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Jaki wp∏yw na sektor bankowy
mo˝e mieç zmiana podejÊcia
do kredytów denominowanych
w walutach obcych?
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Ostatnie lata przyniosły olbrzymie
zainteresowanie kredytami de-
nominowanymi w walutach ob-
cych, szczególnie na rynku kredy-
tów hipotecznych. Dzieje się tak
z kilku powodów. Z pewnością
do najistotniejszych zaliczyć trze-
ba większą dostępność tego typu
produktów, co wynika przede
wszystkim z bardzo niskich stóp

procentowych. Zmiana podejścia do kredytów denomino-
wanych w walutach obcych może mieć spory wpływ na sy-
tuację rynku kredytowego. Najpopularniejszymi walutami
obcymi wciąż są euro i frank szwajcarski. Przede wszystkim
dlatego, że, z jednej strony, kredyty w tych walutach są tań-
sze od pożyczek złotowych, stopy procentowe w strefie eu-
ro i w Szwajcarii były i są wyraźnie niższe niż w Polsce, z dru-
giej, z relatywnie małą egzotycznością tych walut. Są one
przeciętnemu Polakowi znane, w przeciwieństwie do np. ja-
pońskiego jena, co psychologicznie może zwiększać zaufa-
nie do nich. Ograniczenia w dostępności kredytów waluto-
wych mogą zatem ograniczyć dostęp do kredytów w ogóle.

Będzie to szczególnie widoczne na rynku kredytów hipotecz-
nych. Są one z założenia kredytami długoterminowymi, a za-
tem procent składany odzwierciedla się w nich szczególnie
wyraźnie. Stąd właśnie znaczące różnice w kosztach kredy-
tów np. we frankach szwajcarskich i w złotych. Problem
mniejszej dostępności, na skutek ewentualnego wprowadze-
nia ograniczeń, zniknie oczywiście w momencie wyrówna-
nia stóp procentowych w złotych i najważniejszych walutach
obcych. Pomóc może także rządowy projekt wspierania bu-
downictwa przez dofinansowanie kredytów zlotowych. Mo-
że być on jednak zbyt kosztowny dla budżetu. Druga stro-
na medalu to oczywiście ograniczenie ryzyka walutowego.
Nie ma co ukrywać, że wielu kredytobiorców nie zdaje so-
bie sprawy z jego istnienia. A nawet jeśli – to i tak jest ono
przez nich bagatelizowane. Ograniczenie dostępności to
ograniczenie ekspozycji na ryzyko. Trzeba jednak podkre-
ślić, że szczególnie w przypadku kredytów długotermino-
wych, spadek wartości złotego musiałby być naprawdę du-
ży, aby doszło do zrównania kosztów kredytów walutowych
i złotowych. Stosunkowo niewielki ruch byłby jednak dotkli-
wy dla tych, których nie stać na kredyt złotowy i stąd decy-
zja o kredycie walutowym.
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Decyzja nadzoru bankowego
o wprowadzeniu ograniczeń
w udzielaniu kredytów denomi-
nowanych walutami obcymi mo-
że mieć pewien wpływ na sektor
bankowy, uważam jednak, że in-
stytucje finansowe poradzą sobie
z pożyczaniem pieniędzy na no-
wych warunkach. Nie powinni-
śmy też spodziewać się negatyw-

nych zmian na rynku mieszkaniowym. Portfel kredytów
hipotecznych skorelowany jest z sytuacją na rynku nierucho-
mości. W Polsce utrzymuje się wciąż przewaga popytu
nad podażą. Ze względu na rosnące ceny nieruchomości 
– przede wszystkim w głównych miastach – mieszkania co-
raz częściej kupują zamożniejsi klienci, których de facto stać
również na droższy kredyt w polskich złotych. Ograniczenia
nadzoru bankowego mogą zatem uderzyć przede wszyst-
kim w mniej zamożnych kredytobiorców, którzy często i tak
mają problem ze znalezieniem odpowiedniej cenowo ofer-
ty. Niewykluczone, że skutki ograniczeń widoczne będą

