawa wiÈĝe siÚ zazwyczaj z wiÚkszym ryzykiem ponoszonym przez banki, a wiÚksze ryzyko jest równoznaczne ze zmniejszonym bezpieczeñstwem funkcjonowania sektora. To z kolei
stoi w sprzecznoĂci z ideÈ jego stabilizacji. Naleĝy zatem bardzo ostroĝnie wywaĝyÊ
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pomiÚdzy stanem, w którym dziaïalnoĂÊ bankowa jest uregulowana, a tym kiedy
granica zostanie przekroczona i system bankowy bÚdzie przeregulowany.
Polski sektor bankowy, szczególnie w porównaniu z europejskim, jest bardzo
stabilny71 i wprowadzenie nowych regulacji mogïoby go „przeregulowaÊ”. Wb ten
sposób bezpieczna pozycja polskiej bankowoĂci mogïaby zostaÊ zachwiana, a osiÈgniÚty efekt – przeciwny do zamierzonego. W sensie kapitaïowym polskie banki
nie sÈ zagroĝone – posiadajÈ solidnÈ bazÚ kapitaïowÈ, ale efekt przeregulowania
wbpostaci przenoszenia swojej dziaïalnoĂci w obszar nieregulowany moĝe okazaÊ siÚ
niebezpieczny i sprawiÊ, ĝe kondycja polskiego sektora bankowego po wdroĝeniu
zmian bÚdzie gorsza.

2.2. Wpïyw na kondycjÚ sektora bankowego
Dzisiejsza pozycja polskiego sektora bankowego jest bardzo dobra, a celem nowych regulacji jest dodatkowe wzmocnienie bezpieczeñstwa jego funkcjonowania.
Czy jednak sytuacja polskiej bankowoĂci bÚdzie lepsza od aktualnej? To wïaĂnie
postaram siÚ przedstawiÊ.
Nowa, bardziej restrykcyjna definicja kapitaïu regulacyjnego spowoduje spadek poszczególnych parametrów (CET1, T1, TC). Badania wykazaïy, ĝe nowe podwyĝszone wymogi kapitaïowe nie bÚdÈ wiÚkszym zagroĝeniem dla solidnej bazy
kapitaïowej polskiego sektora bankowego. W badanej grupie banków Ăredni poziom wÈskiego wspóïczynnika wypïacalnoĂci wyniósïby 12,2% bez zastosowania
pomniejszeñ i 11% po ich uwzglÚdnieniu, co potwierdza wysokÈ jakoĂÊ polskiego
kapitaïu. Nowa definicja rdzennych funduszy podstawowych spowoduje ich spadek
obok.b9,6%, a wiÚc o wiele mniej niĝ w przypadku duĝych miÚdzynarodowych banków.
Podstawowy wspóïczynnik wypïacalnoĂci szacuje siÚ na 11,2% (11% zbuwzglÚdnieniem odliczeñ) – co oznacza spadek z tytuïu nowej definicji kapitaïu o 0,8%, abszeroki na 13% (12,8% po stosownych odliczeniach) – spadek o 1,5%. Na podstawie
powyĝszych danych moĝna stwierdziÊ, ĝe ogólnie polski sektor bankowy speïniïby
nowe wymagania (odpowiednio 4,5, 6 oraz 8%). Nieco inaczej wyglÈda sytuacja po
uwzglÚdnieniu ochronnego bufora kapitaïowego. O ile wspóïczynnik CET1 (7%)
zostaïby wówczas speïniony przez wszystkie banki, to podwyĝszony T1 (8,5%) nie
zostaïby speïniony przez 4 banki, a TC (10,5%) – przez jeden bank komercyjny
ibtrzy spóïdzielcze. Taka sytuacja wymagaïaby dokapitalizowania banków w kwocie
147,2bmln zï, aby osiÈgnÚïy docelowy poziom T1 oraz 842,4 mln zï – TC. Przytaczane kwoty nie sÈ istotne w skali polskiego sektora (w przybliĝeniu to równowartoĂÊ
zysku netto w pierwszym póïroczu 2011 r.). W przypadku naïoĝenia bufora antycyklicznego w maksymalnej wysokoĂci 2,5% niedobór kapitaïu wzrósïby do 2–4 mld zï
71
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– byïby to juĝ istotny niedobór kapitaïu. Przy wspóïczynniku CET1 na poziomie
9,5% 6 banków komercyjnych oraz 5 spóïdzielczych potrzebowaïoby ponad 2 mld
dokapitalizowania. W przypadku wspóïczynnika T1 10 banków komercyjnych
i 7 spóïdzielczych wymagaïoby zwiÚkszenia poziomu funduszy o ok. 1,8 mld zï. Dla
10 banków komercyjnych i 8 spóïdzielczych osiÈgniÚcie wymaganego szerokiego
wspóïczynnika wypïacalnoĂci ïÈczyïoby siÚ w koniecznoĂciÈ pozyskania 3,7 mld zï.
