
Zaprenumeruj nas – zyskasz doradcę!

 Cena 19 zł 
(w tym 7% VAT)

lis
to

pa
d 

20
08

 
11

/2
00

8

Nr indeksu 374164 
ISSN 1644 – 5325

NBS RAPORT

Portfele i udziały  s. 12

Misja spółdzielcza 
z daniną publiczną 
w tle s. 16

NUK w banku spółdzielczym: 
Ryzyko stopy procentowej
 s. 34

Wojna z gotówką:
Karty bez tajemnic
 s. 22

9
7

7
1

6
4

4
5

3
2

7
0

7

IS
SN

 1
64

4-
53

25
1

1
>

MIROSŁAW MICHAŁOWSKI,
prezes Banku Spółdzielczego 
w Prudniku: 
Kryzys europejski pokazał, 
że banki globalne 
nie zawsze są przyjazne 
dla Jana Kowalskiego. 
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Oblężone zamki 
Banki niechętnie pożyczają sobie pieniądze. 

Są jak zamki otoczone fosami z mostami zwodzo-
nymi, które nie chcą się podnosić. 

Strach przed nieznanym skłania część banków 
do gromadzenia środków na nieoprocentowanym 
koncie w banku centralnym. Ocenia się, że rynek 
międzybankowy w Polsce zmniejszył się w ostatnim roku z 10–12 do około 
6 mld zł. 

Na III Kongresie Ryzyka zorganizowanym przez Biuro Informacji Kre-
dytowej bankowcy mówili, że zachowania rynku determinuje niepewność. 
Należy uwzględnić scenariusz, w którym pogarsza się koniunktura i wzrasta 
cena ryzyka. Kondycja fi nansowa klienta musi być dzisiaj znacznie lepsza, aby 
można mu było udzielić kredytu. Dotyczy to nie tylko nowych kredytobior-
ców i starych, których zobowiązania są zagrożone, ale nawet tych dobrych 
klientów, ponieważ i ten segment może w recesji powiększać nam rezerwy. 

Według reguł NUK bankowcy powinni stale spoglądać… w tylne lu-
sterko, żeby ze statystyk przewidywać przyszłość i odpowiednio wcześnie 
reagować na zagrożenia. Załóżmy jednak, że nagle wszyscy będą potrze-
bowali więcej funduszy, ponieważ wzrosną różnego rodzaju ryzyka. Nie 
wszystkim uda się zdobyć adekwatny kapitał, wystarczy go na tyle, aby 
banki nie upadły. Trzeba będzie ograniczać aktywa ważone ryzykiem, ob-
niżać koszty, redukować zatrudnienie. Trzymając się analogii do oblężone-
go zamku: zgromadzić dostatecznie dużo żywności i wody, opuścić bramy, 
żeby przeżyć trudne czasy. A co z kredytobiorcami? Dekoniunktura może 
spowodować, że wielu z nich, w tym nasi starzy dobrzy klienci, nie uzyska 
fi nansowania. W oblężonym zamku (banku) pozostanie więc zredukowana 
załoga i ograniczeni liczebnie klienci. Co wtedy? Powiemy klientom spła-
cajcie kredyty, albo zwiększymy wam marżę? Może ograniczymy sobie ape-
tyt na depozyty? 

W myśl postanowień Umowy Basel II wszystkie instytucje kredytowe: 
komercyjne i spółdzielcze powinny mierzyć ryzyko według podobnych za-
sad. Mimo różnic w skali i sposobie działania, tak naprawdę obowiązują 
jednolite algorytmy z niewielkim marginesem na swobodne decyzje. Tym-
czasem część BS-ów w ogóle nie korzysta z raportów BIK, ocenia klienta 
intuicyjnie i kredytuje po omacku. Nie wiadomo wtedy, ile de facto kosz-
tuje…  ryzyko. Założenie, że warto kupować, nie znając prawdziwej ceny, 
może okazać się naiwnością, jeżeli nie głupotą. 

Od strony regulacyjnej Basel II miała ochraniać interesy klientów, 
którzy powierzyli bankom swoje oszczędności. Globalny kryzys pokazał, 
że implementacja Nowej Umowy Kapitałowej przeprowadzona w spo-
sób niewłaściwy może nie zapobiec bankructwu części instytucji kredy-
towych. Nawet jeżeli dotknie to pojedynczych banków, obniży się rating 
wszystkich, wzrosną koszty i cena pieniądza, a w konsekwencji droższy 
będzie produkt dla klienta. 

Bazylea II to połączenie najlepszych praktyk najlepszych światowych 
banków – mówili nam jeszcze niedawno niektórzy eksperci. W efekcie 
otrzymaliśmy książkę zasad, skomplikowanych i wymagających dużo czasu 
dla ich zrozumienia, a co gorsze nie zawsze realizowanych w praktyce z do-
brym skutkiem. 
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