w mniejszych miastach, gdzie oferta niedrogich mieszkań
jest większa. Nie należy jednak spodziewać się załamania
na rynku nieruchomości. Z taką sytuacją moglibyśmy mieć
do czynienia, gdyby popyt był na porównywalnym poziomie
co podaż. W sytuacji istotnej przewagi popytu nad podażą
o pogorszeniu na rynku budownictwa nie ma co spekulo-
wać. Ewentualne zmniejszenie zysków z tytułu gorszych wy-
ników portfela hipotecznego banki mogłyby sobie zrekom-
pensować wyższymi opłatami za inne świadczone usługi.
Podwyżki z pewnością ominęłyby jednak marże kredytów
w złotych, gdyż już teraz są one minimalne (około dwu-, trzy-
krotnie niższe niż w przypadku kredytów we frankach szwaj-
carskich). Mimo powszechnej krytyki decyzji nadzoru ban-
kowego, należy wziąć pod uwagę fakt, że dalsze tak istotne
zadłużanie się obywateli naszego kraju w walutach obcych
mogło stwarzać pewne zagrożenie dla sektora bankowego.
W wyniku tej sytuacji, prezes NBP Leszek Balcerowicz ostrze-
gał przed możliwym obniżeniem ratingu Polski. O jej konse-
kwencjach traktuje też Nowa Umowa Kapitałowa Komitetu
Bazylejskiego, która wejdzie w życie z początkiem 2007 r.
i do wymogów której Polska musi się dostosować.
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Ograniczenie udzielania hipotecz-
nych kredytów walutowych, zain-
spirowane przez Komisję Nadzoru
Bankowego, miało na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa klientów in-
dywidualnych oraz banków zwią-
zanego z ryzykiem kursowym.
Choć obecna skala tego ryzyka nie
zagrażała stabilności sektora finan-
sowego w Polsce, to z drugiej stro-

ny znamienny jest fakt, że właśnie ten segment rynku kredy-
towego rozwijał się w ostatnich latach najdynamiczniej.
Przypomnijmy, że istotny odsetek kredytobiorców walutowych
stanowiły osoby, które zdecydowanie mocniej kierowały się
kryterium nominalnej spłaty rat niż ewentualnym ryzykiem
związanymi ze zmiennością kursu walutowego. Skuteczny za-
tem wydaje się postulat, aby zdolność kredytowa klienta w wa-
lucie obcej była szacowana na podstawie jego zdolności kredy-
towej w złotych, a następnie dodatkowo powiększana o premię

za ryzyko. Naturalną konsekwencją wprowadzenia jakichkol-
wiek ograniczeń na rynku kredytów jest oddziaływanie na wiel-
kość tego rynku. Można szacować, że zmniejszy to popyt na kre-
dyty walutowe. Efekt ten będzie jednak asymetryczny.
W większym stopniu dotknie on osoby mniej zamożne (o niż-
szej zdolności kredytowej) oraz te, które finansują kredytem
bardzo dużą część nabywanej nieruchomości. W konsekwen-
cji może się okazać, że kredyty walutowe zostaną sprowadzo-
ne do narzędzia „parainwestycyjnego” dywersyfikującego port-
fele zamożniejszych klientów banków. Ograniczenia wobec
kredytów walutowych mogą mieć też wpływ na nieco wyższy
koszt złotego na rynku międzybankowym. Mechanizm ten bę-
dzie w większym stopniu premiował banki o większej nadpłyn-
ności. Może on również bardziej sprzyjać większym bankom
sieciowym. Stwarza to ewentualne zagrożenie przyspieszonej
oligopolizacji rynku kredytów hipotecznych. Proces ten z jed-
nej strony łagodzi pewne sytuacje ryzyka działalności hipotecz-
nej, ale jednocześnie podnosi i przerzuca koszty na klientów,
a w rezultacie ogranicza wielkość rynku. 
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Komisja Nadzoru Bankowego wy-
dała rekomendację dotyczącą do-
brych praktyk w zakresie ekspozy-
cji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie, która, począwszy
od początku lipca 2006 r. m.in. za-
leca zaostrzenie kryteriów analizy
oceny ryzyka kursowego oraz ry-
zyka stopy procentowej dłużnika.
Dotyczy ona kredytów hipotecz-

