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Polskie banki posiadaj  du  d ug  bilansow  pozycj  walutow  w zwi zku z portfelem kredytów walu-

towych, które zabezpieczaj  g ównie przy u yciu transakcji fx swap i cross-currency interest rate swap 

(CIRS). Celem artyku u jest przedstawienie zasad uwzgl dniania w rachunku adekwatno ci kapita owej 

jednej z najpopularniejszych metod zabezpieczania si  banków przed ryzykiem walutowym kredytów 

hipotecznych w szwajcarskiej walucie, jak  s  transakcje CIRS oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy 

przewalutowanie tych kredytów doprowadzi do zmiany sposobu traktowania transakcji CIRS w rachunku 

adekwatno ci kapita owej banków. Autor wskazuje, i  przewalutowanie cz ci lub ca o ci tego portfela 

spowoduje, i  CIRS nie b dzie móg  by  d u ej zaliczany do portfela bankowego co sprawi, i  zamiast 

wymogu z tytu u ryzyka kredytowego bank b dzie musia  wyznacza  wymóg kapita owy z tytu u ryzyka 

kontrahenta oraz z tytu u ryzyka pozycji. 
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Cross-Currency Interest Rate Swap in the Context of the Calculation 
of Capital Adequacy of Banks with Foreign Currency Mortgages
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Polish banks have a large long currency position resulting from the portfolio of foreign currency mort-

gages, which they secure mainly using FX swaps and cross-currency interest rate swaps (CIRS). The 

purpose of this paper is to show how to take CIRS, which is one of the most popular methods of 

hedging against risk of CHF mortgages, into account in the calculation of capital adequacy. The paper 

also tries to answer the question whether the conversion of foreign currency mortgages will lead to 

changes in the treatment of CIRS in the calculation of capital adequacy of banks. The author points out 

that the conversion of part or all of the portfolio will eliminate the possibility for CIRS to be counted in 

the non-trading book and therefore a bank, instead of the capital requirement for credit risk, will have 

to set capital requirements for counterparty risk and position risk.

Keywords: capital adequacy, CIRS, FX mortgages.

JEL: G01, G21, G23



Problemy Zarz dzania vol. 13, nr 3 (55), t. 2, 2015 159

Cross-currency interest rate swap w kontek cie rachunku adekwatno ci kapita owej banków…

1. Wprowadzenie

W tocz cej si  dyskusji o problemie walutowych kredytów hipotecznych 
w Polsce najwi cej uwagi po wi ca si  kwestiom zwi zanym z wprowadze-
niem obowi zkowego lub dobrowolnego przewalutowania tych kredytów 
i rol  pa stwa w tym procesie. Z uwagi na do  z o on  natur  tej formy 
kredytowania pomija si  jednak cz sto kwestie zabezpieczania si  ban-
ków przed ryzykiem walutowym tych kredytów. Banki dzia aj ce w Polsce, 
udzielaj ce kredytów we franku szwajcarskim, nie dysponuj  bowiem co do 
zasady depozytami w tej walucie. Jedynie kilka banków pozyska o depozyty 
walutowe od swoich podmiotów dominuj cych. Innym ród em finanso-
wania we franku szwajcarskim równie rzadko spotykanym jest np. emisja 
obligacji denominowanych w tej walucie. Dominuj cym jednak sposobem 
wyeliminowania ryzyka walutowego przez banki udzielaj ce kredytów walu-
towych sta y si  instrumenty pochodne. W 2014 r. odnotowano istotny wzrost 
stanu instrumentów pochodnych w polskich bankach, przy czym przyrost by  
szczególnie wyra ny w IV kwartale. Nominalna warto  transakcji dotycz -
cych walut wzros a a  o 32,5% do 465,3 mld z , g ównie z tytu u wzrostu 
transakcji fx swap i outright forward (Urz d Komisji Nadzoru Finansowego, 
2015a). Wzrost ten by  tak e kontynuowany w 2015 roku – w I kw. 2,9% do 
479,0 mld z , g ównie z tytu u wzrostu transakcji cross currency swap oraz 
fx option (Urz d Komisji Nadzoru Finansowego, 2015).

