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Sposoby ograniczania indywidualnego ryzyka
bankowego – analiza wybranych aspektów
Wstęp
We współczesnym wiecie banki s wyznacznikami gospodarki rynkowej.
Jednocze nie po rednicz one mi dzy posiadaczami rodków pieni nych, a ich
u ytkownikami; stanowi o rodki rozliczeniowe w skali krajowej i mi dzynarodowej. D c do zdobycia coraz wi kszego udziału w rynku, musz być w stanie
zaproponować klientom coraz to bardziej kompleksow , a zarazem ró norodn
ofert usług bankowych. Jednym z najwa niejszych obszarów aktywno ci banku, i wiadczonych w zwi zku z tym usług, jest działalno ć kredytowa.
Ryzyko kredytowe jest naturaln konsekwencj działalno ci gospodarczej,
w tym działalno ci kredytowej. Działalno ć bankowa polega na podejmowaniu
kontrolowanego ryzyka celem uzyskania okre lonych przychodów. Udzielanie
kredytów, z natury rzeczy, nale y do operacji obarczonych ryzykiem [Matuszyk
2004, s. 14].
Ryzyko zwi zane jest z kosztami, a przychody uzyskane z operacji musz
pokryć te koszty, zapewnić rozwój banku i generować zysk. Banki musz zatem
identyfikować przyczyny wyst powania ryzyka, kontrolować i monitorować podejmowane ryzyko, dokonywać jego pomiaru i oceny oraz sterować ryzykiem
bankowym [Capiga, Ogrodnik 2004, s. 119–120].
Ryzyko stanowi nieodł czny atrybut działalno ci banku. Najwa niejszym
jego elementem jest ryzyko kredytowe, nierozerwalnie zwi zane z realizacj
jego podstawowych funkcji. Nie mo na go wyeliminować, mo na jedynie wpływać na jego poziom dzi ki umiej tnie realizowanej polityce, stanowi cej odzwierciedlenie stosowanych rozwi za redukcji ryzyka kredytowego.
Celem niniejszego artykułu jest analiza sposobów ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego oraz poznanie czynników wpływaj cych na jego
poziom. Szczególn uwag po wi cono analizie instytucjonalnych form ograniczenia indywidualnego ryzyka kredytowego, tj. badaniu zdolno ci kredytowej,
zabezpieczeniu zwrotno ci udzielonych kredytów bankowych, tworzeniu rezerw
celowych na pokrycie ci le okre lonego ryzyka oraz monitoring spłat kredytu.
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Nale y podkre lić, e podejmowane w bankach działania, w stosunku do
ryzyka kredytowego, słu zachowaniu wła ciwych relacji mi dzy wysoko ci
zysku z działalno ci kredytowej, a poziomem zwi zanego z tym ryzyka kredytowego. Dlatego te podstawowym problemem, przed którym stoj banki
w działalno ci kredytowej, jest ograniczenie tego ryzyka poprzez wła ciwe nim
zarz dzanie.

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka
kredytowego
Bank, b d c instytucj zaufania publicznego, jest równie podmiotem gospodarczym prowadz cym działalno ć, która jest zwi zana z ryzykiem. Powoduje to konflikt przejawiaj cy si z jednej strony d eniem do maksymalizacji
zysku, z drugiej za konieczno ci zapewnienia bezpiecze stwa powierzonym
rodkom finansowym.
Jednym z podstawowych rodzajów ryzyka bankowego jest ryzyko kredytowe, które oznacza prawdopodobie stwo niespłacenia przez kredytobiorc cało ci
kredytu, b d te rat kapitałowych, rat odsetkowych lub obu ł cznie. Oznacza to,
e ryzyko zwi zane z działalno ci kredytow okre lić mo na jako brak pewnoci co do spodziewanej stopy zwrotu z zainwestowanych przez bank kapitałów,
a wi c przedstawia niepewno ć dotycz c zrealizowania zało onych celów. Nast pstwem tego s : zmniejszenie potencjalnych zysków, utrata płynno ci i wiarygodno ci, zmniejszenie kapitału własnego, trudno ci finansowe, a w ostatecznoci bankructwo [Nowakowski, Famulska 2008, s. 176]. Banki mogłyby unikn ć
ryzyka kredytowego je eli inwestowałyby w aktywa o niskim ryzyku. Z niskim
ryzykiem wi e si jednak niska stopa zwrotu, a w działalno ci bankowej to
dzi ki podejmowaniu ryzyka osi gany jest zysk. Wzrost ryzyka kredytowego ma
miejsce wówczas, gdy w portfelu znajduje si wiele ryzykownych kredytów, ale
dzi ki temu osi gany jest wy szy dochód.
