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WST}P
Polityka makroostroĝnoĂciowa w myĂl zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (dalej jako ERRS)1 ma przyczyniaÊ siÚ do ochrony stabilnoĂci
systemu finansowego jako caïoĂci i w ten sposób zapewniaÊ trwaïy wkïad sektora
finansowego do wzrostu gospodarczego. Cel ten ma byÊ osiÈgniÚty przez dÈĝenia
do realizacji celów poĂrednich, wĂród których pierwszy polega na ograniczeniu
i niedopuszczeniu do nadmiernego wzrostu akcji kredytowej i děwigni2. Analiza
sensu ekonomicznego tego celu poĂredniego prowadzi do wniosku, ĝe zasadnicze
ostrze instrumentarium polityki makroostroĝnoĂciowej skierowane jest na okres

* Maïgorzata Olszak jest pracownikiem Zakïadu BankowoĂci i Rynków PieniÚĝnych na Wydziale
ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego.
** Filip ¥witaïa jest pracownikiem Zakïadu Gospodarki Rynkowej w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego.
1
Por. ERRS, Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(ERRS/2013/1). Zalecenia te znalazïy swój wyraz w Polsce w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015br.
ob nadzorze makroostroĝnoĂciowym nad systemem finansowym i zarzÈdzaniu kryzysowym
wbsystemie finansowym (Dz.U. z 2015, poz. 1513).
2
Por. ERRS, Zalecenie…, op. cit., s. 10.
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boomu na rynku kredytowym, poniewaĝ wtedy stopniowo narasta ryzyko systemowe, skutkujÈce w nadmiernej procyklicznoĂci sektora bankowego3. Z uwagi na to
dobór instrumentów tej polityki powinien mieÊ wïasnoĂÊ antycyklicznoĂci, która
polega na stopniowym zaostrzaniu polityki w okresie boomu i jej ïagodzeniu podczas dekoniunktury.
Antycykliczne instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej dotyczÈce rynku nieruchomoĂci powinny oddziaïywaÊ na przebieg cyklu kredytowego poprzez regulowanie podaĝy i popytu na kredyt bankowy finansujÈcy ten rynek. Cykl kredytowy
prezentowany jest w literaturze przedmiotu jako zmiany w poziomie (lub dynamice
czy teĝ stopach wzrostu) zagregowanego kredytu bankowego w dïuĝszym horyzoncie czasu4. Moĝe byÊ on prezentowany jako np. 15-letni szereg czasowy stopy
wzrostu kredytu dla sektora niefinansowego lub teĝ szereg czasowy udziaïu tego
kredytu w PKB (tzw. credit-to-GDP). Skuteczna (a jeszcze lepiej efektywna)5 polityka makroostroĝnoĂciowa powinna przynieĂÊ wygïadzenie cyklu kredytowego, za
sprawÈ wïaĂnie instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, w szczególnoĂci tych
wpïywajÈcych na rynek nieruchomoĂci. Przykïadowe antycykliczne instrumenty
polityki makroostroĝnoĂciowej wpïywajÈce na funkcjonowanie rynku nieruchomoĂci6 obejmujÈ narzÚdzia dotyczÈce:
Y sektora bankowego, tj. sektorowe wymogi kapitaïowe i rezerwy na pokrycie
oczekiwanych strat;
Y kredytobiorców, tj. wskaěniki LTV, DTI/LTI i DSTI;
Y rynku kredytowego bezpoĂrednio, tj. udziaï kredytów na nieruchomoĂci w portfelu kredytowym oraz wzrostu kredytu finansujÈcego nieruchomoĂci.
Dobór tych instrumentów i zasady ich ustalania uzaleĝnione sÈ od fazy cyklu
finansowego (i ewentualnie koniunkturalnego). W okresie boomu, gdy stopniowo
narasta ryzyko w sektorze finansowym, zaleca siÚ zaostrzanie polityki makroostroĝnoĂciowej, a wiÚc np. podnoszenie wymogów kapitaïowych oraz stosowanie
limitów dolnych wskaěników dotyczÈcych kredytobiorców. Natomiast w okresie
dekoniunktury naleĝy stopniowo ïagodziÊ politykÚ makroostroĝnoĂciowÈ. Z uwagi
na brak doĂwiadczeñ praktycznych7, nie wszystkie instrumenty wymienione przez
S. Claessensa sÈ zalecane jako narzÚdzia polityki makroostroĝnoĂciowej w Unii
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Europejskiej8. WĂród takich zalecanych instrumentów w UE znajdujÈ siÚ: sektorowe wymogi kapitaïowe dotyczÈce ekspozycji kredytowych na nieruchomoĂci oraz
wskaěniki wartoĂci kredytu do wartoĂci zabezpieczenia (ang. Loan to Value, dalej:
LTV), LTI/DTI (ang. Loan to Income/Debt to Income, dalej: LTI, DTI) i DSTI (ang.
Debt Service to Income, dalej: DTI). W dalszej czÚĂci opracowania przeanalizowane
zostanÈ wïaĂnie te wskaěniki.
Przeprowadzona w artykule analiza literatury przedmiotu zmierza do okreĂlenia potencjalnych skutków antycyklicznych instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, których celem jest oddziaïywanie na zjawiska zachodzÈce na rynku
nieruchomoĂci. Aby osiÈgnÈÊ to zamierzenie, zostanÈ zarysowane podstawowe
wïaĂciwoĂci badanych instrumentów oraz mechanizm transmisji tych instrumentów. Analiza mechanizmu transmisji obejmie równieĝ identyfikacjÚ ograniczeñ jego
przebiegu, poniewaĝ mogÈ one staÊ siÚ podstawowym ěródïem nieskutecznoĂci lub
braku efektywnoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej. Poruszany w artykule problem
jest istotny zarówno z perspektywy sektora bankowego UE, jak i sektora bankowego w Polsce. Obecnie bowiem toczÈ siÚ prace nad wdroĝeniem antycyklicznych
standardów makroostroĝnoĂciowych do praktyki gospodarczej w Polsce.
Dalsza czÚĂÊ artykuïu skïada siÚ z czterech czÚĂci, z których pierwsza dotyczy
cech analizowanych instrumentów, druga kryteriów ich stosowania w poszczególnych fazach cyklu finansowego; kolejna koncentruje siÚ na charakterystyce mechanizmu transmisji omawianych instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej,
abwbostatniej czÚĂci zawarto gïówne wnioski pïynÈce z analizy.

1. INSTRUMENTY WPYWAJkCE NA RYNEK KREDYTÓW
FINANSUJkCYCH NIERUCHOMO¥CI W UNII EUROPEJSKIEJ
Raport Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego9 (dalej: ESRB) wskazuje, ĝe
instrumenty makroostroĝnoĂciowe zwiÈzane z rynkiem nieruchomoĂci wpïywajÈ
nie tylko na odpornoĂÊ systemu bankowego, ale równieĝ pozytywnie oddziaïywujÈ
na odpornoĂÊ kredytobiorców w obliczu zmian w cyklu kredytowym. Instrumenty
skierowane bezpoĂrednio na banki, jak wymogi kapitaïowe bÈdě wagi ryzyka wpïywajÈ bezpoĂrednio na zachowanie banków, zaĂ limity ustanawiane na wskaěniki,
jak LTV, DTI czy DSTI, oddziaïywajÈ pozytywnie zarówno na banki10, jak i ich
8

9
10

Por. European Systemic Risk Board. 2013. Recommendation of the European Systemic Risk
Board of April 2013 on intermediate objectives and instruments of macro-prudential policy
(ESRB/2013/1, 2013/C 170/01).
ESRB, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, 2014, s. 49–50.
Por. M. Dietsch, C. Welter-Nicol, Do LTV and DSTI caps make banks more resilient?, Débats
économiques et financiers N°13, ACPR Banque de France, August 2014.
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klientów, ograniczajÈc wartoĂÊ kredytu w odniesieniu do wartoĂci zabezpieczenia,
bÈdě ograniczajÈc wysokoĂÊ raty w odniesieniu do dochodu kredytobiorcy tïumiÈc
de facto cykl kredytowy. Instrumenty te naleĝy uznaÊ za wzglÚdem siebie komplementarne.
Niektóre z tych instrumentów, jak limity LTV, powinny byÊ zróĝnicowane w czasie, a ich uĝycie uzaleĝnione od aktualnej fazy cyklu kredytowego, bÈdě sytuacji na
rynku nieruchomoĂci, inne zaĂ, jak np. DTI, naleĝy uznaÊ za niezaleĝne wzglÚdem
faz cyklu kredytowego czy koniunkturalnego, i tym samym moĝliwe do wykorzystania niezaleĝnie od sytuacji gospodarczej. Raport wskazuje jednak, ĝe czÚstych
zmian w maksymalnych poziomach wskaěników naleĝy unikaÊ, w szczególnoĂci
jeĂli miaïyby to byÊ poziomy z rynkowego punktu widzenia nierealistyczne, a pozostajÈce li tylko w sferze ĝyczeniowej regulatora.
Zasadniczo, w obliczu spowolnienia gospodarczego instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej powinny byÊ stosowane ostroĝnie, a tym samym ich limity zmieniane odmiennie niĝ w przypadku oĝywienia – w szczególnoĂci tak, by uniknÈÊ zjawiska okreĂlanego mianem credit crunch, czyli ograniczenia dostÚpnoĂci kredytów
ibpoĝyczek, które gïównie w przypadku rynku polskiego pozostajÈ istotnym ěródïem
finansowania zarówno inwestycji przedsiÚbiorstw, jak i dóbr trwaïego uĝytku czy
teĝ nieruchomoĂci gospodarstw domowych.
ESRB wskazuje, ĝe podobnÈ funkcjÚ moĝe speïniÊ bufor ryzyka systemowego, jednakĝe w polskich warunkach nie zostaï on jeszcze okreĂlony i dlatego nie
moĝe zostaÊ skutecznie wykorzystany. JednoczeĂnie ESRB stoi na stanowisku,
ĝe znaczny wolumen kredytów na nieruchomoĂci w poïÈczeniu ze wzrostem cen
nieruchomoĂci sÈ wskaěnikami nadchodzÈcych problemów w sektorze nieruchomoĂci.
ReasumujÈc, organy nadzoru, bÈdě organy makroostroĝnoĂciowe, oddziaïujÈc
na banki i kredytobiorców za pomocÈ wskazanych instrumentów – czy to wymogów kapitaïowych czy to maksymalnych wskaěników LTV, bÈdě DTI – sÈ w stanie
oddziaïywaÊ na rynek nieruchomoĂci i stabilnoĂÊ sektora finansowego oraz gospodarki.