Celem artyku u jest przedstawienie zasad uwzgl dniania w rachunku 
adekwatno ci kapita owej jednej z najpopularniejszych metod zabezpieczania 
si  banków przed ryzykiem walutowym kredytów hipotecznych w szwajcar-
skiej walucie, jak  s  transakcje cross-currency interest rate swap (CIRS) 
oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy przewalutowanie tych kredytów 
doprowadzi do zmiany sposobu traktowania transakcji CIRS w rachunku 
adekwatno ci kapita owej banków.

2. Cross-currency interest rate swap w rachunku 
adekwatno ci kapita owej banku

Cross-currency interest rate swap mo na przedstawi  jako transakcj  
pochodn  zobowi zuj c  strony do okresowej wymiany p atno ci odsetko-
wych, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej przez ustalony czas 
(Kosowski i Neftci, 2015). P atno ci odsetkowe s  wyra one w ró nych 
walutach i obliczane wed ug ustalonej dla ka dej z nich stopy procentowej. 
Transakcji tej mo e tak e towarzyszy  wymiana kwoty nominalnej w dniu 
rozpocz cia lub zako czenia transakcji (po wcze niej okre lonym kursie) 
(NBP, 2015). O ile sam mechanizm transakcji jest znany (Dang, Christara, 
Jackson i Lakhany, 2010) i stosowany przez banki od lat (Baba i Sakurai, 
2011), o tyle sposób uwzgl dniania jej w rachunku adekwatno ci kapita o-
wej na potrzeby norm ostro no ciowych jest nieco bardziej skomplikowany. 
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Zgodnie z obowi zuj cym obecnie w Unii Europejskiej Rozporz dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (575/2013) w spra-
wie wymogów ostro no ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyj-
nych, zmieniaj ce rozporz dzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporz dzenie CRR), 
wszystkie banki, niezale nie od tego czy ich siedziba znajduje si  w kraju nale-

cym do unii bankowej (Zaleska, 2015), czy te  w pozosta ych krajach UE, 
musz  wyznacza  i utrzymywa  wspó czynniki kapita owe wraz ze stosownymi 
buforami na okre lonych poziomach (Kole nik, 2014). Aby jednak wyznaczy  
te wspó czynniki banki musz , stosuj c rachunek adekwatno ci kapita owej, 
wyznaczy  szereg wymogów kapita owych, uwzgl dniaj cych podstawowe kate-
gorie ryzyka wyst puj cego w dzia alno ci bankowej. W rachunku tym musz  
by  oczywi cie uwzgl dnione tak e transakcje CIRS. Sposób uwzgl dniania 
transakcji CIRS w rachunku adekwatno ci kapita owej banku zale y jednak 
od kilku czynników. Najwa niejszym jest sposób uj cia tego instrumentu 
w ksi gach banku (portfelu bankowym lub handlowym). O tym czy dany 
instrument jest zaliczany do portfela bakowego, czy handlowego decyduje 
jego przeznaczenie. Do portfela handlowego nale  bowiem wszystkie pozycje 
w instrumentach finansowych i w towarach, które to pozycje bank przeznacza 
do obrotu lub do celów zabezpieczenia pozycji przeznaczonych do obrotu. 
Przy czym jako pozycje przeznaczone do obrotu nale y rozumie :
– pozycje otwierane na w asny rachunek i pozycje zwi zane z obs ug  

klienta oraz dokonywaniem wyceny rynkowej;
– pozycje przeznaczone do odsprzeda y w krótkim terminie;
– pozycje przeznaczone do wygenerowania korzy ci zwi zanych z faktycz-

nymi lub oczekiwanymi krótkoterminowymi ró nicami mi dzy cenami 
zakupu a cenami sprzeda y lub z innego rodzaju wahaniami cen lub 
stóp procentowych.
Do portfela bankowego banki musz  za  zaliczy  wszystkie pozycje 

w instrumentach finansowych i w towarach, które nie zosta y zaliczone 
do portfela handlowego. Bior c zatem pod uwag  powy sze definicje oraz 
przeznaczenie CIRS, jakim jest zabezpieczenie ryzyka walutowego kredytu 
stanowi cego element portfela bankowego mo e stwierdzi , i  instrument 
ten tak e b dzie zaliczany do portfela bankowego. Trzeba jednak pami ta , 
i  wniosek ten jest s uszny tylko w sytuacji pe nego dopasowania CIRS 
i portfela kredytów, które zabezpiecza w przeciwnym bowiem razie instru-
ment ten b dzie zaliczany do portfela handlowego banku.