Rozpatruj c ryzyko pod wzgl dem kształtuj cych je czynników, mo na dokonać podstawowego podziału ryzyka na ryzyko systematyczne i ryzyko niesystematyczne.
Ryzyko systematyczne zdeterminowane jest wył cznie przez zjawiska zewn trzne, na które bank nie ma wpływu, w zwi zku z czym nie podlega kontroli. Czynniki egzogeniczne w znacznym stopniu zwi zane s z sytuacj makroekonomiczn kraju w ramach prowadzonej przez władze pa stwowe polityki gospodarczej. Wa nym elementem wpływaj cym na wysoko ć tego ryzyka
jest sytuacja społeczna w danym kraju. Odnosi si to do potencjału i skłonnoci gospodarstw domowych do oszcz dzania i inwestowania. Ponadto, istotna
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jest sytuacja na mi dzynarodowych rynkach finansowych, a w szczególno ci
kryzysy walutowe, integracja finansowa i ekonomiczna oraz liberalizacja kapitałów.
Ryzyko niesystematyczne, okre lane te jako wewn trzne, obejmuje obszar
działania danego podmiotu, co umo liwia kontrol jego poziomu. Banki, równie poprzez kwalifikacje kadry kierowniczej i jej umiej tno ci przewidywania
i oceny sytuacji w bli ej lub dalszej perspektywie, wpływaj na jego wielko ć.
Odnosi si to zarówno do polityki prowadzonej w stosunku do aktywów, jak
i pasywów. Jego poziom kształtuj tak e odpowiednio przygotowane i wdro one
procedury bankowe oraz system techniczno-informacyjny.
Nieodł cznymi składnikami ryzyka, wyró nionymi przez G. Heinricha, s
[Huterska 2010, s. 25]:
– ryzyko straty lub wypłacalno ci,
– ryzyko zabezpieczenia,
– ryzyko zmiany stopy procentowej,
– ryzyko warto ci pieni dza,
– ryzyko kursu walutowego,
– ryzyko płynno ci.
Ryzyko straty lub wypłacalno ci wi e si z niepewno ci co do przyszłego
poziomu dochodów kredytobiorcy. Swoim zasi giem obejmuje niebezpiecze stwo nieuregulowania, w cało ci lub cz ci, zobowi zania wynikaj cego z umowy kredytowej.
Ryzyko zabezpieczenia wynika z samego przedmiotu zabezpieczenia przyj tego w celu ograniczenia tego ryzyka. W przypadku kredytów hipotecznych
mo e to być spadek warto ci nieruchomo ci przyj tej przez bank pod zabezpieczenie.
Ryzyko zmiany stopy procentowej dotyczy tylko kredytów o stałym oprocentowaniu, gdzie WIBOR, przyj ty w momencie podpisywania umowy kredytowej, nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania. Ryzyko takie zwi zane
jest z mo liwo ci zmniejszenia rozpi to ci mi dzy rynkow stop procentow
a stop procentow wynikaj c z umowy lub wzrostu stopy rynkowej powy ej
stopy oprocentowania kredytu.
Ryzyko warto ci pieni dza zwi zane jest ze spadkiem, na skutek inflacji,
realnej warto ci zwróconej przez kredytobiorc kwoty kredytu.
Ryzyko kursu walutowego dotyczy kredytów zaci ganych w walucie obcej.
Polega ono na zmniejszeniu warto ci spłaconego kredytu na skutek zmiany kursów walutowych.
Ryzyko płynno ci to niebezpiecze stwo spłaty niezgodnej z terminem,
czyli brak dopasowania terminów zapadalno ci oraz wymagalno ci aktywów
i pasywów. Niedopasowanie wpływów (zapadalno ć aktywów) z wydatka-
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mi (wymagalno ć pasywów) powoduje tzw. luk płynno ci [Huterska 2010,
s. 25].