1.1. Sektorowe wymogi kapitaïowe
OdnoszÈc siÚ do kwestii moĝliwoĂci oddziaïywania regulatora na rynek nieruchomoĂci poprzez stosowanie odpowiednich instrumentów, naleĝy wskazaÊ, ĝe
jednym z podstawowych pozostaje waga ryzyka jaka uĝywana jest do obliczenia
wymogu kapitaïowego z tytuïu ryzyka kredytowego w stosunku do ekspozycji
zabezpieczonej na nieruchomoĂci. W ogólnoĂci naleĝy wskazaÊ, ĝe ekspozycji zabezpieczonej na nieruchomoĂci przypisuje siÚ wagÚ ryzyka 100%. W odniesieniu
jednak do ekspozycji lub jej czÚĂci efektywnie zabezpieczonej na nieruchomoĂci
mieszkalnej, która jest zamieszkana lub przeznaczona na wynajem przez wïaĂci44
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ciela, moĝna przypisaÊ wagÚ ryzyka 35%. Powyĝsze nie znajduje jednak w Polsce
zastosowania w sytuacji, kiedy wysokoĂÊ raty kredytu uzaleĝniona jest od zmiany
kursu waluty innej niĝ ta, w której kredytobiorca osiÈga dochód – czyli w odniesieniu do kredytów walutowych, denominowanych, bÈdě indeksowanych do walut
obcych. Regulacje w tym zakresie ulegaïy zmianie w czasie, a Komisja Nadzoru
Bankowego podwyĝszyïa w 2007 r. dla tego rodzaju ekspozycji wagÚ ryzyka do
wysokoĂci 75%, a nastÚpnie Komisja Nadzoru Finansowego w 2011 r. (ze skutkiem
od 30bczerwca 2012 r.) zdecydowaïa siÚ na podobny krok, ustalajÈc wagÚ ryzyka dla
tego rodzaju ekspozycji na poziomie 100%. Dziaïania te miaïy na celu oddziaïywanie
na stabilnoĂÊ sektora bankowego poprzez ograniczenie jego ekspozycji na ryzyko
zwiÈzane z walutowymi kredytami na nieruchomoĂci mieszkaniowe (kredyty tego
rodzaju przed 2010 r. byïy w Polsce niezwykle popularne), a nastÚpnie miaïy na
celu zbudowanie odpowiedniego zaplecza kapitaïowego przez banki istotnie zaangaĝowane w finansowanie rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych poprzez kredyty
walutowe.
Wskazane powyĝej Ărodki stosowane przez krajowego regulatora oddziaïywaïy
na wszystkich uczestników rynku bankowego, niezaleĝnie od stopnia ich zaangaĝowania we wspomniane instrumenty oraz stopnia ich ekspozycji na ryzyko walutowe. Komisja Nadzoru Finansowego ma jednakĝe do dyspozycji równieĝ Ărodki,
zbktórych moĝe skorzystaÊ, by indywidualnie oddziaïywaÊ na poszczególne instytucje szczególnie zaangaĝowane w kredyty walutowe. Ze Ărodków tych Komisja
skorzystaïa w paědzierniku 2015 r. ĝÈdajÈc od wybranych podmiotów utrzymywania funduszy wïasnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitaïowego w celu
zabezpieczenia ryzyka wynikajÈcego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

1.2. Limity LTV i DTI
WĂród stosowanych na polskim rynku bankowym wskaěników odnoszÈcych siÚ
bezpoĂrednio do rynku nieruchomoĂci i warunkujÈcych moĝliwoĂci zaciÈgniÚcia
zobowiÈzania przez kredytobiorców wymieniÊ trzeba przede wszystkim wskaěniki zdefiniowane bezpoĂrednio w Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego,
przyjÚtej 18 czerwca 2013 r. Naleĝy nadmieniÊ, ĝe jest to kolejna z obowiÈzujÈcych
wersji Rekomendacji S, co pokazuje, ĝe sposób traktowania tych parametrów przez
regulatora zmienia siÚ w czasie i stara siÚ podÈĝaÊ zarówno za rozwojem rynku, jak
i odzwierciedlaÊ bieĝÈce trendy w postrzeganiu stabilnoĂci sektora poprzez m.in.
umoĝliwienie budowania rynku instrumentów dïuĝnych opartych na portfelach
kredytów zabezpieczonych hipotecznie – w tym przede wszystkim poprzez rozwój
rynku listów zastawnych emitowanych przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.
Rekomendacja S z czerwca 2013 r. obejmuje swym zakresem ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie przeznaczone na finansowanie nieruchomoĂci. Za
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jeden z podstawowych celów wydania niniejszej Rekomendacji (i jej wersji wczeĂniejszych) naleĝy uznaÊ koniecznoĂÊ ograniczenia (bÈdě wrÚcz wyeliminowania)
z polskiego rynku bankowego moĝliwoĂci udzielania kredytobiorcom niezabezpieczonym kredytów walutowych, denominowanych, bÈdě indeksowanych do waluty
obcej. Rekomendacja wprowadza teĝ wiele limitów dla parametrów opisywanych
wczeĂniej – w szczególnoĂci w odniesieniu do poziomu DTI oraz LTV. W ogólnoĂci
odpowiedzialnoĂÊ za ustalenie limitów wymienionych parametrów spoczywa na
zarzÈdach banków, jednak Rekomendacja wprowadza wiele obostrzeñ, które zdaniem regulatora powinny byÊ respektowane w celu zapewnienia stabilnoĂci sektora poprzez ograniczenie ekspozycji banków na ryzyko i tym samym ograniczenie
potencjalnie nieuczciwej konkurencji, której wynikiem mogïoby byÊ przyspieszone
budowanie portfeli kredytowych opartych na zaniĝonych standardach oceny zdolnoĂci kredytowej kredytobiorców.
Rekomendacja 9.3. mówi zatem, ĝe: w procesie oceny zdolnoĂci kredytowej klientów detalicznych szczególnÈ uwagÚ bank powinien zwracaÊ na sytuacje, wbktórych
wskaěnik DTI przekracza 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczajÈcych przeciÚtnego poziomu wynagrodzeñ w danym regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostaïych klientów11. Jak juĝ wspomniano, to zarzÈd banku odpowiedzialny jest za
ustalenie poziomu wskaěnika DTI, co powinno byÊ ponadto potwierdzone poprzez
zatwierdzenie przez radÚ nadzorczÈ strategii zarzÈdzania ryzykiem, jednak Rekomendacja jasno wskazuje, ĝe przekroczenie wspomnianych progów naleĝy traktowaÊ jako ĂwiadomÈ akceptacjÚ wyĝszego ryzyka zarówno po stronie samego banku,
jak i kredytobiorcy, a o tym fakcie kredytobiorca winien byÊ informowany. Ponadto
Rekomendacja jasno wskazuje, ĝe decyzja zarzÈdu i rady nadzorczej banku odnoĂnie do apetytu na ryzyko wyraĝonego miarÈ DTI powinno byÊ szczegóïowo udokumentowane oraz poprzedzone odpowiednimi analizami zarówno wariantowymi,
jak i historycznymi.
Podobnie w przypadku LTV to na zarzÈdzie i radzie nadzorczej banku spoczywa odpowiedzialnoĂÊ za ustalenie adekwatnego do apetytu na ryzyko instytucji
poziomu dopuszczalnego wskaěnika LTV. Naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe oczekiwanie
regulatora wyraĝone w szczególnoĂci w rekomendacji 10 obostrzone sÈ rekomendacjami 15.7 i 15.8, które explicite wskazujÈ maksymalne wartoĂci LTV, jakie powinny byÊ dopuszczalne przez bank w procesie kredytowym. Regulator dopuĂciï tu
jednak okresy przejĂciowe przedstawiajÈc ĂcieĝkÚ dojĂcia do ostatecznych wartoĂci
wskaěnika, które w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na
nieruchomoĂciach mieszkaniowych winny obowiÈzywaÊ od 1 stycznia 2017 r.

11
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Tabela 1. Maksymalne wartoĂci wskaěników LTV
wynikajÈce z Rekomendacji S KNF
NieruchomoĂci
mieszkaniowe

Okres
Do 31 grudnia 2014 r.

95%

Od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 r.

90%

Od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r.

85% lub 90% w przypadku,
gdy czÚĂÊ ekspozycji
przekraczajÈca 85%
LTV jest odpowiednio
ubezpieczona, lub
kredytobiorca przedstawiï
dodatkowe zabezpieczenie
w formie blokady Ărodków
na rachunku bankowym
lub poprzez zastaw na
denominowanych
w zïotych dïuĝnych
papierach wartoĂciowych
Skarbu Pañstwa lub NBP.

Od 1 stycznia 2017 r.

80% lub 90% w przypadku,
gdy czÚĂÊ ekspozycji
przekraczajÈca 80%
LTV jest odpowiednio
ubezpieczona, lub
kredytobiorca przedstawiï
dodatkowe zabezpieczenie
w formie blokady Ărodków
na rachunku bankowym
lub poprzez zastaw na
denominowanych
w zïotych dïuĝnych
papierach wartoĂciowych
Skarbu Pañstwa lub NBP.