Drugim czynnikiem maj cym wp yw na sposób uwzgl dniania CIRS 
w rachunku adekwatno ci kapita owej banku jest skala dzia alno ci han-
dlowej banku (znacz ca lub nieznacz ca) i to nawet wtedy, gdy CIRS jest 
zaliczany do portfela bankowego. Skala dzia alno ci handlowej nie jest zna-
cz ca, gdy wielko  bilansowej i pozabilansowej dzia alno ci zaliczanej do 
portfela handlowego jest:
– zazwyczaj ni sza ni  5% ca kowitej kwoty aktywów i kwoty 15 mln euro,
– nigdy nie przekracza 6% ca kowitej kwoty aktywów i kwoty 20 mln euro.
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Zak adaj c jednak, i  mamy do czynienia wy cznie z CIRS zaliczanym do 
portfela bankowego jedynym wymogiem, jaki bank musi uwzgl dni  z tego 
tytu u w rachunku adekwatno ci kapita owej jest wymóg z tytu u ryzyka 
kredytowego. O ile sam wymóg jest liczony jako 8% ekspozycji wa onej 
ryzykiem, o tyle w przypadku CIRS bardziej z o one b dzie wyznaczenie 
samej warto ci ekspozycji przed zwa eniem jej ryzykiem.

3. Warto  ekspozycji CIRS

Obliczaj c warto  ekspozycji instrumentu pochodnego w portfelu ban-
kowym bank mo e stosowa  co najmniej jedn  z czterech metod: wyceny 
wed ug warto ci rynkowej, wyceny pierwotnej pozycji, standardow  oraz 
modeli wewn trznych. Warto jednak zwróci  uwag , i  w przypadku CIRS 
bank nie mo e czy  metod, lecz stosowa  jedn  z nich (w szczególnych 
przypadkach mo e stosowa  jednocze nie metod  wyceny wed ug warto ci 
rynkowej oraz metod  standardow ). Dodatkowo metody wyceny pierwot-
nej pozycji nie mo e stosowa  bank, którego skala dzia alno ci handlowej 
jest znacz ca. Wybór metody dokonany dla tego instrumentu nie ogranicza 
jednak mo liwo ci wyboru dowolnej z metod dla ka dego innego rodzaju 
ekspozycji. Tym samym bank mo e stosowa  nawet wszystkie cztery metody, 
aczkolwiek do stosowania metody modeli wewn trznych konieczna jest zgoda 
nadzoru bankowego.

Metoda wyceny wed ug warto ci rynkowej

Zgodnie z t  metod  warto  ekspozycji jest równa sumie aktualnego 
kosztu odtworzenia i warto ci potencjalnej przysz ej ekspozycji kredytowej, 
przy czym aby okre li  aktualny koszt odtworzenia wszystkich umów o dodat-
niej warto ci, banki musz  przypisa  umowom ich bie c  warto  rynkow . 
Natomiast warto  potencjalna przysz ej ekspozycji kredytowej jest iloczynem 
kwoty referencyjnej1 lub warto ci bazowej i wspó czynników z tabeli 1.

Rezydualny termin zapadalno ci Warto  wspó czynnika

Do jednego roku 1,0%

Powy ej jednego roku, ale nie wi cej ni  pi  lat 5,0%

Powy ej pi ciu lat 7,5%

Tab. 1. Wspó czynniki do wyznaczania warto ci potencjalnej przysz ej ekspozycji kredytowej 
dla umów dotycz cych kursów walutowych w metodzie wyceny wed ug warto ci rynkowej. 

ród o: Rozporz dzenie CRR.

Metoda wyceny pierwotnej ekspozycji

W tej metodzie bank musi okre la  warto  ekspozycji jako iloczyn kwoty 
referencyjnej ka dego instrumentu i wspó czynników z tabeli 2, pami taj c 
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jednocze nie, aby kwota referencyjna2 dla poszczególnych rodzajów produk-
tów by a wyznaczana w sposób konsekwentny i stanowi a w a ciwy miernik 
ryzyka zwi zanego z umow .