nych w walutach obcych udzielonych zarówno osobom fi-
zycznym, jak i firmom – ma zatem szeroki zakres. Rekomen-
duje się, aby bank analizował zdolność kredytową klienta,
przy założeniu, że stopa procentowa dla kredytu walutowe-
go jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu zło-
towego, a kapitał kredytu jest większy o 20 proc. W praktyce
oznacza to, że kredytów w walutach obcych nie otrzymają
klienci, których nie stać będzie na wzięcie (większego) kre-
dytu w złotych. Wdrożenie tej rekomendacji przez banki spo-
woduje, że zmniejszy się substytucja kredytów w złotych przez
kredyty w walutach obcych – zjawisko, które wystąpiło z po-

wodu utrzymywania się przez dłuższy czas znacznej różnicy
stóp procentowych w złotych oraz stóp procentowych dla wa-
lut obcych, a także liberalnego podejścia niektórych kredyto-
dawców do analizy zdolności kredytowej klientów w przy-
padku kredytów walutowych. Zauważmy, że zmniejszenie
kosztów kredytu hipotecznego będzie możliwe dla klientów,
którzy mają nadwyżki zdolności kredytowej, lub osiągających
wystarczająco wysokie przychody w walutach obcych. Wdro-
żenie tej rekomendacji przez banki zmniejszy dynamikę kre-
dytów hipotecznych w walutach obcych (w porównaniu do sy-
tuacji, gdyby tej rekomendacji nie było) oraz zmniejszy ryzyko
portfela pożyczek walutowych zabezpieczonych hipotecznie.
Skala spadku dynamiki kredytów w walutach obcych będzie
zależna od liczby potencjalnych kredytobiorców mających
zdolność kredytową na granicy norm dotychczas stosowa-
nych przez banki. Dla banków istotnie zaangażowanych
w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie KNB re-
komenduje również przeprowadzanie testów skrajnych wa-
runków – wpływu ryzyka kredytowego dłużnika (osłabienie
złotego o co najmniej 30 proc., przez co najmniej 12 miesię-
cy) na ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. 
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Ograniczenie dostępności do kre-
dytów denominowanych w walu-
tach obcych, np. przez egzekwo-
wanie ostrożniejszych procedur
ryzyka kredytowego, oznaczałoby
spadek dynamiki udzielania no-
wych kredytów mieszkaniowych.
Jednocześnie jednak portfel no-
wych kredytów będzie bezpiecz-
niejszy – zarówno dla banków, jak

i gospodarstw domowych. Pomiar ryzyka związanego z kre-
dytami walutowymi jest z natury trudniejszy niż w przypad-
ku kredytów złotówkowych. Kryzysowe wahnięcia kursów
walutowych, choć rzadkie, są częstsze niż wynikałoby to ze
standardowych procedur statystycznych. Ryzyko walutowe

w takim wypadku zamienia się w ryzyko kredytowe – kredy-
tobiorcy mogą w wypadku większego osłabienia złotego stać
się niewypłacalni. Ponieważ zaś kryzys walutowy dotyczy
wszystkich banków i kredytobiorców narażonych na ryzyko
kursowe, zagrożony jest cały system bankowy (a więc także
i oszczędności). Bank centralny zmagający się z presją walu-
tową i własnym celem inflacyjnym nie może w takiej sytuacji
skutecznie działać jako „kredytodawca ostatniej instancji”.
Sytuacja tego rodzaju była zupełnie typowa dla kryzysów wa-
lutowych w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Banki
(a więc i oszczędzający w nich), pozornie zabezpieczone
przed ryzykiem kursowym związanym z kredytami w walu-
tach obcych, ponosiły duże straty, bądź upadały w rezultacie
nieuwzględnienia zwiększonego ryzyka niezabezpieczonych
kredytów walutowych dla gospodarstw domowych i firm.
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