NieruchomoĂci
komercyjne
75% lub 80% w przypadku,
gdy czÚĂÊ ekspozycji
przekraczajÈca 75%
LTV jest odpowiednio
ubezpieczona, lub
kredytobiorca przedstawiï
dodatkowe zabezpieczenie
w formie blokady Ărodków
na rachunku bankowym
lub poprzez zastaw na
denominowanych
w zïotych dïuĝnych
papierach wartoĂciowych
Skarbu Pañstwa lub NBP.

½ródïo: Rekomendacja S, s. 31–32.

Zarówno okreĂlenie maksymalnego wskaěnika DTI, jak i LTV, stanowi próbÚ
ograniczenia ryzyka dla banku i klienta, moĝe jednak byÊ niewystarczajÈce wbprzypadku zbyt liberalnego podejĂcia odnoĂnie do okreĂlenia wysokoĂci dochodu, bÈdě
wartoĂci wkïadu wïasnego klienta. Naleĝy bowiem zauwaĝyÊ, ĝe dochód klienta,
jaki bank powinien uwzglÚdniÊ w ocenie zdolnoĂci kredytowej, winien byÊ pomniejszony o wszelkie obciÈĝenia o staïym charakterze (pominiÚcie czÚĂci z nich ko47
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rzystnie wpïywajÈc na liczbowÈ wartoĂÊ wskaěnika, negatywnie wpïywa na ocenÚ
moĝliwoĂci obsïugi zobowiÈzania w dïugim okresie), a jednoczeĂnie trzeba mieÊ
na wzglÚdzie, ĝe wartoĂÊ wkïadu wïasnego (pochodzÈca np. z poĝyczki) moĝe byÊ
przeszacowana.
WĂród limitów wartoĂciowych ustanowionych przez RekomendacjÚ S naleĝy
równieĝ wyróĝniÊ maksymalny rekomendowany okres kredytowania nieprzekraczajÈcy 25 lat, a juĝ w ĝadnym przypadku nie dïuĝszy niĝ 35 lat.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe wartoĂci progowe omawianych wskaěników bazujÈ na najlepszych praktykach rynkowych identyfikowanych przez organ nadzoru, a ich ujÚcie w formie Rekomendacji kierowanej do podmiotów nadzorowanych moĝliwe byïo
(i pozostaje) na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe z dnia 29bsierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015, poz. 128 z póěn. zm.). Forma ta umoĝliwiïa Komisji
Nadzoru Finansowego kilkukrotne nowelizowanie Rekomendacji S i tym samym
wprowadzanie odpowiednich do niej zmian wynikajÈcych ze zmian w otoczeniu
ekonomicznym.
Naleĝy odnotowaÊ, ĝe wprowadzenie limitów na wskaěniki DTI i LTV jest praktykÈ spotykanÈ w róĝnych jurysdykcjach na caïym Ăwiecie i jest to praktyka, którÈ
moĝna okreĂliÊ mianem skutecznej, na co wskazujÈ D. Igan i H. Kang w analizie
przeprowadzonej dla rynku Korei Poïudniowej12. Potwierdza to równieĝ badanie
przeprowadzone przez L.I. Jácome i S. Mitra13, które wskazuje, ĝe ograniczanie
wartoĂci tych wskaěników staje siÚ coraz popularniejszym Ărodkiem ograniczania
wzrostu cen nieruchomoĂci oraz ekspansji kredytowej i tym samym narastania
ryzyka systemowego. Zgodnie z danymi MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego
47 krajów wprowadziïo limity na wskaěnik LTV, przy czym 27 zbnich wprowadziïo w nich zmiany, aby lepiej oddziaïywaÊ na ograniczanie ryzyka systemowego.
OkreĂlenie maksymalnego wskaěnika DTI w tym samym celu deklarowaïo 36 krajów, ale tylko 10 z nich aktywnie dostosowywaïo jego poziom do zmieniajÈcych siÚ
realiów14. Wyniki szczegóïowego przeglÈdu autorów, dokonanego na przykïadzie
szeĂciu wybranych krajów, wskazujÈ, ĝe zarówno kryteria ustalenia, jak i kryteria
zmiany wskaěników LTV i DTI sÈ przede wszystkim uznaniowe, ale mimo to pozostajÈ skuteczne w spowolnieniu tempa wzrostu portfela kredytowego i zwiÚkszeniu
moĝliwoĂci obsïugi zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ przez kredytobiorców, czyniÈc tym
samym sektory finansowe badanych gospodarek odporniejszymi na pogorszenie
koniunktury. Autorzy zwracajÈ jednak uwagÚ, ĝe Ărodki te nie sÈ skuteczne w ograniczaniu wzrostu cen nieruchomoĂci15. Takie stwierdzenie potwierdzajÈ równieĝ
12
13
14
15
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D. Igan, H. Kang, Do Loan-to-Value and Debt-to-Income Limits Work? Evidence from Korea,
„IMF Working Paper” WP/11/297, December 2011.
L.I. Jácome, S. Mitra, LTV and DTI Limits–Going Granular, „IMF Working Paper” WP/15/154,
July 2015.
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 30–31.
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inne badania wskazujÈce, ĝe o ile Ărodki polityki makroostroĝnoĂciowej odnoszÈce
siÚ do limitów LTV czy DSTI sÈ skuteczne w ograniczaniu wzrostu portfeli kredytowych przyczyniajÈc siÚ do stabilizowania systemu finansowego, o tyle pozostajÈ
bez wpïywu na ceny nieruchomoĂci, a za jedyny Ărodek mogÈcy mieÊ bezpoĂredni
mierzalny wpïyw na ceny nieruchomoĂci naleĝy uznaÊ zmiany podatkowe majÈce
wpïyw na koszt zakupu nieruchomoĂci przez uĝytkownika koñcowego16.

2. WSKA½NIKI DOBORU INSTRUMENTÓW
POLITYKI MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ
WPYWAJkCYCH NA RYNEK NIERUCHOMO¥CI
W zakresie doboru stopnia restrykcyjnoĂci lub ekspansywnoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej najwiÚkszy problem stanowi moment wprowadzenia zmian
wb stosowanym instrumentarium. Od poprawnoĂci doboru tego momentu zaleĝy
bowiem skutecznoĂÊ i niejednokrotnie efektywnoĂÊ polityki makroostroĝnoĂciowej.
Aby móc mówiÊ o tym momencie, konieczna jest informacja o poziomie ryzyka
systemowego zwiÈzanego z rynkiem nieruchomoĂci, a wïaĂciwie o jego zmianach
w czasie. OczywiĂcie wspóïczeĂnie nie dysponujemy jeszcze zestawem przetestowanych miar tego ryzyka – bo sformalizowana polityka makroostroĝnoĂciowa to relatywnie mïoda gaïÈě polityki gospodarczej kraju. Jednakĝe w efekcie wieloletnich
prac w Ărodowisku regulacyjnym i akademickim zostaïy wypracowane wskaěniki
sygnalizujÈce poziom ryzyka systemowego.
Przykïadowe wskaěniki informujÈce o „poziomie” niestabilnoĂci finansowej,
najczÚĂciej wymieniane w opracowaniach analitycznych z zakresu polityki makroostroĝnoĂciowej, zawarto w tabeli 2. Za podstawowÈ miarÚ narastania ryzyka
niestabilnoĂci finansowej jest uznawana luka, okreĂlajÈca odchylenie wybranego
wskaěnika od jego dïugookresowego trendu17. Luka dodatnia, która stopniowo narasta w kolejnych kwartaïach boomu, sygnalizuje narastanie ryzyka systemowego.
Natomiast luka ujemna i coraz niĝsze jej wartoĂci moĝe sugerowaÊ o nadmiernej awersji do ryzyka ze strony banków i sektora niefinansowego, co utrudnia
wyjĂcie gospodarki z recesji i skutkuje wydïuĝaniem siÚ okresów spowolnionego
wzrostu gospodarczego. Wyzwaniem polityki makroostroĝnoĂciowej jest opracowa16
17