Przy analizie ryzyka kredytowego nale y odró nić indywidualne ryzyko
kredytowe (ryzyko pojedynczego kredytu) od ryzyka portfela (ł czne ryzyko
z tytułu działalno ci kredytowej). Podział ten jest istotny ze wzgl du na fakt,
e do zarz dzania ka dym z tych rodzajów ryzyka wykorzystuje si odmienne
metody. Pojedyncze ryzyko zale y od wysoko ci mo liwej straty i prawdopodobie stwa jej wyst pienia. Ryzyko ł czne uwarunkowane jest za wysoko ci pojedynczych kredytów, prawdopodobie stwem ich niespłacenia oraz
rodzajem zale no ci pomi dzy poszczególnymi kredytami. Im mniejsza jest ta
wzajemna dodatnia zale no ć, tym mniejsze jest ryzyko zaistnienia sytuacji,
w której czynniki powoduj ce niespłacenie jednego kredytu b d równie
wpływały na niespłacenie innych, powoduj c tym samym wzrost ł cznego
ryzyka. Czynnikiem maj cym decyduj ce znaczenie w ocenie wytrzymało ci
i odporno ci banku na zagro enia jest wła nie ryzyko ł czne.
Poprawne zbadanie wiarygodno ci poszczególnych kredytobiorców powinno wyeliminować z portfela udzielonych kredytów te, które s zagro one niespłaceniem. Wpływ na to mo e mieć niekorzystny dla dłu ników rozwój sytuacji, mo liwo ć złej oceny ich wiarygodno ci przez doradców bankowych, a tak e wiadome fałszerstwa popełnione zarówno przez klientów,
jak i pracowników banku. Nawet analiza ryzyka w pojedynczych przypadkach
nie daje gwarancji na to, czy ł czne ryzyko, z punktu zachowania przez bank
płynno ci finansowej, nie jest zbyt wysokie. W zwi zku z tym istnieje konieczno ć zwracania uwagi na oba te aspekty jednocze nie – wa ne s zarówno
metody zmniejszaj ce ryzyko poszczególnych kredytów, jak i metody ograniczaj ce ryzyko ł czne [Iwanowicz-Drozdowska, Jaworski, Zawadzka 2008,
s. 252].
Ryzyko kredytowe, jako trwały element struktury rynku finansowego, wynika ze splotu wielu czynników, których wpływ mo e być mierzony, a nawet
kontrolowany (w ró nym stopniu). Spo ród czynników wpływaj cych na ryzyko kredytowe B. Gruszka i Z. Zawadzka wymieniaj czynniki natury: ekonomicznej, społecznej, politycznej, demograficznej i technologicznej [Gruszka,
Zawadzka 1992, s. 11]. Odnosz c si do ródeł ryzyka kredytowego, mo na je
podzielić na makroekonomiczne i mikroekonomiczne.
Do pierwszej z tych grup zaliczyć mo na: stopy procentowe, kursy walutowe, ceny ropy, ceny nieruchomo ci itp. Czynniki te maj wpływ na płatno ci
kredytowe, obligacje i instrumenty pochodne, a ich poziom mo e być przyczyn
niewypłacalno ci kredytobiorców.
Czynniki mikroekonomiczne zale od jako ci podejmowanych decyzji.
Mo na do nich zaliczyć: niepełn informacj o kliencie ubiegaj cym si o kre-
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dyt; rosn ce zapotrzebowanie na kredyt przy relatywnie niskim lub zerowym
wkładzie własnym kredytobiorcy; brak jednolitej metodologii badania zdolno ci
kredytowej; ograniczone mo liwo ci ubezpiecze kredytów; niedobór wykwalifikowanych kadr; wyłudzenia kredytów oraz czynniki losowe.
