
D yrektywa, która konsumuje
postanowienia Nowej Umowy
Kapitałowej (Basel II), zosta-

nie niebawem przyjęta przez Parlament
Europejski. W Polsce ma obowiązywać
od 1 stycznia 2007 r. (metody proste 
– standardowe oraz podstawowa me-
toda wewnętrznych ratingów) lub od
1 stycznia 2008 r. (zaawansowana me-
toda wewnętrznych ratingów oraz za-
awansowana metoda pomiaru ryzyka
operacyjnego).
Bazylejska Umowa Kapitałowa i Dyrek-
tywa CRD staną się siłą sprawczą istot-
nych zmian systemowych, których skut-
ki – w odniesieniu do polskich banków
– mogą być porównywalne z akcesją
do Unii Europejskiej. W sposób istotny
zmieni się Prawo bankowe oraz wszel-
kie wytyczne związane z wyliczaniem
wymogów kapitałowych i współczynni-
ka wypłacalności. Przygotowania ban-
ków do implementacji Dyrektywy CDR
wymagają szeregu złożonych analiz oraz
przedsięwzięć w zakresie strategii dzia-
łania, oceny ryzyka kredytowego i ope-
racyjnego, prowadzonych transakcji,
a także nowego zdefiniowania linii biz-
nesowych. Banki muszą w tym celu do-
konać wyboru odpowiednich narzędzi

scoringowych i ratingowych dla szcze-
gółowej analizy swoich usług oraz oce-
ny kredytobiorców. 
Nowa metoda ustalania adekwatności
kapitałowej stwarza możliwości popra-
wy zarządzania ryzykiem, co powinno
prowadzić do zwiększenia konkuren-
cyjności banków, przy utrzymaniu
określonego poziomu kapitału regula-
cyjnego. Poprawę wyniku finansowe-
go zapewnią mechanizmy związane
z segmentacją klientów, posiadanie
jednolitych baz danych i synergie róż-
nych projektów dotyczących np. lep-
szego zarządzania relacjami z klienta-
mi (CRM). 
Globalne koszty implementacji NUK
szacowane są w astronomicznej kwo-
cie zapisywanej w postaci jedynki
z dwunastoma zerami! Firma Deloitte
ocenia, że w Polsce każdy z działają-
cych banków, implementując postano-
wienia NUK, poniesie nakłady równo-
ważne 0,4 proc. ich sumy bilansowej,
choć wydatki te będą relatywnie niższe
przy wyborze standardowej metody
oceny ryzyka. Umowa zawiera rozwią-
zania korzystne dla banków, które po-
siadają portfel detaliczny, obsługują
klientów indywidualnych oraz małe

i średnie przedsiębiorstwa (ekspozycja
do 1 mln euro). 
O przygotowaniach sektora banków spół-
dzielczych do realizacji wymogów Basel
II mówiono na konferencji zorganizowa-
nej przez firmę Comp Rzeszów S.A. w Za-
kopanem, w dniach 14-15 czerwca br.
Na konferencji zostały przedstawione
kompleksowe rozwiązania informatycz-
ne dla banków wprowadzających nowe
wymogi kapitałowe (Comp Rzeszów,
SUN Microsystems, Oracle Polska). Prak-
tyczne uwarunkowania NUK omówił 
dr Bogdan Ludwiczak, doradca Comp
Rzeszów SA. O doświadczeniach i stan-
dardach światowych w implementacji Ba-
sel II mówili Ton Knaap z firmy Olom
Consulting oraz Natalia Tarczyńska i Ża-
neta Kuroczycka z firmy Deloitte. ■

Dyrektywa CRD
– rewolucja w drodze
W lipcu 2004 r. Komisja Europejska opublikowa∏a projekt
Dyrektywy CRD na temat nowych wymogów kapita∏owych
dla banków i firm inwestycyjnych. 
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W WYNIKU SPE¸NIENIA WYMAGA¡ NUK,
BANK B¢DZIE W STANIE:

● dokonaç bardziej precyzyjnego pomiaru wymo-
gu kapita∏owego w stosunku do aktywów wa˝o-
nych ryzykiem,
● rozumieç profil ryzyko–zysk ka˝dej jednostki biz-
nesowej, produktu i segmentu klientów oraz przy-
dzielanie Êrodków inwestycyjnych w sposób mak-
symalizujàcy zwrot dla stron zainteresowanych,
● dog∏´bnie rozumieç profil ryzyka klientów i two-
rzyç zoptymalizowane oferty i produkty dla tych
profilów ryzyka,
● zademonstrowaç analitykom rynkowym, ˝e po-
równujàc go do innych konkurentów, jest w sta-
nie w rzetelny sposób prowadziç dzia∏alnoÊç ban-
kowà i zarzàdzaç kapita∏em,
● zademonstrowaç rzetelny profil zarzàdzania ry-
zykiem, kapita∏em i procesami pokrewnymi,
● okreÊliç przysz∏à strategi´ pozyskiwania kapi-
ta∏u (z uwzgl´dnieniem sekurytyzacji).

èród∏o: Raport firmy Deloitte

Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy

Harmonogram wdro˝enia bardziej z∏o˝onego podejÊcia do kapita∏u nara˝onego na ryzyko kredytowe i operacyjne jest napi´ty, jeÊli uwzgl´dni si´ 
zakres prac pozosta∏ych do wykonania w celu spe∏nienia wymagaƒ

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.
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W okresie 3 lat przed rozpocz´ciem procesu przejÊcia
nale˝y stosowaç system oceny kredytowej (rating)

Do wdro˝enia podstawowego podejÊcia IRB wymagane
sà dane PD za okres 2 lat oraz dane LGD, EAD i PD 
dla wdro˝enia podejÊcia IRB dla detalu

Z koƒcem 2005 r. banki b´dà zobowiàzane
przeprowadzaç kalkulacje wed∏ug wymogów 
obecnych i IRB 

NajwczeÊniejszy 
termin wdro˝enia  

podejÊcia IRB

Zbiór danych 
z  5 lat (PD)

Podstawowe IRB

Wdro˝ony i dzia∏ajàcy 
system obejmujàcy

metody podstawowe,
standardowe i

zaawansowane(AMA)

Do wdro˝enia 
AMA wymagane 

dane z 5 lat

Okres 
przejÊciowy*

Zbiór danych 
z  7 lat 

(PD, LGD, EAD)
Zaawansowane IRB

W przypadku posiadania historii 5 lat dla LGD, EAD dla
segmentu detalicznego oraz 7 lat danych dla LGD i EAD
dla pozosta∏ych segmentów bank b´dzie móg∏ wdro˝yç
zaawansowane podejÊcia IRB ju˝ w 2007  (pod warunkiem
spe∏niania pozosta∏ych minimalnych wymagaƒ) 

Do wdro˝enia zaawansowanych metod
pomiaru (AMA) wymagane dane z 3 lat

Okres 
przejÊciowy

Legenda:
*Okres przejÊciowy: W tym okresie wymagania dotyczàce
danych do podejÊcia IRB i AMA zostanà zliberalizowane,
pod warunkiem, ˝e banki b´dà osiàgaç sta∏e post´py.
PD – Prawdopodobieƒstwo niesp∏acenia kredytu
LGD – Strata w wypadku niesp∏acenia kredytu
EAD – Ekspozycja w momencie wystàpienia straty
EL – Oczekiwana strata