Por. K.N. Kuttner, I. Shim, Can non-interest rate policies stabilise housing markets? Evidence
from a panel of 57 economies, „BIS Working Papers” No. 433, November 2013.
NajpopularniejszÈ metodÈ w tym zakresie jest filtr Hodricka-Prescotta (por. Drehmann i in.,
op. cit.) Characterising the financial cycle: don’t lose sight of the medium term!, „BIS Working
Papers” No. 380, 2012), a kryteria doboru wskaěników wczesnego ostrzegania sÈ okreĂlane
na podstawie instrumentarium zaproponowanego przez G. Kaminsky i C. Reinhart, The twin
crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, „American Economic Review”,
No.b89/1999, s. 473–500.
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nie procedury aktywacji (zaostrzania) i deaktywacji (ïagodzenia) antycyklicznych
instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej. Luka wybranego wskaěnika ib jej
zmiany informujÈ wprawdzie o zmianach w poziomie ryzyka systemowego, ale nie
wypracowano jeszcze kryteriów podejmowania decyzji o zastosowaniu zaostrzonych instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, jak i ïagodzenia tych instrumentów.
Z analizy literatury przedmiotu18 wynika, ĝe ogólny wskaěnik luki kredytu do
PKB sprawdza siÚ jako sygnalizator narastania ryzyka w systemie finansowym,
ale nie w okresie poczÈtkowym kryzysu, poniewaĝ nadal cechuje go wzrost. Dobre
wïaĂciwoĂci sygnalizacyjne majÈ równieĝ wskaěniki okreĂlajÈce wolumeny kredytów na rynkach nieruchomoĂci mieszkalnych oraz komercyjnych, jak i wskaěniki
cenowe zwiÈzane z tymi rynkami. MogÈ byÊ one wykorzystane jako wskaěniki
wczesnego ostrzegania przed niestabilnoĂciÈ finansowÈ, zarówno indywidualnie,
jak i w kombinacjach.
Oprócz wskaěników wymienionych w tabeli 2, jako sygnaïy wczesnego ostrzegania mogÈ byÊ zastosowane – pod warunkiem odpowiednio dïugiego szeregu czasowego (np. min. 10-letniego):
Y spready stosowane w odniesieniu do nowo udzielonych kredytów – spready te
zazwyczaj bardzo szybko rosnÈ w okresie dekoniunktury, a zatem mogÈ staÊ siÚ
podstawÈ do podjÚcia decyzji o deaktywacji instrumentów;
Y faktyczne poziomy wskaěników LTV i LTI – informacja ta, jak i wïaĂciwe poszczególnym wskaěnikom rozkïady ich wartoĂci w sektorze bankowym w poszczególnych latach, jest konieczna do opracowania referencyjnych dla danego kraju
poziomów limitów wskaěników LTV i LTI. Informacja taka mogïaby byÊ wykorzystana do podejmowania decyzji o poziomie sektorowych wymogów kapitaïowych,
w szczególnoĂci w odniesieniu do ekspozycji cechujÈcych siÚ wysokim LTV i LTI;
Y faktyczne poziomy DSTI – badania empiryczne Drehmanna i Juseliusa pokazujÈ, ĝe rzeczywiste poziomy DSTI mogÈ byÊ wykorzystane jako sygnalizator
narastania ryzyka kryzysu w sektorze bankowym19;
Y faktyczne wagi ryzyka wobec ekspozycji kredytowych na nieruchomoĂci, zarówno detalicznych, jak i komercyjnych – wagi te sÈ zmienne w czasie, a ich poziom
jest uzaleĝniony w sposób poĂredni od LTV, LTI/DTI i DSTI oraz bezpoĂrednio
od ryzyka kredytowego dïuĝników, a takĝe stosowanych modeli szacowania ryzyka (np. przejĂcie od modeli standardowych do zaawansowanych moĝe siÚ przejawiaÊ w spadku wagi ryzyka, mimo ĝe faktyczne ryzyko nie ulegïo zmianie).
18

19
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Por. literaturÚ wskazanÈ w opracowaniu CGFS. Operationalising the selection and application
of macroprudential instruments, „CGFS Papers” No. 48, Bank for International Settlements
2012, s. 11–17, 46–47 oraz European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking, ESRB 2014.
Por. M. Drehmann, M. Juselius, Do debt service costs affect macroeconomic and financial stability?, „BIS Quarterly Review”, September 2012.
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Tabela 2. Wskaěniki ostrzegajÈce przed niestabilnoĂciÈ finansowÈ
majÈcÈ ěródïo na rynku nieruchomoĂci
Rodzaj wskaěnika ostrzegajÈcego przed niestabilnoĂciÈ finansowÈ
majÈcÈ ěródïo na rynku nieruchomoĂci
Zmienne uwzglÚdniajÈce
informacje o kredytach

Ogólne
– Wskaěnik kredytu
do PKB: luka tego
wskaěnika liczona
jako odchylenie od
dïugookresowego trendu.

DotyczÈce
rynku nieruchomoĂci
– Kredyt dla gospodarstw
domowych: udziaï
procentowy w PKB (oraz
luka), poziom i dynamika
tych kredytów;
– Kredyt dla
przedsiÚbiorstw
deweloperskich: udziaï
procentowy w PKB (oraz
luka), poziom i dynamika
tych kredytów.

Zmienne uwzglÚdniajÈce
informacje o rynku
nieruchomoĂci
mieszkalnych

– Wskaěnik dïugu do dochodów gospodarstw domowych;
– Nominalne ceny nieruchomoĂci mieszkalnych:
dynamiki, stopy wzrostu i luka;
– Relacja ceny nieruchomoĂci do dochodu: wzrost
procentowy lub luka;
– Relacja ceny nieruchomoĂci do przychodów z wynajmu:
wzrost procentowy lub luka;
– Inwestycje w mieszkania: jako procent PKB.

Zmienne uwzglÚdniajÈce
informacje o rynku
nieruchomoĂci
komercyjnych

– Ceny nieruchomoĂci komercyjnych: jako wzrost
procentowy lub luka;
– Inwestycje w nieruchomoĂci inne niĝ mieszkaniowe:
jako procent PKB.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Committee on the Global Financial System (CGFS), Operationalising the selection and application of macroprudential instruments, „CGFS Papers” No. 48,
Bank for International Settlements 2012, s. 11–15 oraz European Systemic Risk Board, The ESRB
Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking, ESRB 2014, s. 66–70.

2.1. Mechanizm transmisji instrumentów
polityki makroostroĝnoĂciowej
wpïywajÈcych na rynek nieruchomoĂci
Aby skutecznie wpïywaÊ na zjawisko boomów na rynku nieruchomoĂci zwiÈzanych z kredytami udzielanymi przez banku, konieczne jest oddziaïywanie na stronÚ
podaĝowÈ i popytowÈ rynku kredytów finansujÈcych transakcje zawierane na tym
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rynku. StronÚ podaĝowÈ kredytów na nieruchomoĂci tworzÈ banki, a popytowÈ
kredytobiorcy.
Omawiane instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej mogÈ mieÊ bezpoĂredni wpïyw na banki lub kredytobiorców, oraz wpïyw poĂredni. Do instrumentów bezpoĂrednich w odniesieniu do banków naleĝy wzrost wymogów kapitaïowych
(lub, mówiÈc inaczej, aktywów waĝonych ryzykiem kredytowym typowym dla rynku nieruchomoĂci). Przy czym wzrost tych wymogów kapitaïowych moĝna osiÈgnÈÊ
co najmniej dwoma sposobami. Po pierwsze, poprzez zwiÚkszenie wymaganego
kapitaïu w odniesieniu do tej kategorii ryzyka, np. poprzez naïoĝenie obowiÈzku
alokowania na to ryzyko kapitaïów wïasnych20 (tzw. Tier I +Tier II) wyĝszych niĝ
standardowe 8% wartoĂci ekspozycji waĝonych ryzykiem, np. 10%. Po drugie, przez
zastosowanie wyĝszej wagi ryzyka w odniesieniu do tej grupy aktywów, poprzez
okreĂlenie w przepisach dotyczÈcych dziaïalnoĂci banków stosujÈcych metodÚ standardowÈ (tj. metodÚ zewnÚtrznych ratingów) wyĝszej wagi ryzyka, a w przypadku
banków stosujÈcych zaawansowane metody pomiaru ryzyka, poprzez nakaz stosowania wyĝszych poziomów wskaěników strat w momencie niewykonania zobowiÈzania przez kredytobiorcÚ (tj. wyĝszego wskaěnika loss given defalut, dalej: LGD).
Natomiast instrumenty wpïywajÈce bezpoĂrednio na kredytobiorców w istocie
oddziaïujÈ na warunki udzielania kredytów w taki sposób, aby kredyty byïy udostÚpniane tej grupie kredytobiorców, która speïni zaostrzone kryteria oceny zdolnoĂci kredytowej. WĂród tych instrumentów znajdujÈ siÚ limity górne wskaěników
obliczanych jako stosunek wysokoĂci kredytu do wartoĂci zabezpieczenia (nieruchomoĂci) (tj. wspomnianego powyĝej wskaěnika LTV) oraz limity wskaěników
okreĂlajÈcych zdolnoĂÊ kredytobiorców do obsïugi dïugu (wspomnianych powyĝej
wskaěników LTI/DTI i DSTI). Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe wprowadzenie restrykcji co do
poziomu wskaěnika LTV przekïada siÚ w praktyce dziaïalnoĂci banku na poziom
wskaěnika LGD, potencjalnie redukujÈc go. Natomiast restrykcyjne wskaěniki
LTI / DTI oraz DSTI powinny w zamierzeniu przynieĂÊ niĝszy poziom prawdopodobieñstwa niewykonania zobowiÈzania przez kredytobiorcÚ (tzw. probability of
default, PD). Zatem zarówno LTV, jak i LTI/DTI i DSTI oddziaïujÈ na poziom
parametrów ryzyka kredytowego, tj. PD i LGD.
PoĂrednioĂÊ wpïywu omawianych instrumentów wynika z faktu, ĝe banki jako
agenci ekonomiczni cechujÈcy siÚ awersjÈ wobec ryzyka i funkcjonujÈcy na niedoskonale konkurencyjnym rynku21 powinny uwzglÚdniaÊ zmiany w sektorowych
20