Czynniki ryzyka kredytowego powoduj zmian rynkowej warto ci kredytu. Parametrami modeli mierz cych ryzyko kredytowe, opartymi na zmianach
warto ci kredytu, s no niki ryzyka, które wiadcz o jako ci kredytu, kondycji
finansowej klienta i poziomie potencjalnych strat banku w przypadku realizacji
ryzyka. Do no ników tych mo na zaliczyć:
– generalny wzrost ryzyka finansowego w gospodarce – wynika on ze zmniejszaj cego si udziału kapitału własnego w finansowaniu inwestycji; nawet
kiedy uwzgl dni si rezerwy, widoczna jest tendencja do obni ania własnych
rodków w finansowaniu przedsi wzi ć,
– rosn ce zapotrzebowanie na kredyty,
– szybkie zmiany w gospodarce – powoduj konieczno ć szybkich i kosztownych dostosowa do wymaga rynku,
– rosn ce ryzyko w obrotach z zagranic spowodowane wzrostem liczby
pa stw znacznie zadłu onych i posiadaj cych wysok stop inflacji oraz
cz stymi wahaniami kursów walut,
– tendencj do zast powania gwarancji bankowych innymi, mniej pewnymi
formami zabezpieczenia,
– rosn c konkurencj na rynku usług bankowych – banki s zagro one konkurencj ze strony innych banków, pozostałych instytucji finansowych, a tak e
ró nego rodzaju firm po rednicz cych, których coraz wi cej pojawia si na
rynku [Huterska 2010, s. 26–28].

Instytucjonalne formy ograniczenia indywidualnego
ryzyka kredytowego
Badanie zdolno ci kredytowej
Przygotowanie do zaci gni cia kredytu bankowego powinno być rozpocz te
sprawdzeniem zdolno ci kredytowej, pod poj ciem której nale y rozumieć zdolno ć do spłaty zaci gni tego kredytu wraz z odsetkami w terminach okre lonych
w umowie. Kredytobiorca jest zobowi zany przedło yć, na danie banku, dokumenty i informacje niezb dne do dokonania oceny tej zdolno ci (art. 70 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 z pó n. zm.]).
Przewa nie badanie zdolno ci kredytowej obejmuje trzy elementy:
– kondycj klienta,
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–
–

ryzyko zamierzonej transakcji,
ryzyko transakcji w trakcie jej realizacji.
Podstaw do oceny kondycji klienta jest klasyfikacja [Janasz 2004, s. 47]:
– jako ciowej oceny klienta,
– zabezpieczenia i stanu maj tkowego wła ciciela,
– sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.
Badanie zdolno ci przed udzieleniem kredytu polega na sprawdzeniu, czy
wnioskodawca jest, z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia, zdolny do
zaci gni cia kredytu. Ocena zdolno ci kredytowej dotyczy nie tylko bie cej
sytuacji maj tkowej i finansowej, ale tak e jego perspektywicznej zdolno ci kredytowej [Janasz 2004, s. 44].
Wiarygodno ć kredytow mo na ocenić na podstawie informacji zewn trznych i wewn trznych. Informacje zewn trzne bank otrzymuje bezpo rednio od
wnioskodawcy lub instytucji. S to: bilans podmiotu, rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z przepływów pieni nych, za wiadczenia o wysoko ci dochodów,
za wiadczenia o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej, KRS, NIP, REGON, biznesplany, informacje z Biura Informacji Kredytowej (BIK), za wiadczenie z US, za wiadczenie z ZUS oraz informacje otrzymane od innych banków.
Informacje wewn trzne s to dane o dotychczasowej współpracy z bankiem –
sposób korzystania z rachunku bankowego, obsługa dotychczasowych zadłu e ,
lojalno ć klienta wobec banku [Matuszyk 2004, s. 21].
W praktyce bankowej mo na wyró nić dwie kategorie zdolno ci kredytowej:
– zdolno ć formalnoprawn , tzn. zdolno ć klienta do podejmowania czynnoci prawnych, w tym zawierania umów kredytowych,
– zdolno ć merytoryczn (ekonomiczn ), odnosz c si do oceny personalnej
i ekonomicznej.
Ocena personalna polega na analizie takich aspektów, jak: stan rodziny,
sytuacja maj tkowa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe
do wiadczenie, zdolno ci mened erskie, lojalno ć, solidno ć i odpowiedzialno ć [Nowak 2002, s. 116]. Ocena ekonomiczna sprowadza si za do analizy
i oceny bie cej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz jako ci zabezpiecze .