Otrzymane wyniki badañ wrÚcz wyróĝniajÈ siÚ w porównaniu z wynikami otrzymanymi w analogicznym badaniu dla banków europejskich72, dla których nowa
definicja kapitaïu spowodowaïaby: spadek CET1 z 10,7% do 4,9% (w grupie duĝych
banków) i z 11,1% do 7,1% (dla banków mniejszych), T1 obniĝyïby siÚ z 10,3% do
5,6% dla duĝych i z 10,3% do 7,6 dla maïych banków, TC to spadek z 14,0% do 8,1%
oraz z 13,1% do 10,3 dla odpowiednio duĝych i maïych banków73.
Podobne badania przeprowadziï równieĝ NBP. Wyniki badañ potwierdzajÈ tezÚ,
ĝe polski sektor bankowy posiada solidne kapitaïy i tylko nieliczne banki nie osiÈgnÈ wymaganych wskaěników, przy czym kwoty dokapitalizowania nie sÈ istotne.
Zgodnie z badaniami tylko 2 banki komercyjne nie speïniïyby wymagañ dotyczÈcych wysokoĂci wspóïczynnika CET1 (nie uwzglÚdniajÈc zysku z trzech kwartaïów
2010 r. liczba banków niespeïniajÈcych CET1 wzrasta do 4). Szacuje siÚ, ĝe kwota dokapitalizowania wynosi 45,3 mln zï. WĂród banków spóïdzielczych jedynie
4 musiaïyby pozyskaÊ dodatkowy kapitaï, aby pokryÊ CET1 i wynosiïby on ok.
11,3b mlnb zï. W przypadku wspóïczynnika T1 7 banków komercyjnych ib 11 spóïdzielczych musiaïyby ïÈcznie zebraÊ dodatkowe 742,8 mln zï (odpowiednio 702,8
i 40 mln zï). 6bbanków komercyjnych i 20 spóïdzielczych nie speïniïyby wymagañ
dotyczÈcych TC – brakujÈca kwota to ïÈcznie 762 mln zï (odpowiednio 724,5 oraz
37,5 mln zï). Jak zaznacza NBP w swoim raporcie bardzo dobra sytuacja polskiego
sektora wynika gïównie z wysokiego udziaïu kapitaïu najwyĝszej jakoĂci wb funduszach wïasnych (90,6%) oraz doĂÊ konserwatywnego podejĂcia do najnowszych
(i ryzykownych) instrumentów finansowych zwiÈzanych z transakcjami pochodnymi. Polskim bankom pomoĝe równieĝ to, ĝe wiele pomniejszeñ regulacyjnych,
które przewiduje BIII/CRD IV, byïo stosowanych w Polsce juĝ wczeĂniej wbramach
Bazylei II, a wymogi kapitaïowe w duĝej mierze kalkuluje siÚ za pomocÈ metody
standardowej74.
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Badania pokazujÈ wiÚc, ĝe polski sektor bankowy jest przygotowany na wdroĝenie nowych regulacji w zakresie wymogów kapitaïowych. Posiada on stabilnÈ, bardzo konserwatywnÈ bazÚ kapitaïowÈ. Struktura funduszy wïasnych jest w duĝym
stopniu analogiczna do tej, jakÈ przewidujÈ nowe regulacje. Kwoty dofinansowania,
jakiego wymagaïyby banki, nie sÈ w wiÚkszoĂci istotne i mogÈ byÊ pokryte z zysków
netto banków75.
Nie bez znaczenia pozostanie równieĝ wpïyw nowych wymogów na strukturÚ aktywów. Naleĝy spodziewaÊ siÚ zmniejszenia portfela handlowego oraz kredytów dla
firm i ludnoĂci, a wzrostu ekspozycji kredytowych wymagajÈcych zabezpieczenia.
Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, jakie moĝe potencjalnie towarzyszyÊ wprowadzeniu wspóïczynnika děwigni, jest delewaryzacja, czyli redukowanie aktywów
banku (np. kredytów) w stosunku do jego kapitaïu wïasnego po to, aby osiÈgnÈÊ
niĝszy (czyli zgodnie z definicjÈ bazylejskÈ wyĝszy) wskaěnik lewarowania. Taki
proces (zmniejszania děwigni, a wiÚc likwidacji czÚĂci aktywów) powoduje zwykle
drastyczny spadek cen owych aktywów, wpïywajÈc jednoczeĂnie negatywnie na
banki i caïÈ gospodarkÚ. Badania jednak pokazujÈ, ĝe Ăredni wspóïczynnik děwigni kapitaïowej dla banków w Polsce wynosi 6,8% (zgodnie z definicjÈ bazylejskÈ), abwiÚc ponad dwa razy wiÚcej niĝ wymagane minimum. Oznacza to zatem,
ĝe polskiej gospodarce nie zagraĝa proces delewaryzacji, który mógïby pogorszyÊ
jej kondycjÚ76.
