
Maj 2007Mo¿liwoœci redukcji ryzyka kredytowego

Na mocy uchwa³y Komisji Nadzoru 
Bankowego z 13 marca 2007 r. (nr 
1/2007) banki mog¹ stosowaæ techniki 
redukcji ryzyka kredytowego, 
co w konsekwencji prowadzi do 
zmniejszenia poziomu wymagañ 
kapita³owych. 

Wstêp

Pocz¹wszy od kwietnia 2007 r. banki 
obowi¹zane s¹ stosowaæ:

znowelizowane przepisy Prawa bankowego 
    w zakresie adekwatnoœci kapita³owej

postanowienia uchwa³y Komisji Nadzoru 
    Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (nr 
    1/2007) w sprawie zakresu i szczególnych 
    zasad wyznaczania wymogów kapita³owych 
    z tytu³u poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Celem powy¿szych aktów jest implementacja 
postanowieñ Nowej Umowy Kapita³owej (NUK) 
oraz Dyrektywy w sprawie wymogów 
kapita³owych (CRD).

Konsekwencje

Wprowadzone regulacje okreœlaj¹ m.in. 
minimalne wymogi kapita³owe dla banków 
obliczane z tytu³u nastêpuj¹cych rodzajów 
ryzyk: kredytowego, rynkowego i operacyjnego.

Nowe regulacje w wiêkszoœci przypadków 
oznaczaj¹ dla banków wzrost poziomu 
wymagañ kapita³owych w ich dzia³alnoœci 
bankowej.

Jednak¿e, w myœl uchwa³y KNB nr 1/2007, 
banki obliczaj¹c wymogi kapita³owe z tytu³u 
ryzyka kredytowego mog¹ uwzglêdniaæ m.in. 
techniki redukcji ryzyka kredytowego 
zgodnie z za³¹cznikiem nr 17 do tej¿e uchwa³y.

W praktyce, zastosowanie technik redukcji ryzyka 
kredytowego daje bankom mo¿liwoœæ ograniczenia 
ryzyka wynikaj¹cego z ekspozycji kredytowych. 
W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia 
poziomu wymagañ kapita³owych.  

·   

·   

Do najwa¿niejszych technik redukcji ryzyka 
kredytowego nale¿y zaliczyæ:

Zabezpieczenie
Saldowanie bilansowe
Gwarancje
Derywaty kredytowe

Implementacja nowych rozwi¹zañ

Najwiêcej problemów przy wprowadzaniu 
nowych rozwi¹zañ wynikaj¹cych z NUK 
i CRD mo¿e przynieœæ bankom identyfikacja 
„uznanych zabezpieczeñ”, tj. przegl¹d 
i zidentyfikowanie, czy zastosowane przez 
banki zabezpieczenia dla danych ekspozycji 
kredytowych spe³niaj¹ warunki „uznanych 
zabezpieczeñ” w rozumieniu uchwa³y KNB 
nr 1/2007, a w konsekwencji spowoduj¹ 
oczekiwan¹ redukcjê ryzyka kredytowego.

Ograniczenie takiego ryzyka mo¿e mieæ 
miejsce jedynie w sytuacji, gdy zabezpieczenia 
zastosowane przez banki spe³ni¹ m.in. wymóg 
pewnoœci prawnej, tj. w przypadku, gdy 
banki posiadaæ bêd¹ – zgodnie z brzmieniem 
za³¹cznika nr 17 - „opinie prawne wskazuj¹ce 
na wykonalnoœæ umów w sprawie zabezpieczeñ 
ryzyka kredytowego we wszystkich w³aœciwych 
jurysdykcjach”. 

Przygotowanie takich opinii, jak równie¿ 
przegl¹d i ocena stosowanych zabezpieczeñ, 
bêd¹ wiêc obligatoryjne. 

Nasza pomoc

Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani 
szczegó³owymi informacjami w powy¿szym 
zakresie uprzejmie prosimy o kontakt 
z mecenasem Przemys³awem Cichulskim:
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przemyslaw.cichulski@wierzbowski.pl
+48 22 50 50 754
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