Pierwotny termin zapadalno ci Warto  wspó czynnika

Do jednego roku 2%

Powy ej jednego roku, nieprzekraczaj cy dwóch lat 5%

Dodatek za ka dy nast pny rok 3%

Tab. 2. Wspó czynniki do wyznaczania warto ci ekspozycji dla umów dotycz cych 
kursów walutowych w metodzie wyceny pierwotnej ekspozycji. ród o: Rozporz dze-
nie CRR.

Metoda standardowa

Metoda standardowa mo e by  stosowana wy cznie do obliczania war-
to ci ekspozycji z tytu u instrumentów pochodnych b d cych przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym oraz transakcji z d ugim terminem roz-
liczenia. Pierwszym krokiem tej metody jest obliczenie pozycji ryzyka, ozna-
czaj cej warto  liczbow  ryzyka przypisan  transakcji. W tym przypadku 
pozycj  ryzyka b dzie efektywna warto  referencyjna (warto  rynkowa 
pomno ona przez ilo ) bazowych instrumentów finansowych przeliczo-
nych na walut  krajow  poprzez pomno enie jej przez odpowiedni kurs 
wymiany. Nast pnie bank czy pozycje ryzyka w pakiety zabezpieczaj ce, 
b d ce grup  pozycji ryzyka wynikaj cych z transakcji w ramach pojedyn-
czego pakietu kompensowania, i odniesieniu do ka dego pakietu obliczaj  
pozycj  ryzyka netto, stanowi c  warto  bezwzgl dn  sumy powsta ych 
pozycji ryzyka (wzór 1)

 PRN RPT RPCij lj
i l

= -// , (1)

gdzie:
PRN  – pozycja ryzyka netto,
RPTij  –  pozycja ryzyka z tytu u transakcji i w odniesieniu do pakietu zabez-

pieczaj cego j,
RPClj  –  pozycja ryzyka z tytu u zabezpieczenia l w odniesieniu do pakietu 

zabezpieczaj cego j,
i  – wska nik oznaczaj cy transakcj ,
l  – wska nik oznaczaj cy zabezpieczenie,
j  – wska nik oznaczaj cy kategori  pakietu zabezpieczaj cego.

Warto  ekspozycji nale y za  obliczy  oddzielnie dla ka dego pakietu 
kompensowania, po odliczeniu zabezpieczenia, wed ug wzoru 2. 
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, ,maxE CMV CMC RPT RPC CCRMij lj

lij
j$ $b= - -# -///

 
(2)

 
gdzie:
E  – warto  ekspozycji,
CMV  –  bie ca warto  rynkowa portfela transakcji dokonywanych w ramach 

pakietu kompensowania z kontrahentem, bez zabezpieczenia,

CMV CMVi
i

=/ ,
CMVi  – bie ca warto  rynkowa transakcji i,
CMC  –  bie ca warto  rynkowa zabezpieczenia przypisanego pakietowi 

kompensowania,

CMC CMC l
l

=/ ,
CMCl  – bie ca warto  rynkowa zabezpieczenia l,
CCRMj –  mno nik CCR w odniesieniu do pakietu zabezpieczaj cego j (2,5% 

dla kursów wymiany),
 = 1,4.

Metoda modeli wewn trznych

W metodzie modeli wewn trznych obliczenie warto ci ekspozycji odbywa 
si  za pomoc  pomiaru warto ci ekspozycji z tytu u tych transakcji na pozio-
mie pakietu kompensowania. W tym celu bank stosuj cy t  metod  musi 
okre li  prognozowany rozk ad zmian warto ci rynkowej pakietu kompen-
sowania, wynikaj cy z cznych zmian odpowiednich parametrów rynko-
wych (takich jak stopy procentowe czy kursy wymiany walut) oraz obliczy  
warto  ekspozycji dla danego pakietu kompensowania w dowolnym czasie 
w przysz o ci, z uwzgl dnieniem cznych zmian parametrów rynkowych.

Pierwszym krokiem jest okre lenie ekspozycji oczekiwanej (EE) definio-
wanej jako redni rozk ad ekspozycji3 w okre lonej przysz ej dacie przed 
najd u szym terminem rozliczenia transakcji z pakietu kompensowania. 
Warto  EE szacuje si  w szeregu terminów w przysz o ci t1, t2, t3 itp., 
a efektywn  EE, oznaczaj c  maksymaln  oczekiwan  ekspozycj  w tej 
dacie lub w dowolnej dacie wcze niejszej, oblicza si  zgodnie ze wzorem 34.