21
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W Polsce i UE kapitaïy wïasne banków szacowane w celu okreĂlenia wymogów kapitaïowych
(lub aktywów waĝonych ryzykiem) nazywane sÈ funduszami wïasnymi. Fundusze te wspóïczeĂnie po wdroĝeniu CDR IV i CRR skïadajÈ siÚ z kapitaïu Tier I (podstawowego i dodatkowego)
oraz z kapitaïu Tier II.
Por. M. Olszak, ZaleĝnoĂÊ miÚdzy konkurencjÈ w sektorze bankowym i stabilnoĂciÈ finansowÈ
banków – przeglÈd badañ teoretycznych i empirycznych, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 5(3), s. 8–34.
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wymogach kapitaïowych lub we wskaěnikach odnoszÈcych siÚ do kredytobiorców
w poziomie spreadów kredytowych i, w efekcie, w poziomie oprocentowania kredytów22. Wymienione wyĝsze sektorowe wymogi kapitaïowe, poprzez wzrost porcji
kapitaïów alokowanych na pokrycie nieoczekiwanych strat zwiÈzanych z ekspozycjami kredytowymi na nieruchomoĂci, skutkujÈ wzrostem oprocentowania kredytów tej kategorii. Bardziej restrykcyjne wskaěniki LTV, DTI/LTI i DSTI w istocie
korzystnie wpïywajÈ na poziom oprocentowania kredytów tych dïuĝników, którzy
je speïniÈ, poniewaĝ skutkujÈ spadkiem poziomu LGD i PD, co w efekcie powinno
wiÈzaÊ siÚ z niĝszym oprocentowaniem tych kredytów. Natomiast kredytobiorcy,
którzy kryteriów wyznaczonych przez limity wskaěników LTV, DTI/LTI oraz DSTI
nie speïniÈ, bÚdÈ musieli liczyÊ siÚ albo z wzrostem oprocentowania kredytów, albo
w ogóle nie zostanÈ im udzielone kredyty.
Zazwyczaj analiza transmisji zmian w antycyklicznych instrumentach polityki
makroostroĝnoĂciowej przeprowadzana jest dla okresu boomu w sferze realnej oraz
w sektorze finansowym23. Wynika to z tego, ĝe gïównym ěródïem procyklicznoĂci
dziaïalnoĂci bankowej jest stopniowe narastanie poziomu ryzyka podejmowanego przez banki wïaĂnie w okresie dobrych uwarunkowañ makroekonomicznych
– co przejawia siÚ m.in. w postaci boomów kredytowych oraz gwaïtownÈ niechÚciÈ
banków do ryzyka, szczególnie kredytowego w okresie pogorszonych uwarunkowañ makroekonomicznych – co przejawia siÚ m.in. w postaci kryzysu kredytowego
lub kryzysu kapitaïowego (tj. ograniczeniem aktywnoĂci kredytowej wynikajÈcym
zbosïabionej pozycji kapitaïowej banków)24. Kluczowy w tym zjawisku jest fakt, ĝe
niechÚÊ do ryzyka wïaĂciwa bankom w okresie dekoniunktury jest nastÚpstwem
strat bÚdÈcych efektem narosïego ryzyka (zazwyczaj niewystarczajÈco zabezpieczonego kapitaïami i rezerwami) w poprzedzajÈcym ten okres boomie kredytowym25.
Zatem warunkiem koniecznym ograniczenia procyklicznoĂci dziaïalnoĂci bankowej, w tym tej zwiÈzanej z rynkiem nieruchomoĂci, jest redukcja poziomu ryzyka
narastajÈcego w okresie boomu. Dlatego teĝ mechanizm transmisji instrumentów
polityki makroostroĝnosciowej naleĝy analizowaÊ przede wszystkim z perspekty22

23

24

25

SzczegóïowÈ prezentacjÚ zasad wyceny kredytów przez banki cechujÈce siÚ awersjÈ wobec ryzyka i funkcjonujÈce na niedoskonale konkurencyjnym rynku przedstawia M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 78–81.
Por. np. Committee on the Global Financial System, Operationalising the selection and application of macroprudential instruments, „CGFS Papers” No. 48, Bank For International Settlements, December 2012 oraz European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB, 2014.
Por. A. Beatty, S. Liao, Do delays in expected loss recognition affect banks’ willingness to lend?,
„Journal of Accounting and Economics” 2011/ 52, s. 1–20; M. Olszak, M. Pipieñ, S. Roszkowska,
I. Kowalska, Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large banks in
the EU?, „Working Paper Series”, „UW FM WPS” No. 3/2015.
Por. C. Borio, The financial cycle and the macroeconomics: What have we learnt?, „Journal of
Banking and Finance” Vol. 45(C), s. 182–198, Elsevier 2014.

53

Bezpieczny Bank
4(61)/2015

wy zdolnoĂci tych instrumentów do ograniczania ryzyka niestabilnoĂci finansowej,
która przejawia siÚ m.in. w procyklicznoĂci dziaïalnoĂci bankowej.
NastÚpujÈcy po okresie boomu czas dekoniunktury stanowiÊ ma przestrzeñ do
ïagodzenia restrykcji regulacyjnych – co powinno stymulowaÊ stronÚ podaĝowÈ
rynku kredytowego i w ten sposób eliminowaÊ procyklicznoĂÊ regulacji bankowych.