Podstaw badania wiarygodno ci kredytowej jest analiza wniosku kredytowego. O skali ryzyka kredytowego, dotycz cego kredytów i po yczek udzielanych osobom fizycznym, decyduje przede wszystkim sytuacja samego kredytobiorcy [Dragunowicz i in. 2001, s. 259].
Działalno ć kredytowa okre lana jest jako najwa niejszy obszar funkcjonowania banku, przynosz cy tej instytucji najwi cej dochodów, ale te ryzyko
zwi zane z t działalno ci jest dla banku bardzo du e. Determinanty ryzyka,
niezale nie od skali oraz ródeł, stanowi konsekwencj podejmowanej przez
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bank komercyjny specyficznej działalno ci gospodarczej, a zwłaszcza działalno ci kredytowej. Ryzyko, w obr bie tej działalno ci, oznacza niepewno ć
osi gni cia zaplanowanych zysków z udzielonych kredytów bankowych [Wiatr
2008, s. 30]. Dlatego te wa ne jest prowadzenie umiej tnej i kompleksowej
oceny zdolno ci kredytowej klientów banku.
Zabezpieczenie zwrotu kredytów
Zmniejszenie pojedynczego ryzyka kredytowego sprowadza si tak e do
uzyskania przez bank zabezpieczenia, które powinno zapewnić odzyskanie zaanga owanej sumy kredytowej wraz z odsetkami i prowizjami [Matuszyk 2004,
s. 35].
Posiadanie zdolno ci kredytowej warunkuje udzielenie kredytu, w praktyce
jednak warunek ten nie musi być bezwzgl dnie przestrzegany (b d te warunkuj cy), jest on mo liwy bowiem do uchylenia w sytuacji zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu. Zabezpieczenie to, zwłaszcza w odniesieniu do jego nast pstw, jest cz sto rozwi zaniem przes dzaj cym o zawarciu umowy kredytowej, b d je ułatwiaj cym [Wiatr 2008, s. 235].
Konieczno ć prowadzenia przez banki bezpiecznej działalno ci powoduje,
e stosowanie odpowiednich rodków zabezpieczaj cych zwrotno ć kredytów
staje si obowi zkiem. Jednym z nich jest wymaganie od kredytobiorcy przedłoenia prawnego zabezpieczenia kredytu. Ustalaj c z kredytobiorc form zabezpieczenia, bank bierze pod uwag :
– rodzaj, wysoko ć oraz okres spłaty kredytu,
– realn mo liwo ć zaspokojenia roszczenia z przyj tego zabezpieczenia,
– sytuacj ekonomiczno-finansow kredytobiorcy,
– ryzyko zwi zane z udzieleniem kredytu.
W przypadku nowo utworzonego przedsi biorstwa bank, zgodnie z art. 70
ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., mo e udzielić kredytu pod
warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia jego spłaty.
Prawne zabezpieczenia kredytu dziel si na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenie osobiste charakteryzuje si odpowiedzialno ci osobist strony daj cej
zabezpieczenie, co oznacza, e odpowiada całym swoim maj tkiem – zgodnie
z art. 867–887 Kodeksu cywilnego [Jarocka 2004, s. 243]. Z kolei zabezpieczenie rzeczowe ogranicza odpowiedzialno ć osoby daj cej zabezpieczenie do
poszczególnych składników jej maj tku.
Rodzaj zabezpieczenia uzale niony jest od sytuacji gospodarczej kraju, wybór formy zabezpieczenia nale y natomiast do banku. Zabezpieczenie ma charakter wspieraj cy i mo e być traktowane jako substytut zdolno ci kredytowej
klienta, gdy prawidłowa ocena jego zdolno ci kredytowej jest najlepsz form
zabezpieczenia kredytu.