Nowe regulacje bÚdÈ miaïy istotny wpïyw na poszczególne segmenty bankowoĂci czy linie biznesowe. Banki detaliczne odczujÈ gïównie te zmiany, które odnoszÈ
siÚ do caïego banku, a wiÚc bÚdÈ to podwyĝszone wymogi kapitaïowe, gdyĝ to wïaĂnie banki o takim profilu dziaïalnoĂci charakteryzujÈ siÚ niĝszymi wspóïczynnikami odnoszÈcymi siÚ do wymogów kapitaïowych (w porównaniu np. z bankami
hurtowymi). W segmencie bankowoĂci detalicznej nie naleĝy siÚ spodziewaÊ istotnych zmian w specyfice nowych produktów bankowych, jako ĝe gïównym ěródïem
refinansowania banków detalicznych sÈ depozyty, które w duĝej mierze zostaïy
zakwalifikowane jako finansowanie dïugoterminowe. Podobna sytuacja ma miejsce
w segmencie bankowoĂci korporacyjnej. Duĝe zmiany wprowadzÈ w segment bankowoĂci inwestycyjnej nowe regulacje dotyczÈce ryzyka kredytowego kontrahenta
oraz transakcji instrumentami pochodnymi OTC. Najprawdopodobniej banki bÚdÈ
weryfikowaÊ swoje strategie biznesowe, doskonaliÊ proces gromadzenia danych oraz
optymalizowaÊ ěródïa finansowania w celu chociaĝby restrukturyzacji bilansu77.
Nowo wprowadzane regulacje bÚdÈ równieĝ miaïy wpïyw na polskÈ bankowoĂÊ
spóïdzielczÈ. NajwiÚksze kontrowersje budzi tutaj kwestia zaliczania do kapitaïu
podstawowego funduszy udziaïowych charakterystycznych dla banków spóïdziel75
76
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czych78. W zaleĝnoĂci od ěródïa danych liczba banków spóïdzielczych nie speïniajÈcych wspóïczynnika CET1 (wraz z ochronnym buforem kapitaïowym oraz
maksymalnym buforem antycyklicznym) waha siÚ od 579 do 4780 spoĂród 57381
funkcjonujÈcych banków spóïdzielczych. BÚdzie to miaïo nieduĝy wpïyw na zdolnoĂÊ kredytowÈ sektora bankowoĂci spóïdzielczej ze wzglÚdu na dobrÈ strukturÚ
posiadanych kapitaïów82.
Wprowadzenie nowych narzÚdzi walki z kryzysem: bufora ochronnego kapitaïu,
antycyklicznego, systemowego oraz dla instytucji systemowo waĝnych znaczÈco
wpïynie na politykÚ dywidendowÈ banków, które nie bÚdÈ speïniaïy docelowych
wspóïczynników wypïacalnoĂci powiÚkszonych o wysokoĂci naïoĝonych buforów.
Wb polskim sektorze bankowym wiÚkszoĂÊ banków nie bÚdzie miaïa problemów
zb osiÈgniÚciem nowego wspóïczynnika wypïacalnoĂci powiÚkszonego o bufor
ochronny kapitaïu, a wiÚc na tym etapie nie bÚdzie to miaïo istotnego wpïywu na
banki. Wprowadzenie jednak bufora antycyklicznego w maksymalnej wysokoĂci
pogorszy sytuacjÚ banków w Polsce – duĝo wiÚksza liczba banków bÚdzie miaïa
trudnoĂci z osiÈgniÚciem prawidïowej wysokoĂci CET1, T1 i TC, nie wspominajÈc
juĝ o moĝliwoĂci wprowadzenia buforów systemowego oraz dla instytucji waĝnych
systemowo. Nowe regulacje wskazujÈ wiÚc, ĝe era wysokich wypïat dywidend jest
juĝ za nami83. NormÈ stanie siÚ zatrzymywanie zysków w banku.
Nie bez znaczenia pozostajÈ równieĝ koszty – zarówno wdroĝenia nowych regulacji, jak i nowego kapitaïu, który naleĝy pozyskaÊ i przeznaczyÊ na pokrycie
nowych wymogów kapitaïowych, a nie na akcjÚ kredytowÈ. McKinsey&Company
obliczyï, ĝe koszt wdroĝenia nowych regulacji dla Ăredniego banku europejskiego
bÚdzie wynosiï ok. 45–70 mln euro. To jedynie Ărodki jakie trzeba bÚdzie przeznaczyÊ na zmianÚ systemów zarzÈdzania i kontroli ryzyka, dodatkowe szkolenia
dla kadry i wprowadzenie nowych rozwiÈzañ technologicznych (gïównie systemów
informatycznych), co bÚdzie stanowiïo najwiÚkszy koszt84.