2.2. Mechanizm transmisji instrumentów wpïywajÈcych na banki
i jego ograniczenia – sektorowe wymogi kapitaïowe
Na rysunku 1 przedstawiono mechanizm transmisji zmian w poziomie sektorowych wymogów kapitaïowych na odpornoĂÊ banków oraz na cykl kredytowy. Aby
zrozumieÊ ten mechanizm, naleĝy poczyniÊ uwagi wstÚpne co do zaïoĝeñ przyjmowanych przez jego twórców. W myĂl zaprezentowanej na rysunku wizji transmisji
banki dÈĝÈ do utrzymania pewnego staïego poziomu wspóïczynnika kapitaïowego
– co moĝe byÊ podyktowane w szczególnoĂci obowiÈzkami naïoĝonymi przez regulacje bankowe i obowiÈzujÈce przepisy prawa bankowego, dlatego teĝ podniesienie
poziomu sektorowych wymogów kapitaïowych wiÈĝe siÚ z jednoczesnym dÈĝeniem
banków do speïnienia wymienionych tu regulacji i przepisów.
OczywiĂcie wyĝsze wymogi kapitaïowe, ceteris paribus, oznaczajÈ, ĝe banki muszÈ podjÈÊ decyzjÚ co do zestawu dziaïañ nakierowanych do zapewnienia stabilnego
poziomu wspóïczynnika kapitaïowego. Moĝe byÊ to osiÈgniÚte poprzez korygowanie
poziomu kapitaïów (licznik wspóïczynnika kapitaïowego) lub aktywów, np. poprzez
modyfikacje ich poziomu lub struktury (mianownik wspóïczynnika kapitaïowego).
Wzrost poziomu kapitaïów moĝna osiÈgnÈÊ bezpoĂrednio poprzez podwyĝszenie
kapitaïu zakïadowego w drodze dodatkowej emisji akcji. W okresie dobrej koniunktury uplasowanie emisji akcji na rynku kapitaïowym jest relatywnie ïatwe – choÊ
z perspektywy banku moĝe wiÈzaÊ siÚ z kilkoma utrudnieniami. W szczególnoĂci
decyzja o sezonowej emisji akcji moĝe byÊ postrzegana jako sygnaï o pogorszeniu
kondycji finansowej banku, co wiÈzaÊ siÚ bÚdzie z wzrostem kosztu pozyskania
kapitaïu przez bank26.
Podobny efekt daÊ moĝe zatrzymanie zysków za sprawÈ rezygnacji z dystrybucji dywidend. Podniesienie kapitaïów z zatrzymanych zysków nie jest zadaniem
specjalnie trudnym w okresie boomu, ale moĝe wiÈzaÊ siÚ z presjÈ akcjonariuszy
na wypïatÚ dywidend. Problemy mogÈ wystÚpowaÊ w sektorach bankowych lub
bankach, w których w akcjonariacie znajduje siÚ Skarb Pañstwa, poniewaĝ wypïacane dywidendy stajÈ siÚ wpïywem do budĝetu pañstwa. Z uwagi na potrzeby
budĝetu pañstwa w okresie dobrej koniunktury, moĝe istnieÊ realna niechÚÊ do
zatrzymywania zysków w celu zapewnienia bankowi bazy kapitaïowej niezbÚdnej
26
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do ograniczenia skutków narastajÈcego ryzyka, które uwidoczniÈ siÚ podczas niesprzyjajÈcych uwarunkowañ makroekonomicznych.
Innym sposobem na zapewnienie wyĝszych kapitaïów jest podwyĝszenie poziomu spreadów kredytowych, co powinno daÊ bankowi wyĝszy poziom przychodów
odsetkowych (i wyników finansowych netto) w nastÚpnym okresie sprawozdawczym. Dziaïanie takie nie zawsze musi przynieĂÊ poĝÈdany efekt. Przede wszystkim jest ono utrudnione podczas boomu, poniewaĝ wtedy banki zazwyczaj zaniĝajÈ
poziom spreadów, m.in. ze wzglÚdu na wzrost presji konkurencyjnej. Zaniĝanie to
jest równieĝ efektem bïÚdów w postrzeganiu ryzyka w okresie dobrej koniunktury
– bowiem standardowe miary ryzyka (przede wszystkim PD) wskazujÈ wtedy na
spadek ryzyka niewypïacalnoĂci kredytobiorców27. Nawet wtedy gdybyĂmy uznali,
ĝe podniesienie tych spreadów jest doĂÊ ïatwe i moĝliwe, a zatem banki decydujÈ
siÚ na wyĝszy ich poziom, podmioty sfery realnej mogÈ uznaÊ, ĝe koszt finansowania dziaïalnoĂci inwestycyjnej za pomocÈ kredytu bankowego jest zdecydowanie za
wysoki, i zrezygnowaÊ z takiego finansowania. W efekcie oznacza to, ĝe banki nie
bÚdÈ miaïy wyĝszych przychodów odsetkowych. W sytuacji wzrostu spreadów kredytowych moĝe siÚ nasiliÊ równieĝ problem negatywnej selekcji28, kiedy to miejsce
„dobrych” dïuĝników, zajmujÈ „sïabi” dïuĝnicy. OczywiĂcie w okresie dobrej koniunktury tacy dïuĝnicy posiadajÈ odpowiedniÈ zdolnoĂÊ kredytowÈ, a zatem banki
odnotowujÈ rosnÈce przychody odsetkowe. Jednakĝe, jeĝeli kondycja finansowa
takich podmiotów ulega pogorszeniu, a dzieje siÚ to zazwyczaj stopniowo, gdy uwarunkowania makroekonomiczne w sektorze finansowym i sferze realnej zaczynajÈ
siÚ stawaÊ niesprzyjajÈce, wtedy istotna czÚĂÊ portfela kredytowego przestaje byÊ
spïacana. Efektem tego jest wzrost strat na dziaïalnoĂci kredytowej i narastajÈca
niechÚÊ banków do udzielania kredytów.
Banki mogÈ równieĝ zapewniÊ sobie stabilny poziom wspóïczynnika kapitaïowego modyfikujÈc poziom lub, co bardziej prawdopodobne, strukturÚ aktywów. Aby
wpïynÈÊ na poziom aktywów, a dokïadnie tej ich grupy, która absorbuje istotnÈ czÚĂÊ
kapitaïów, bank musiaïby podjÈÊ decyzjÚ o ograniczeniu aktywnoĂci inwestycyjnej
(tj. udzielaniu kredytów) – co jednak oznacza ĂwiadomÈ rezygnacjÚ z dochodów
wbprzyszïoĂci i w efekcie jest niewskazane w odniesieniu do przedsiÚbiorstw nastawionych na osiÈganie zysków. Lepszy efekt, bo korzystny zarówno z perspektywy
ryzyka, jak i rentownoĂci banku, moĝna osiÈgnÈÊ poprzez wprowadzenie zmian
w strukturze aktywów. Zmiana taka musiaïaby jednak polegaÊ na zmniejszeniu
udziaïu inwestycji bardziej ryzykownych, tj. gïównie tych kredytów, które sÈ wyĝej
oprocentowane, na rzecz kredytów mniej ryzykownych, ale i niĝej oprocentowanych, lub teĝ bezpiecznych papierów rzÈdowych. BezpoĂrednim nastÚpstwem pod27
28
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jÚcia decyzji o wprowadzeniu takiej zmiany byïoby zatem stopniowe ograniczanie
udziaïu aktywów bardziej ryzykownych co, ceteris paribus, daïoby efekt wyĝszego
wspóïczynnika kapitaïowego, a wiÚc i wiÚkszej zdolnoĂci banków do absorpcji strat.
Z drugiej jednak strony wiÈzaïoby siÚ z ograniczeniem przychodów banku.
Jak wspomniano we wstÚpie, stosowane w polityce makroostroĝnoĂciowej instrumenty majÈ na celu wzmocnienie odpornoĂci sektora bankowego na
straty oraz zïagodzenie amplitudy wahañ cyklu kredytowego. W przypadku instrumentów sektorowych, które oddziaïujÈ na rynek nieruchomoĂci, wzrost
odpornoĂci moĝe byÊ osiÈgniÚty trzema sposobami.
Po pierwsze, za sprawÈ wzrostu zdolnoĂci banków do absorpcji strat wynikajÈcego z wyĝszego poziomu wspóïczynników kapitaïowych. Przy czym skutecznoĂÊ tego
instrumentu zaleĝy od poprawnej synchronizacji jego stosowania w odniesieniu do
zmian, które zachodzÈ w cyklu koniunkturalnym i kredytowym. PoprawnoĂÊ ta
polega na odpowiednio szybkim podjÚciu i wdroĝeniu decyzji o stopniowym podwyĝszaniu wymaganych kapitaïów podczas dobrej koniunktury, oraz na podobnie
dobranym zestawie czynnoĂci prowadzÈcych do stopniowego obniĝania wymaganych kapitaïów w okresie dekoniunktury.
Po drugie, wzmocnienie odpornoĂci moĝe dokonaÊ siÚ w obrÚbie kanaïu oczekiwañ, które majÈ istotny wpïyw na planowanie kapitaïowe banku, zarzÈdzanie
ryzykiem i na skïonnoĂÊ banków do udzielania kredytów dotyczÈcych gïównie finansowania rynku nieruchomoĂci. Jednakĝe siïa oddziaïywania kanaïu oczekiwañ
w omawianym przypadku zaleĝy od specyfiki sygnaïu polityki makroostroĝnoĂciowej oraz od stosunku banków do funkcji reakcji polityki makroostroĝnoĂciowej29.
SpecyfikÚ sygnaïu okreĂla siïa jego oddziaïywania, a wiÚc jego zdolnoĂÊ do wpïywania na decyzje banków. W myĂl koncepcji kanaïu oczekiwañ lepsze efekty przynosi polityka makroostroĝnoĂciowa oparta na reguïach, a nie na dziaïaniach dyskrecjonalnych, które sÈ kosztowne, opóěnione w stosunku do momentu pojawienia
siÚ zaburzeñ (boomów) i mogÈ byÊ postrzegane jako nieprzewidywalne. Zbuwagi na
to, banki mogÈ reagowaÊ na nie ze znacznym opóěnieniem w stosunku do narastajÈcego ryzyka niestabilnoĂci finansowej. Tak wiÚc sygnaï bÚdzie silny – i odpowiednio wpïynie na dziaïania banków (m.in. skïaniajÈc je do zmniejszenia zakresu
finansowania rynku nieruchomoĂci), jeĝeli okreĂlony bÚdzie zestaw uwarunkowañ,
które uruchamiajÈ stosowanie odpowiednich dyskrecjonalnych instrumentów makroostroĝnoĂciowych. W przypadku rynku kredytów finansujÈcych nieruchomoĂci,
taki zestaw uwarunkowañ moĝe obejmowaÊ wskaěniki identyfikujÈce narastanie
ryzyka systemowego zwiÈzanego z rynkiem nieruchomoĂci (o których wspominano
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juĝ w tym artykule). Zatem banki po uzyskaniu informacji o niekorzystnych zjawiskach zachodzÈcych na rynku nieruchomoĂci (np. o zjawisku boomu na tym rynku)
powinny same podjÈÊ decyzjÚ o podwyĝszeniu kapitaïów alokowanych na ryzyko
kredytów finansujÈcych ten rynek lub teĝ o zmianie struktury aktywów. Kluczowa
w tym obszarze jest informacja i reakcja na niÈ ze strony banków – a wiÚc zdolnoĂÊ
organów polityki makroostroĝnoĂciowej do komunikowania obnarastajÈcym ryzyku
oraz do skïaniania banków do utrzymywania wyĝszych kapitaïów w relacji do ryzyka. ZdolnoĂÊ ta jest tym wiÚksza, im bardziej wiarygodna jest polityka makroostoĝnoĂciowa, a to moĝna oceniÊ dopiero po wielu latach stosowania takiej polityki.
Rysunek 1. Mechanizm wpïywu zmian w poziomie sektorowych wymogów
kapitaïowych na odpornoĂÊ sektora bankowego i cykl kredytowy
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cjÚ reakcji. Zatem, jeĝeli polityka jest przewidywalna z perspektywy uczestników
rynku, wówczas banki wobec oczekiwanej zmiany tej polityki mogÈ podjÈÊ decyzjÚ
ob zmianie swojego zachowania, np. redukujÈc poziom ekspozycji wzglÚdem sektorów zagroĝonych „przegrzaniem”. Takie efekty w kanale oczekiwañ zyskiwaÊ
bÚdÈ na sile stopniowo, w miarÚ wydïuĝania siÚ historii stosowania polityki makroostroĝnoĂciowej.
Po trzecie, poprawa odpornoĂci moĝe wynikaÊ ze zmniejszenia amplitudy wahañ
aktywnoĂci kredytowej – tj. za sprawÈ zïagodzenia zróĝnicowania cyklu kredytowego. Wyĝsze sektorowe wymogi kapitaïowe powinny bowiem ograniczyÊ skalÚ
strat w dziaïalnoĂci kredytowej podczas dekoniunktury, ze wzglÚdu na ograniczenie
ryzyka podejmowanego przez bank w okresie boomu.
Wpïyw na cykl kredytowy, a wiÚc na amplitudÚ jego wahañ, zaleĝy
od czynników popytowych i podaĝowych. Wzrost wymagañ kapitaïowych
w okresie boomu przyniesie w kolejnych latach wyĝszy poziom spreadu z tytuïu nieoczekiwanych strat, a wiÚc i wyĝsze oprocentowanie kredytu. Wyĝsza cena
kredytu, ceteris paribus, wiÈĝe siÚ ze spadkiem popytu na kredyt bankowy. O wpïywie zmiany w wymogach kapitaïowych na cykl kredytowy moĝna mówiÊ w dwóch
ujÚciach: z perspektywy kredytów finansujÈcych nieruchomoĂci i z perspektywy
innych segmentów rynku kredytowego. Z jednej strony zaostrzenie wymogów kapitaïowych dotyczÈcych ekspozycji kredytowych na rynku nieruchomoĂci, poprzez
podniesienie poziomu oprocentowania kredytów moĝe zmniejszyÊ zakres wahañ
tych kredytów, tj. ograniczÈ siÚ odchylenia dodatnie od dïugookresowego trendu
tych kredytów, wystÚpujÈce w okresie boomu. W myĂl endogenicznych koncepcji cyklu finansowego30, powinno to przynieĂÊ niĝsze straty na portfelu kredytów
podczas dekoniunktury. Niĝsze straty w powiÈzaniu z lepiej dokapitalizowanymi
bankami (z uwzglÚdnieniem ewentualnego zïagodzenia w obszarze wymogów kapitaïowych) oznaczajÈ ograniczenie wpïywu czynników podaĝowych na rynku kredytów w okresie dekoniunktury, a wiÚc wtedy, gdy kredyt bankowy jest potrzebny
do stymulowania wzrostu gospodarczego. Naleĝy równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe zmiany
zachodzÈce na rynku kredytów finansujÈcych rynek nieruchomoĂci majÈ istotne
znaczenie dla ksztaïtowania siÚ cen na rynku nieruchomoĂci. Ceny te zaĂ sÈ, jak
wiadomo, wskaěnikami informujÈcymi o zjawisku cyklu finansowego na rynku
nieruchomoĂci31. Utrudnienia w dostÚpie do kredytu bankowego, w tym wzrost
jego oprocentowania, w praktyce mogÈ przejawiaÊ siÚ w postaci niĝszej presji na
wzrost cen na rynku nieruchomoĂci w okresie boomu. Z uwagi na to, ĝe wartoĂÊ
nieruchomoĂci jest podstawÈ do okreĂlania wskaěnika LTV, równieĝ poziom tego
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wskaěnika stanie siÚ stabilny i nie bÚdzie spadaï w okresie boomu w zwiÈzku ze
wzrostem ceny zabezpieczenia.
W drugim ujÚciu naleĝy spojrzeÊ na wpïyw zmian w sektorowych wymogach kapitaïowych na inne segmenty rynku kredytów finansujÈcych sektor niefinansowy.
KoniecznoĂÊ ta wynika z tego, ĝe wprawdzie kredyty na nieruchomoĂci stanowiÈ
istotny udziaï w caïym portfelu kredytowym banków, to jednak nie sÈ to jedyne
rodzaje finansowania potrzeb sfery realnej gospodarki. Ograniczenie finansowania
rynku nieruchomoĂci przez banki – niezaleĝnie od tego, czy wynika ono ze wzrostu
oprocentowania tych kredytów, czy teĝ z przesuniÚÊ w strukturze aktywów, zmusi
banki do poszukiwania innych rodzajów aktywnoĂci kredytowej, wb szczególnoĂci
takiej, która jest postrzegana jako mniej ryzykowna. W efekcie, wzroĂnie kredytowanie w innych segmentach rynku (np. kredyty samochodowe, itp.). Oznacza to, ĝe
z perspektywy zagregowanego kredytu, nie bÚdzie widoczny istotny spadek zakresu
jego wahañ (a wiÚc dodatniego odchylenia od trendu), abwiÚc cykl kredytowy nie
zostanie widocznie ograniczony. Konieczne zatem wydaje siÚ wprowadzenie innych
instrumentów, np. antycyklicznych buforów kapitaïowych, które mogÈ skutkowaÊ
wzrostem ceny kredytów równieĝ w innych segmentach rynku kredytowego.