216
Tworzenie rezerw celowych
Jednym z elementów systemu ograniczenia ryzyka kredytowego jest tworzenie i rozwi zywanie rezerw celowych na nale no ci bankowe obci one
ryzykiem kredytowym [Jaworski, Zawadzka 2005, s. 709]. W my l obowi zuj cych przepisów prawa, mo na wyró nić trzy rodzaje rezerw, których celem
jest pokrywanie ryzyka zwi zanego z działalno ci banków: rezerwy celowe,
rezerw na ryzyko ogólne i fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane
ryzyka działalno ci bankowej. W my l art. 127 ust. 2 ustawy Prawo bankowe,
fundusz ogólnego ryzyka jest tworzony z zysku netto bie cego okresu sprawozdawczego. Jest on obliczony zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 wrze nia
1994 r. o rachunkowo ci [Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z pó n. zm.], pomniejszony
o wszelkie przewidywane obci enia i dywidendy, w kwotach nie wi kszych ni
kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów (art. 127 ust. 2 pkt 2 lit.
c ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. [Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665 z pó n. zm.]).
Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, tworzy si rezerwy na
ryzyko ogólne, które nie zostało ci le okre lone. Nie s one przypisane do
jakiejkolwiek okre lonej nale no ci b d grupy nale no ci, s natomiast dodatkowym odpisem dokonanym przez kierownictwo banku w ramach działa
ostro no ciowych.
Rezerwa celowa jest istotnym elementem systemu ewidencji ksi gowej,
gdzie – zgodnie z zasad ostro nej wyceny chodzi o uchwycenie najbardziej zblionej do realnej warto ci aktywu, jakim jest nale no ć kredytowa [Wiatr 2008,
s. 269]. Pod poj ciem nale no ci kredytowych nale y rozumieć bilansowe nale no ci z tytułu kredytów i po yczek, skupionych wierzytelno ci, czeków i weksli,
zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelno ci o podobnym charakterze oraz
udzielone zobowi zania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym, z wył czeniem odsetek i prowizji.
Rezerwy na kredyty zagro one tworzone s i rozwi zywane na koniec ka dego miesi ca. Rezerwy na kredyty przekwalifikowane, ze wzgl du na sytuacj
ekonomiczno-finansow , tworzone s raz na kwartał.
Monitoring kredytowy
Zbadanie zdolno ci kredytowej, okre lenie poziomu ryzyka i wypłacenie
kredytu nie s etapami ko cz cymi cały proces kredytowy. Ostatnim etapem jest
bowiem sprawdzenie wiarygodno ci kredytowej po udzieleniu kredytu, czyli
tzw. monitoring kredytowy. Jest on jednym z narz dzi, które ma zapewnić właciw struktur i jako ć portfela kredytowego banku.
Zadaniem monitoringu kredytowego jest wczesne wykrycie ewentualnego
zagro enia niespłacenia kredytu, poniewa wówczas zwi ksza si mo liwo ć
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podj cia działa hamuj cych lub eliminuj cych niepo dane procesy [Iwanowicz -Drozdowska, Jaworski, Zawadzka 2008, s. 275].
Monitoring kredytowy wynika z zewn trznych regulacji ustawowych oraz
regulacji wewn trznych przyj tych w banku. Monitoring kredytowy pełni funkcj [Nowak 2002, s. 179]:
– informacyjn , polegaj c na badaniu całego portfela kredytowego i zmian
zachodz cych w okresach porównawczych (zmiany w klasach ryzyka, rodzajach zabezpiecze , sektorach) oraz poszczególnych umów kredytowych;
pozwala na zauwa enie niekorzystnych odchyle od zało e ,
– zabezpieczaj c , polegaj c na działaniach zapobiegawczych oraz eliminowaniu nast pstw aktywnego ryzyka kredytowego.
Monitoring kredytowy ma z zało enia dwojaki charakter. Po pierwsze,
kredytobiorców o znacznym zagro eniu kredytowym monitoruje si w sposób
zindywidualizowany. Zasada ta obejmuje tak e tych klientów, wobec których
istnieje uzasadnione ryzyko zagro e . Po drugie, banki, przy wykorzystaniu
programów komputerowych, rutynowo monitoruj pozostałych klientów, analizuj c informacje dotycz ce redniego stanu rodków pieni nych na rachunku bankowym, cz stotliwo ć wykorzystywania przyznanego limitu odnawialnego itp. Monitorowanie klientów obejmuje m.in. bie c kontrol przebiegu wykorzystania i obsługi kredytu (czy kredyt został wykorzystany zgodnie
z przeznaczeniem i czy jest terminowo spłacany), okresowe badanie zdolno ci
kredytowej klienta (poprzez regularne wpływy wynagrodzenia od pracodawcy
na rachunek techniczny kredytu) oraz sporadyczn weryfikacj warto ci zabezpieczenia – w przypadku kredytów hipotecznych odnosi si to do oszacowania warto ci nieruchomo ci, na której ustanowione zostało zabezpieczenie
[Grzywacz 2006, s. 181].