Wprowadzenie nowych przepisów w takim ksztaïcie jaki proponuje UE, moĝe
przyczyniÊ siÚ równieĝ do osïabienia pozycji KNF. IdeÈ Pakietu CRD IV jest maksymalna harmonizacja (co jest sprzeczne z podejĂciem Komitetu Bazylejskiego). Ujednolicony zostaïby w ten sposób rynek, na którym dziaïajÈ duĝe grupy kapitaïowe,
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które bÚdÈ mogïy dokonywaÊ przesuniÚÊ pïynnoĂci oraz ryzyka w sposób nierynkowy. W ten sposób dziaïajÈce w Polsce spóïki-córki wymknÈ siÚ spod kontroli KNF.
Wprowadzane Pakietem CRD IV podwyĝszone wymogi kapitaïowe spowodujÈ
prawdopodobnie ograniczenie akcji kredytowej, wzrost oprocentowania kredytu,
abprzez to spadek inwestycji, który z kolei bÚdzie przyczyniaï siÚ do spadku tempa
wzrostu PKB oraz wzrostu stopy bezrobocia. Nowe wymogi kapitaïowe bÚdÈ oddziaïywaïy w kierunku obniĝenia stopy inflacji85.

PODSUMOWANIE
PodsumowujÈc naleĝy stwierdziÊ, ĝe wÈtpliwoĂci istniejÈce wokóï Bazylei III nie
sÈ bezpodstawne. Zostaïa wprowadzona nowa bardziej restrykcyjna definicja kapitaïu i podwyĝszone wymogi kapitaïowe, co oznacza zmodyfikowanie poprzednich
zasad. Filozofia jednak pozostaïa taka sama86. Nadal koncentruje siÚ ona wokóï
adekwatnoĂci kapitaïowej banków. WÈtpliwoĂci budzi takĝe konstrukcja buforów.
Nie brak równieĝ specjalistów negatywnie oceniajÈcych proponowany, dïugi okres
wprowadzania nowych regulacji. Co prawda uchroni on banki przed „kapitaïowym
szokiem” – banki nie bÚdÈ musiaïy nagle pozyskiwaÊ duĝych iloĂci kapitaïu, ale
lata ich wprowadzania mogÈ byÊ okresem wychodzenia gospodarki z recesji, a wiÚc
nowe standardy mogÈ okazaÊ siÚ po wdroĝeniu nieprzystajÈce do rzeczywistoĂci.
Proponowane modyfikacje i nowoĂci majÈ szczytny cel – stabilizacjÚ sektora bankowego i obniĝenie prawdopodobieñstwa wystÚpowania kryzysów. O ile tylko nie
okaĝÈ siÚ one zbyt wielkim obciÈĝeniem dla banków, to w dïugim okresie, w wyniku
lepszej kapitalizacji banków, szansa wystÈpienia kolejnych turbulencji rzeczywiĂcie
zmaleje.
Wpïyw Bazylei III/Pakietu CRD IV na polski sektor bankowy bÚdzie umiarkowany87, gïównie ze wzglÚdu na solidnÈ bazÚ kapitaïowÈ banków w Polsce. Wbzasadzie w wiÚkszoĂci byïy one gotowe na przyjÚcie podwyĝszonych wymogów kapitaïowych juĝ na dïugo przed ich ogïoszeniem. Banki komercyjne w wiÚkszoĂci nie bÚdÈ
miaïy trudnoĂci z adekwatnoĂciÈ kapitaïowÈ. Nowa definicja kapitaïu spowoduje
spadek wspóïczynników CET1, T1 i TC, ale nie zagrozi to speïnieniu przez banki
wyĝszych wymogów.
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Sïowa kluczowe: kryzys finansowy, wymogi kapitaïowe, bufory kapitaïowe, polski
sektor bankowy, polska gospodarka

Abstract
The world of finance has experienced one of the most severe crises since the
Great Depression in 1930s. As an answer to the crisis, many new regulations are
being introduced in order to prevent the next economic turmoil. One of them is
BaselbIII and, implementing it in Europe, CRDIV and CRR. The aim of these documents is to strengthen the capital position of banks to make them resistant to
crises. New regulations, however, will have a significant influence on the economy.
In this paper, the author assesses the impact of the new capital requirements on
the Polish banking sector and, as a consequence, on the Polish economy.
Key words: financial crisis, capital requirements, capital buffers, polish banking
sector, Poland’s economy
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