 Efektywna EEtk = max {Efektywna EEtk-1, EEtk}, (3) 

gdzie:
t0 – bie ca data,
Efektywna EEt0 = bie ca ekspozycja5.

Nast pnie nale y okre li  efektywn  dodatni  ekspozycj  oczekiwan  
(efektywn  EPE) b d c  redni  wa on  efektywnej ekspozycji oczekiwanej 
wyznaczon  na podstawie pierwszego roku dla pakietu kompensowania. Efek-
tywn  EPE oblicza si  jako redni  wa on  efektywnej EE wed ug wzoru 4.
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 Efektywna EE tEfektywna EPE tk
k 1

min 1rok, maturity

k$= D
=

" ,
/ , (4)

gdzie:
tk = tk – tk – 1.

Warto  ekspozycji jest za  wyliczana zgodnie ze wzorem 5.

 Warto  ekspozycji =  × Efektywna EPE, (5)

gdzie:
 = 1,4.

W przypadku parametru  nadzór bankowy mo e wymaga  stosowa-
nia wy szej warto ci ni  1,4 lub mo e zezwoli  bankom na stosowanie ich 
w asnych oszacowa  tego parametru. W takim przypadku wymagane jest, 
aby parametr  by  równy stosunkowi kapita u wewn trznego wynikaj cego 
z pe nej symulacji ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta wszystkich 
kontrahentów (licznik) do kapita u wewn trznego opartego na EPE (mia-
nownik). Warto  parametru  samodzielnie okre lanego przez banki nie 
mo e by  jednak ni sza ni  1,2, a dodatkowo bank musi weryfikowa  swoje 
oszacowania parametru  co najmniej raz na kwarta  lub cz ciej, je eli 
sk ad portfela ulega zmianom w czasie. 

Bank wykorzystuj cy metod  modeli wewn trznych musi jednak pami -
ta , i  wi e si  z ni  obowi zek nie tylko stosowania powy szych wzorów, 
lecz tak e zapewnienia odpowiedniej jako ci stosowanych modeli oraz ca ego 
systemu zarz dzania ryzykiem kredytowym kontrahenta. System zarz dzania 
tego typu ryzykiem musi sk ada  si  zarówno z zasad, procesów i systemów 
rozpoznania czy pomiaru ryzyka, jak i procedur s u cych zapewnieniu ich 
przestrzegania. W a ciwie zaprojektowany i wdro ony system ma zagwa-
rantowa , i  bank dokonuje operacji jedynie z kontrahentami o zbadanej 
wiarygodno ci kredytowej oraz w nale yty sposób uwzgl dnia ryzyko kredy-
towe przed rozliczeniem i w trakcie rozliczenia. Ponadto ma on umo liwia  
kompleksowe zarz dzanie ryzykiem na poziomie kontrahenta. Oczywi cie 
system ten musi by  stosowany w powi zaniu z wewn trznymi limitami, 
dotycz cymi dzia alno ci kredytowej i handlowej banku, a tak e podlega  
cyklicznym testom warunków skrajnych. W ramach tych dzia a  bank musi 
tak e szczególnie traktowa  ekspozycje, wi ce si  ze znacznym stopniem 
szczególnego6 i ogólnego ryzyka korelacji7. Bank musi monitorowa  ogólne 
ryzyko korelacji wed ug produktów, regionów, bran  lub innych katego-
rii, które s  istotne dla jego dzia alno ci oraz stosowa  procedury s u ce 
rozpoznawaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu przypadków szczególnego 
ryzyka korelacji w odniesieniu do ka dego podmiotu prawnego, pocz wszy 
od fazy wst pnej transakcji poprzez ca y czas jej trwania.
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4. Warto  ekspozycji CIRS wa onej ryzykiem