Sygnały wczesnego ostrzegania s mierzalnymi i niemierzalnymi informacjami rejestruj cymi negatywne tendencje w otoczeniu lub u samego kredytobiorcy. Ich uchwycenie oraz zanalizowanie stanowi podstaw do podj cia adekwatnych działa chroni cych interes banku.

Zakończenie
Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, podmioty gospodarcze oraz
jednostki sektora finansów publicznych nie zawsze mog w pełni zaspokoić
swoich potrzeb finansowych ze ródeł wewn trznych. Dlatego te coraz cz ciej
si gaj do zewn trznych ródeł finansowania, spo ród których najpopularniejszym jest kredyt bankowy. Ta forma wparcia finansowego umo liwia bowiem
zwi kszanie nakładów na inwestycje lub działalno ć bie c ponad poziom
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wynikaj cy z ich mo liwo ci finansowych bez konieczno ci ograniczenia wydatków na konsumpcj .
Udzielanie kredytów, zwłaszcza podmiotom gospodarczym, jest zawsze
zwi zane z ryzykiem jakie ponosi bank, dlatego te wymagana jest wnikliwa
analiza i ocena wielu danych ekonomiczno-finansowych. Prawidłowo opracowane zasady metodologii oceny zdolno ci kredytowej wnioskodawców oraz ich
rzetelne przestrzeganie przez pracowników banku daje gwarancj prowadzenia
bezpiecznej i efektywnej działalno ci kredytowej oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego.
Specyfika ryzyka bankowego to głównie jego liczne regulacje ostro no ciowe, a zatem normy prawne adresowane do instytucji finansowych. Maj one na
celu okre lenie minimalnych standardów, które sprzyjaj ograniczeniu ryzykownej działalno ci tych instytucji, a wi c przede wszystkim banków.
Zarz dzanie ryzykiem oznacza podejmowanie przedsi wzi ć kontrolnych
i nadzorczych. Zarz d banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie
i działanie systemu kontroli wewn trznej, który ma być dostosowany do wielkoci i profilu ryzyka wi cego si z działalno ci banku, która podlega nadzorowi
bankowemu. Wspomniana instytucja nadzoruj ca koncentruje swoje działania
na badaniu jako ci zarz dzania ryzykiem, przestrzeganiu limitów okre lonych
w przepisach prawa i dostosowaniu si do norm ostro no ciowych.
Ryzyko kredytowe zmusza wi c ka dy bank komercyjny do wzmo onej
obserwacji, kontroli i monitorowania czynników stanowi cych jego potencjalne
ródło. Nast pstwem podj tej przez bank ryzykownej decyzji kredytowej mo e
być m.in. utrata cz ci lub całego kredytu oraz nie ci gni tych odsetek. Ka dy
bank musi wi c mieć na uwadze, e w przypadku pojawienia si takich problemów rosn zazwyczaj jego koszty organizacyjne i administracyjne.
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Forms of Individual Banking Risk Reduction – Analysis
of Selected Aspects
Abstract
Commercial banks, the activity of which is based on economic criteria,
are an important element of a financial system. Functioning of these entities as
institutions of public trust, is associated with the occurrence of different risk
forms, among which credit risk considered as one of the major threats for current
and future bank’s activity, is primary.
Despite of continuous changes present within banking sector, consisting in
improving the techniques and methods of risk recognition and evaluation, there
is a need to distinguish the manners for reducing the individual banking risk. It
cannot be eliminated, but only influenced on its level due to efficient policies
being a reflection of the solutions applied.
Therefore, the aim of the present paper is to analyze the ways of reducing
the individual banking risk (taking into considerations the credit risk) and to
recognize all factors having some impact on its level.