2.2.1. NiepoĝÈdane nastÚpstwa stosowania sektorowych wymogów
kapitaïowych
Jak kaĝdy instrument regulacyjny, sektorowe wymogi kapitaïowe mogÈ przynieĂÊ niezamierzone efekty. WymieniÊ wĂród nich moĝna: spadek dobrowolnie
utrzymywanych buforów kapitaïowych, arbitraĝ regulacyjny oraz przesuniÚcie
kredytobiorców do innych sektorów niĝ krajowy sektor bankowy. Redukcja dobrowolnie utrzymywanych buforów kapitaïowych bÚdzie dotyczyÊ jedynie okresu
nastÚpujÈcego bezpoĂrednio po wprowadzeniu wyĝszych wymogów kapitaïowych
i tylko tych banków, które takie bufory utrzymujÈ. Zatem moĝliwe jest, ĝe efekt
wyĝszych wymogów sektorowych bÚdzie osïabiony.
Arbitraĝ regulacyjny moĝe przejawiaÊ siÚ we wprowadzaniu przez banki zmian
w stosowaniu wewnÚtrznych modeli pomiaru ryzyka kredytowego tak, by uzyskaÊ
niĝszy poziom wagi ryzyka i, w efekcie, wymaganego kapitaïu wïasnego, niezbÚdnego do pokrycia nieoczekiwanych strat. Do przykïadów takiego arbitraĝu naleĝy
równieĝ przeklasyfikowywanie pozycji z portfela bankowego do portfela handlowego, poniewaĝ pozycje w tym drugim sÈ obciÈĝone relatywnie niskimi wymogami kapitaïowymi32. NarzÚdziem, które moĝe pozwoliÊ na ograniczenie moĝliwoĂci
arbitraĝu regulacyjnego, jest wskaěnik děwigni, w którym aktywa nie podlegajÈ
waĝeniu ryzykiem. Arbitraĝ ten moĝe teĝ byÊ stosowany przez kredytobiorców,
którzy wobec utrudnieñ w dostÚpie do kredytu finansujÈcego nieruchomoĂci, mogÈ
32
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zaciÈgaÊ poĝyczki w kilku bankach i przeznaczyÊ je na zakup nieruchomoĂci. Takiemu rozwojowi wydarzeñ wïaĂciwie trudno jest zapobiec przy uĝyciu instrumentów
regulacyjnych. Wydaje siÚ, ĝe metodÈ przydatnÈ w ograniczaniu takiego ryzyka jest
wzrost edukacji ekonomicznej i finansowej spoïeczeñstwa, której efektem powinno byÊ samoograniczanie zapotrzebowania na finansowanie zewnÚtrzne w okresie
boomu przez gospodarstwa domowe. ChoÊ na efekty tej wiÚkszej ĂwiadomoĂci finansowej spoïeczeñstwa trzeba bÚdzie poczekaÊ co najmniej jedno pokolenie od
wprowadzenia programu edukacyjnego.
W istocie najwiÚkszy problem w mechanizmie transmisji wyĝszych sektorowych
wymogów kapitaïowych stanowi przesuniÚcie kredytobiorców do innych niĝ krajowy sektor bankowy ěródeï finansowania, np. do bankowoĂci cienia lub teĝ do banków zagranicznych, których nie dotyczÈ obostrzenia w wymogach kapitaïowych.
Aby ograniczyÊ takie zjawisko naleĝaïoby poddaÊ regulacjom podmioty bankowoĂci
cienia33 lub zakazaÊ udzielania kredytów bankom zagranicznym stosujÈcym regulacje inne niĝ te obowiÈzujÈce w krajowym sektorze bankowym. Dodatkowym
ograniczeniem omawianego mechanizmu transmisji jest to, ĝe duĝe przedsiÚbiorstwa, szczególnie funkcjonujÈce w krajach rozwiniÚtych gospodarczo i finansowo,
mogÈ pozyskaÊ finansowanie inwestycji za poĂrednictwem emisji obligacji, np. na
rynku kapitaïowym.

2.3. Mechanizm transmisji instrumentów wpïywajÈcych
na kredytobiorców i jego ograniczenia – LTV, DTI/LTI i DSTI
Bardziej restrykcyjne wskaěniki LTV, DTI/LTI oraz DSTI mogÈ wpïynÈÊ na
dostÚp do kredytu bankowego dla pewnych grup dïuĝników. SÈ to dïuĝnicy, którzy
potrzebujÈ finansowania na rynku nieruchomoĂci. Bardziej restrykcyjne poziomy
wskaěników LTV i DTI, wyraĝajÈce siÚ w niĝszym ich poziomie, mogÈ faktycznie ograniczyÊ dostÚp do kredytu dïuĝnikom, którzy nie posiadajÈ odpowiedniego
wkïadu wïasnego (w przypadku wskaěnika LTV) oraz odpowiedniego dochodu, by
obsïuĝyÊ spïatÚ kredytu (w przypadku wskaěnika DTI).
Z perspektywy odpornoĂci sektora finansowego, restrykcyjne poziomy omawianych wskaěników powinny skutkowaÊ obniĝeniem ryzyka kredytowego, ze
wzglÚdu na ograniczenie PD i LGD portfela kredytów finansujÈcych nieruchomoĂci. Grupa kredytobiorców speïniajÈcych warunki wynikajÈce z ograniczeñ w omawianych wskaěnikach, powinna zatem doĂwiadczyÊ spadku ceny kredytów, z uwagi

33
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Dotyczy to równieĝ tych poĂredników depozytowo-kredytowych, którzy ze wzglÚdów politycznych sÈ wyïÈczeni ze stosowania instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, a których skala
dziaïalnoĂci jest znaczÈca lub moĝe staÊ siÚ istotna systemowo z uwagi na naïoĝenie na banki
obowiÈzku przestrzegania limitów instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, np. w Polsce
sÈ to, lub mogÈ byÊ w przyszïoĂci, niektóre spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe.
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na niĝszÈ oczekiwanÈ i nieoczekiwanÈ stratÚ na kredytach. Natomiast pozostali
kredytobiorcy, którzy nie posiadajÈ odpowiedniego wkïadu wïasnego, a wiÚc nie
speïniajÈ wymogów zwiÈzanych ze wskaěnikiem LTV, bÚdÈ zobligowani do pïacenia
wyĝszej ceny za zaciÈgniÚte kredyty – co w efekcie przyniesie ograniczenie popytu
na te kredyty. Niĝszy popyt na omawiane kredyty, ceteris paribus, przekïada siÚ
na ograniczenie presji na wzrost cen na rynku nieruchomoĂci. Moĝliwa jest równieĝ sytuacja, ĝe banki nie udzielÈ kredytów dïuĝnikom, których sytuacja finansowa nie pozwala na speïnienie wymagañ okreĂlonych przez omawiane wskaěniki.
Wbtakim przypadku ograniczona zostanie podaĝ tych kredytów. Z uwagi na ograniczenie dostÚpnoĂci do finansowania bankowego, nastÈpi spadek presji cenowej
na rynku nieruchomoĂci podczas boomu, co w efekcie przyniesie osïabienie cyklu
kredytowego.
Wzrost odpornoĂci moĝe równieĝ nastÈpiÊ za poĂrednictwem kanaïu oczekiwañ
oraz kanaïu cyklu kredytowego. W kanale oczekiwañ banki, obserwujÈc zjawiska
zachodzÈce w sektorze nieruchomoĂci, mogÈ podjÈÊ decyzjÚ o zaostrzeniu standardów kredytowania i zasad zarzÈdzania ryzykiem, wyprzedzajÈc dziaïania nadzoru
makroostroĝnoĂciowego. Restrykcyjne limity omawianych wskaěników, zmniejszajÈc poziom nieoczekiwanych strat zwiÈzanych z portfelem kredytowym, wpïywajÈ
na przebieg cyklu kredytowego (por. poprzedni akapit), co równieĝ wzmacnia odpornoĂÊ sektora finansowego, a szczególnie bankowego.
Wpïyw restrykcyjnych wskaěników LTV, DTI/LTI oraz DSTI na cykl
kredytowy przebiega na trzech pïaszczyznach. PierwszÈ stanowi ograniczenie
dostÚpnoĂci do kredytu dla tej grupy dïuĝników, której dostÚpne zasoby finansowe
oraz dochody nie pozwalajÈ na zaciÈgniÚcie kredytu. DrugÈ pïaszczyznÚ wyznacza
popyt na kredyt na nieruchomoĂci, który moĝe ulec osïabieniu po wprowadzeniu
omawianych restrykcji. Natomiast trzeciÈ okreĂlajÈ ceny nieruchomoĂci, które
mogÈ ulec ograniczeniu bezpoĂrednio po obniĝeniu omawianych wskaěników, lub
poĂrednio za sprawÈ kanaïu oczekiwañ.
Siïa oddziaïywania omawianego obszaru transmisji moĝe ulec ograniczeniu, jeĝeli bÚdzie rósï popyt na kredyty finansujÈce nieruchomoĂci ze strony gospodarstw
domowych, których zasoby finansowe i dochody sÈ wystarczajÈce, by speïniÊ wymagania zwiÈzane z analizowanymi wskaěnikami. Oznacza to, ĝe cykl kredytowy
moĝe nie ulec wygïadzeniu. Dodatkowo, ostateczny efekt restrykcyjnych wskaěników, np. LTV, jest uzaleĝniony od pierwotnego wpïywu LTV na ceny nieruchomoĂci.
Jeĝeli ceny nieruchomoĂci sÈ zdeterminowane popytem spekulacyjnym, np. ich
wzrost nie odzwierciedla wpïywu czynników fundamentalnych, wtedy zaostrzenie
wskaěników LTV nie przyniesie skutku w postaci malejÈcego tempa wzrostu cen
nieruchomoĂci. Podobnie bÚdzie w przypadku spekulacyjnych spadków cen, poniewaĝ wtedy zïagodzenie wskaěników LTV nie pozwoli na zatrzymanie malejÈcych
cen. Nie pomoĝe to zatem w wyjĂciu z kryzysu.
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Rysunek 2. Mechanizm wpïywu zmian we wskaěnikach LTV i DTI
na cykl kredytowy i odpornoĂÊ sektora finansowego
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½ródïo: Committee on the Global Financial System…, op. cit., s. 26; ESRB, op. cit., s. 54.