Wyznaczenie warto ci ekspozycji wa onej ryzykiem jest drugim kro-
kiem wyznaczania wymogu kapita owego zwi zanego z CIRS w portfelu 
bankowym. Zgodnie z Rozporz dzeniem CRR bank mo e do obliczania 
kwot ekspozycji wa onych ryzykiem dla ryzyka kredytowego stosowa  
metod  standardow  albo po uzyskaniu zgody nadzoru bankowego metod  
wewn trznych ratingów. W metodzie standardowej obliczanie kwot eks-
pozycji wa onych ryzykiem polega na przypisaniu wszystkim ekspozycjom 
stosownej wagi ryzyka (o ile nie odejmuje si  danej ekspozycji od funduszy 
w asnych), a nast pnie na pomno eniu warto ci ekspozycji przez t  wag . 
W przypadku CIRS zabezpieczaj cego portfel kredytów walutowych drug  
stron  transakcji jest najcz ciej inny bank, a zatem wagi ryzyka takiej eks-
pozycji s  uzale nione od stopnia jako ci kredytowej przypisanego danym 
ekspozycjom lub w przypadku jego braku od stopnia jako ci kredytowej 
przypisanego rz dowi centralnemu kraju, w którym taki bank ma swoj  
siedzib . Dodatkowo istnieje mo liwo  preferencyjnego traktowania eks-
pozycji krótkoterminowych jednak z uwagi na charakter CIRS zostanie ona 
pomini ta w dalszych rozwa aniach (tab. 3).

Ekspozycje
Stopie  jako ci kredytowej przypisany rz dowi centralnemu

1 2 3 4 5 6 brak oceny

Wobec banku 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100%

Ekspozycje
Stopie  jako ci kredytowej przypisany danym ekspozycjom

1 2 3 4 5 6 brak oceny

Wobec banku z rezydu-
alnym terminem zapa-
dalno ci d u szym ni  
3 miesi ce

20% 50% 50% 100% 100% 150% –

Tab. 3. Wagi ryzyka ekspozycji wobec banku. ród o: opracowanie w asne na podstawie 
Rozporz dzenia CRR.

W przypadku zastosowania przez bank metody wewn trznych ratingów 
kwoty ekspozycji wa onych ryzykiem dla ekspozycji wobec innego banku 
oblicza si  natomiast jako iloczyn wagi ryzyka (RW) oraz warto ci ekspo-
zycji, przy czym:
– je eli PD = 0, to RW = 0,
– je eli PD = 1 (tj. w przypadku ekspozycji cechuj cych si  niewykonaniem 

zobowi zania), to:
= RW = 0 – je eli banki stosuj  warto ci LGD okre lone w Roz po-

rz dzeniu CRR,
= RW = max{0, 12,5 • (LGD – ELBE)} – je eli banki stosuj  w asne 

osza cowania LGD,
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 gdzie: 
 ELBE –  najlepsze oszacowanie (dokonane przez bank) oczekiwanych strat 

zwi zanych z ekspozycj  cechuj c  si  niewykonaniem zobowi -
zania,

– je eli 0 < PD < 1, to:
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gdzie: 
N(x) –  dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozk adzie nor malnym,
G(Z) –  odwrotna dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozk a-

dzie normalnym, 
R – wspó czynnik korelacji:

 
, , ,R

e
e
e

e
0 12

1
1

0 24 1
1
1PD PD

50

50

50

50

# #=
-

+
-

-
-
-# #

-

-

-

-: D
 

(7)

b – wspó czynnik korekty terminu zapadalno ci okre lony jako:

 b = (0,11852 – 0,05478 • ln(PD))2, (8)

PD – prawdopodobie stwo niewykonania zobowi zania,
LGD – strata z tytu u niewykonania zobowi zania,
M – termin zapadalno ci.

Jednak w przypadku wszystkich ekspozycji wobec du ych banków wspó -
czynnik korelacji (wzór 7) mno ony jest przez 1,25. Przy czym jako du e 
banki s  uznawane podmioty sektora finansowego, których czne aktywa 
obliczone na bazie indywidualnej lub skonsolidowanej osi gaj  lub prze-
wy szaj  pu ap 70 mld euro oraz gdy bank ten lub jedna z jego jednostek 
zale nych podlega regulacjom ostro no ciowym w Unii lub prawu pa stwa 
trzeciego, które przewiduje wymogi nadzoru ostro no ciowego oraz wymogi 
regulacyjne co najmniej równowa ne wymogom stosowanym w Unii.

5. Zako czenie

Polskie banki posiadaj  du  d ug  bilansow  pozycj  walutow  
w zwi zku z portfelem kredytów walutowych (173 mld z  z czego 142 mld z  
to kredyty w CHF), które zabezpieczaj  g ównie przy u yciu transakcji fx 
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swap i CIRS (Narodowy Bank Polski, 2015). Koszty zabezpieczania pozy-
cji bilansowych w walutach obcych przy wykorzystaniu transakcji swapo-
wych pozostaj  jednak niskie. Na rynku operacji wymiany z otego CIRS 
basis, poza przej ciowymi zaburzeniami zwi zanymi z decyzj  Narodowego 
Banku Szwajcarii z 15 stycznia 2015 roku o „uwolnieniu” kursu franka 
szwajcarskiego, obserwowano spadek mar  do historycznie niskich pozio-
mów (NBP, 2015). Bior c jednak pod uwag  nominaln  warto  transakcji 
instrumentami pochodnymi dotycz cymi walut zbli aj c  si  do 0,5 bln z , 
nale y stwierdzi , i  z punktu widzenia stabilno ci sektora s  to transakcje 
istotne. 

Podsumowuj c przedstawione w artykule metody uwzgl dniania CIRS 
w rachunku adekwatno ci kapita owej banków, nale y podkre li , i  s  one 
zdeterminowane faktem zaliczania CIRS do portfela bankowego z uwagi 
na ich bezpo rednie powi zanie z portfelem walutowych kredytów hipo-
tecznych. Tym samym przewalutowanie cz ci lub ca o ci tego portfela 
spowoduje, i  taki CIRS nie b dzie móg  by  d u ej zaliczany do portfela 
bankowego. Fakt ten b dzie mia  wp yw na sposób uwzgl dniania CIRS 
w rachunku adekwatno ci kapita owej. Zamiast bowiem przedstawionego 
powy ej wymogu z tytu u ryzyka kredytowego bank b dzie musia  wyznacza  
wymóg kapita owy z tytu u ryzyka kontrahenta oraz z tytu u ryzyka pozycji. 
Bank, wyznaczaj c te wymogi kapita owe, musi jednak pami ta  o skali 
swojej dzia alno ci handlowej (tab. 4).

Wymogi kapita owe z tytu u
CIRS w portfelu

bankowym handlowym

Ryzyka kredytowego x – / x*

Ryzyka kontrahenta – x

Ryzyka pozycji** – x

 * w przypadku, gdy skala dzia alno ci zaliczanej do portfela handlowego danego banku 
kredytowej jest nieznacz ca;

** nie musz  by  wyznaczane przez banki, których skala dzia alno ci zaliczanej do portfela 
handlowego jest nieznacz ca.

Tab. 4. Wymogi kapita owe dla CIRS w zale no ci od portfela, do którego zosta  on zaliczony. 
ród o: opracowanie w asne na podstawie Rozporz dzenia CRR.

Bior c powy sze pod uwag , trzeba podkre li , i  w sytuacji gdy skala 
dzia alno ci handlowej banku jest znacz ca, konieczno  uwzgl dnienia 
wymogu z tytu u zarówno ryzyka kontrahenta, jak i ryzyka pozycji spowo-
duje wzrost ca kowitego wymogu kapita owego i tym samym obni enie cz-
nego wspó czynnika kapita owego. Jest to spowodowane jednak wy cznie 
pojawieniem si  wymogu kapita owego z tytu u ryzyka pozycji, gdy  wymóg 
z tytu u ryzyka kontrahenta jest liczony w tym przypadku przy zastosowaniu 
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tych samych regulacji, co wymóg z tytu u ryzyka kredytowego, jaki bank 
musia  wyznacza , zaliczaj c wcze niej CIRS do portfela bankowego. Wymóg 
kapita owy z tytu u ryzyka pozycji b dzie uwzgl dnia  zarówno ryzyko szcze-
gólne tej pozycji, jak i ryzyko ogólne stopy procentowej. Warto przy tym 
pami ta , i  do celów zwi zanych z ryzykiem stopy procentowej wszystkie 
swapy traktuje si  wed ug zasad obowi zuj cych dla instrumentów bilanso-
wych. Swap stopy procentowej, zgodnie z którym bank otrzymuje odsetki 
wed ug zmiennej stopy oprocentowania i p aci je wed ug stopy sta ej, traktuje 
si  zatem jako odpowiadaj cy pozycji d ugiej w instrumencie o oprocen-
towaniu zmiennym, którego termin zapadalno ci odpowiada najbli szemu 
terminowi okre lenia stopy procentowej i pozycji krótkiej w instrumencie 
o sta ym oprocentowaniu, o takim samym terminie zapadalno ci, jak swap.