2.3.1. NiepoĝÈdane nastÚpstwa stosowania limitów wskaěników LTV,
DTI/LTI oraz DSTI
Omawiane wskaěniki mogÈ okazaÊ siÚ nieskuteczne z kilku powodów. Po pierwsze, z uwagi na moĝliwoĂÊ ucieczki kredytobiorców do bankowoĂci cienia lub banków zagranicznych, które nie stosujÈ takich limitów. W takiej sytuacji nie zostanie ograniczony popyt na nieruchomoĂci i wzrost cen na rynku nieruchomoĂci nie
bÚdzie zatrzymany. Po drugie, ze wzglÚdu na arbitraĝ ěródeï kredytowania. CzÚĂÊ
kredytobiorców moĝe bowiem zaciÈgnÈÊ dïugi niezabezpieczone hipotekÈ wbinstytucjach niebankowych, w szczególnoĂci do takich podmiotów, które uwzglÚdniajÈ
szerszy zakres danych przy analizie zdolnoĂci kredytowej. Po trzecie, wprowadzenie restrykcyjnych wskaěników LTV moĝe daÊ impuls do powstania form finansowania inwestycji na rynku nieruchomoĂci (np. zakup na raty czy teĝ zakup udziaïu
w czÚĂci nieruchomoĂci). W przypadku ziszczenia siÚ takich zdarzeñ, popyt na
rynku nieruchomoĂci nie ulegnie osïabieniu i, w efekcie, nie nastÈpi zatrzymanie
boomu na tym rynku.
62

Problemy i poglÈdy

WadÈ omawianych wskaěników jest równieĝ ograniczenie dostÚpnoĂci kredytu
dla wiarygodnych dïuĝników, którzy nie posiadajÈ jednak takiego majÈtku zasobów ani dochodów, aby zaciÈgnÈÊ kredyt na korzystnych dla siebie warunkach. Ich
miejsce mogÈ zajÈÊ dïuĝnicy wprawdzie posiadajÈcy odpowiednie zasoby finansowe
i dochody, które pozwalajÈ na zaciÈgniÚcie kredytu na preferowanych warunkach,
ale cechujÈ siÚ wyĝszym poziomem pokusy naduĝycia i, w efekcie po upïywie kilku
lat od zaciÈgniÚcia kredytu mogÈ nie chcieÊ go spïacaÊ34.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe stosowanie analizowanych wskaěników moĝe wpïynÈÊ negatywnie na liczbÚ transakcji zawieranych na rynku nieruchomoĂci i w ten sposób
przynieĂÊ niezamierzony efekt zaburzenia mechanizmu ksztaïtowania siÚ cen na
tym rynku. OczywiĂcie nie bÚdzie to specjalnie szkodliwe w okresie boomu, gdy
zawieranych jest wiele transakcji, a rynek cechuje wysoka pïynnoĂÊ. Natomiast
szkodliwe moĝe byÊ to w okresie dekoniunktury, gdy spadek liczby transakcji moĝe
staÊ siÚ czynnikiem sprzyjajÈcym wzrostowi zmiennoĂci cen.

PODSUMOWANIE
Adekwatny dobór odpowiednich instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej
nakierowanych na oddziaïywanie na przebieg cyklu kredytowego, jest warunkiem
koniecznym jej skutecznoĂci oraz efektywnoĂci. WĂród takich instrumentów w UE
zalecane sÈ sektorowe wymogi kapitaïowe oraz limity wskaěników LTV, LTI/DTI
oraz DSTI, jako te narzÚdzia, które majÈ potencjaï do ograniczania wzrostu akcji
kredytowej i děwigni finansowej sektora bankowego.
W niniejszym artykule przeanalizowano te instrumenty z perspektywy ich potencjalnych skutków dla funkcjonowania sektora finansowego. Aby osiÈgnÈÊ ten
cel, zostaïy zarysowane podstawowe wïaĂciwoĂci badanych instrumentów oraz
zaprezentowano mechanizm transmisji tych instrumentów. Analiza mechanizmu
transmisji z uwzglÚdnieniem dorobku literatury dotyczÈcej wyceny kredytów oraz
efektów ubocznych regulacji pozwoliïa na identyfikacjÚ ograniczeñ jego przebiegu.
W odniesieniu do sektorowych wymogów kapitaïowych stwierdzono, ĝe wyĝszy
ich poziom moĝe wiÈzaÊ siÚ z wystÚpowaniem zjawiska arbitraĝu regulacyjnego
oraz migracji kredytobiorców do krajowego lub zagranicznego sektora bankowoĂci cienia lub innych instytucji finansowych ĂwiadczÈcych usïugi transgraniczne,
ab niepodlegajÈcych regulacjom makroostroĝnoĂciowym. Problem takiej migracji
dotyczy równieĝ dolnych limitów wskaěników LTV, DTI i DSTI.
Zastosowanie zarówno wyĝszych sektorowych wymogów kapitaïowych oraz restrykcyjnych wskaěników LTV, DTI i DSTI moĝe nasiliÊ wystÚpowanie w sektorze
34

Na polskim rynku kredytowym tacy dïuĝnicy stanowiÈ czÚĂÊ grupy osób, które wziÚïy kredyty
hipoteczne denominowane we franku szwajcarskim.
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bankowym zjawiska negatywnej selekcji i, w efekcie, przynieĂÊ pogorszenie ogólnej
jakoĂci portfela kredytowego i wiÈzaÊ siÚ moĝe ze wzrostem strat na kredytach
wbokresie dekoniunktury, wzmacniajÈc niechÚÊ banków do udostÚpniania finansowania sektorowi niefinansowemu.

Streszczenie
W artykule zostaïy przeanalizowane instrumenty antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej wpïywajÈce na rynek nieruchomoĂci z perspektywy ich potencjalnych skutków dla funkcjonowania sektora finansowego. Aby osiÈgnÈÊ ten
cel, zarysowane zostaïy podstawowe wïaĂciwoĂci badanych instrumentów oraz
zaprezentowano mechanizm transmisji tych instrumentów. Analiza mechanizmu
transmisji z uwzglÚdnieniem dorobku literatury dotyczÈcej wyceny kredytów oraz
efektów ubocznych regulacji pozwoliïa na identyfikacjÚ ograniczeñ jego przebiegu.
Zidentyfikowano, ĝe restrykcyjne sektorowe wymogi kapitaïowe oraz wskaěników
LTV, DTI i DSTI mogÈ skutkowaÊ wystÚpowaniem zjawiska migracji kredytobiorców do sektora bankowoĂci cienia lub innych instytucji finansowych ĂwiadczÈcych
usïugi transgraniczne, a niepodlegajÈcych regulacjom makroostroĝnoĂciowym. Zastosowanie restrykcyjnych instrumentów moĝe nasiliÊ wystÚpowanie w sektorze
bankowym zjawiska negatywnej selekcji i w efekcie przynieĂÊ pogorszenie ogólnej
jakoĂci portfela kredytowego.
Sïowa kluczowe: cykl kredytowy, rynek nieruchomoĂci, polityka makroostroĝnoĂciowa

Abstract
The article focuses on the analysis of countercyclical macroprudential
instruments directed at the real estate market, with the aim of identification
of potential side effects of their use. To achieve this goal we present the most
important features of these tools and characterize the transmission mechanism
of those instruments. An analysis of the transmission mechanism and related
current literature on the pricing of the loan market, as well as side effects of the
regulations, lends support to the view that it is possible to identify limitations of
this transmission mechanism. We find that restricitve sectoral capital requirements
and LTV, DTI and DSTI ratios, may result in increased migration of borrowers to
shadow banks or other financial intermediaries (e.g. those operating cross-border),
which are not subject to macroprudential regulations. Restrictive macroprudential
tools applied to the banking sector could possibly bring about the unintended
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consequence of increased negative selection and, in effect, of a worsened quality
of bank lending portfolio.
Key words: credit cycle, real-estate market, macroprudential policy
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