Wzrost wymogów kapita owych z tytu u CIRS, jaki nast pi na skutek 
przeniesienia go z portfela bankowego do handlowego na skutek przewa-
lutowania walutowych kredytów hipotecznych, b dzie kompensowany przez 
spadek wymogu kapita owego z tytu u ryzyka kredytowego tych kredytów. 
Wynika  to b dzie z obni enia si  wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych 
po ich przewalutowaniu ze 100 do 35%. Jednak ostateczny efekt tych dwóch 
zmian na czny wspó czynnik kapita owych banku b dzie zale a  od skali 
przewalutowania i mo liwo ci szybkiego zamkni cia transakcji CIRS. Jedynie 
banki, które zabezpieczaj  finasowanie swoich portfeli walutowych kredytów 
hipotecznych depozytami walutowymi od swoich podmiotów dominuj cych 
b d  mog y w tej sytuacji obni y  swoje wymogi kapita owe. Oczywi cie 
pod warunkiem, i  depozyty te b d  mog y zosta  natychmiast zwrócone, 
w przeciwnym bowiem razie mo e pojawi  si  konieczno  uwzgl dnienia 
dodatkowego wymogu kapita owego tym razem z tytu u ryzyka walutowego. 
Reasumuj c mo na zatem stwierdzi , i  problem walutowych kredytów 
hipotecznych oraz sposób jego rozwi zania (np. poprzez ustawowe prze-
walutowanie) wymaga dok adnego przeanalizowania sposobów finansowania 
tych ekspozycji stosowanych przez poszczególne banki, gdy  w niektórych 
przypadkach mo e to mie  istotny wp yw na ich wymogi kapita owe, a tym 
samym na bezpiecze stwo zgromadzonych w nich depozytów oraz stabilno  
ca ego polskiego sektora bankowego.

Przypisy
1 Bank musi przyj  konsekwentn  metod  okre lania kwoty referencyjnej dla poszcze-

gólnych rodzajów produktów oraz zapewni , aby uwzgl dniana kwota referencyjna 
stanowi a w a ciwy miernik ryzyka zwi zanego z umow .

2  Je eli umowa przewiduje zwielokrotnienie przep ywów pieni nych, bank musi sko-
rygowa  kwot  referencyjn , w sposób uwzgl dniaj cy skutki tego zwielokrotnienia 
dla profilu ryzyka tej umowy.

3  Rozk ad ekspozycji jest to przewidywany rozk ad prawdopodobie stwa warto ci ryn-
kowych, w którym przewidywane ujemne warto ci rynkowe netto ustala si  jako zero.
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4  Alternatywnie, w odniesieniu do okre lonej daty efektywn  EE mo na zdefiniowa  
jako wy sz  z dwóch warto ci: oczekiwanej ekspozycji w tej dacie albo efektywnej 
ekspozycji oczekiwanej w dowolnej dacie wcze niejszej.

5  Bie ca ekspozycja jest wi ksz  spo ród dwóch warto ci: zera albo warto ci rynkowej 
transakcji lub portfela transakcji dokonanych z kontrahentem w ramach pakietu 
kompensowania, która to warto  stanowi aby strat  z chwil  niewykonania zobo-
wi zania przez kontrahenta, przy za o eniu, e w przypadku jego niewyp acalno ci 
lub likwidacji warto ci takich transakcji nie mo na w adnej mierze odzyska .

6  Szczególne ryzyko korelacji powstaje, gdy przysz a ekspozycja wobec okre lonego 
kontrahenta pozostaje w korelacji dodatniej z prawdopodobie stwem niewykonania 
zobowi zania przez kontrahenta, co wynika z charakteru transakcji, w których kon-
trahent ten uczestniczy.

7  Ogólne ryzyko korelacji powstaje, gdy prawdopodobie stwo niewykonania zobowi -
zania przez kontrahentów pozostaje w korelacji dodatniej z ogólnymi czynnikami 
ryzyka rynkowego.
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