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Według teorii stopy 
procentowe zmie-
niają się zgodnie 
z procesem nazy-
wanym „powro-

tem do średniej” (mean reversion). Pro-
ces ten polega na tym, że wysokie stopy 
procentowe mają tendencję do spad-
ku, natomiast niskie – do wzrostu. Dzie-
je się tak, ponieważ w długim okresie 
stopa procentowa oscyluje wokół swo-
jego naturalnego, przeciętnego pozio-
mu. Wahania stóp procentowych wyni-
kają w przeważającej mierze z polityki 
pieniężnej banku centralnego, a ta jest 
determinowana prognozą ścieżki in-
flacyjnej i koniunktury gospodarczej. 
Koniunktura zmienia się cyklicznie, 
a a więc zmianom ulegają także stopy 
procentowe.

W ostatnich kilkunastu latach pro-
ces kształtowania się stóp procentowych 
został jednak istotnie zaburzony. Po glo-
balnym kryzysie finansowym banki cen-
tralne zaczęły wdrażać niestandardowe 
narzędzia polityki pieniężnej, których 
symbolem stało się luzowanie ilościowe, 
polegające na stałym i masowym sku-
pie aktywów oraz utrzymywaniu nie-
naturalnie niskich stóp procentowych. 
W wyniku tych działań stopy procento-
we w wielu gospodarkach rozwiniętych 
zostały wyzerowane, a nawet spadły 

poniżej zera. Stało się więc coś, co zgod-
nie z teorią ekonomiczną nie powin-
no mieć miejsca. Warto przypomnieć, 
że niektóre modele kwantyfikacji ryzy-
ka czy wyceny opcji jeszcze do niedaw-
na nie dopuszczały ujemnych stóp pro-
centowych, traktując je jako zwyczajny 
instrument finansowy, którego ceny są 
zawsze dodatnie. Dopuszczenie nega-
tywnych poziomów na rynku stopy pro-
centowej zmusiło uczestników rynku do 
rewizji tych modeli.

Kolejną konsekwencją kryzy-
su finansowego z lat 2007–2009 by-
ła zmiana wartości informacyjnej 
stóp procentowych. Stopa procento-
wa wskazywała zwykle poziom kosztu 
pieniądza lub cenę zawieranych trans-
akcji depozytowych. Skutkiem kryzy-
su finansowego był jednak trwały za-
nik pożyczek międzybankowych na 
terminy dłuższe niż jeden dzień. Tym 
samym rynek utracił podstawę wia-
rygodnego wyznaczania indeksów ty-
pu IBOR, które opierały się na cenach 
terminowych depozytów międzyban-
kowych. Banki w ciągu kilku lat prze-
stawiły się z finansowania hurtowego 
na finansowanie oparte na depozy-
tach korporacyjnych i detalicznych. 
Wśród przyczyn tej zmiany wskazy-
wano: 1) istotny wzrost ryzyka kre-
dytowego i ryzyka płynności w śro-
dowisku postkryzysowym, 2) efekty 
wypierania związane z aktywną poli-
tyką banku centralnego oraz nadpłyn-
ność wykreowaną poprzez luzowanie 
ilościowe, a także 3) miary adekwat-
ności kapitałowej penalizujące loka-
ty udzielane innym bankom. Skutki 
zmiany okazały się bardzo poważne – 
osłabiona wiarygodność indeksów ty-
pu IBOR utrudniła wycenę instru-
mentów finansowych oraz określenie 
wysokości przepływów w pożyczkach 
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i obligacjach zmiennoprocentowych.
Odpowiedzią na te niedogodno-

ści była zmiana metody dyskontowania 
przepływów finansowych. Rynek in-
strumentów pochodnych szybko prze-
stawił się z krzywej opartej na stopach 
IBOR na krzywą opartą na kontrak-
tach OIS (swap stawek jednodniowych). 
Miejsce depozytów międzybankowych 

zajęły pożyczki zabezpieczone – wzro-
sła rola kontraktów repo (pożyczki za-
bezpieczone obligacjami) i swapów wa-
lutowych (pożyczki zabezpieczone 
inną walutą). Pojawiła się potrzeba jed-
noczesnej analizy wielu krzywych do-
chodowości (np. krzywej implikowanej 
ze swapów walutowych) oraz różnic po-
między krzywymi (tzw. spreadów bazo-
wych). Zwiększyło to wymagania co do 
stosowania zaawansowanej matematy-
ki finansowej w modelach zarządzania 
ryzykiem i modyfikacji źródeł pozyski-
wania danych.

O ile rynek profesjonalny szyb-
ko poradził sobie ze skutkami struk-
turalnej zmiany, o tyle na rynku kon-
sumenta zaczęło narastać ryzyko 
prawne i ryzyko reputacyjne. Okazało 
się, że stopy OIS są zbyt nieprzejrzyste 
i skomplikowane dla klientów detalicz-
nych, a umowy kredytowe – niełatwe do 
zmiany ze względu na konieczność pod-
pisania aneksów. Równolegle zaczęto 

dostrzegać potrzebę opracowania wie-
lu indeksów stopy procentowej, tak 
aby znaleźć ten, który jest adekwatny 
w danym segmencie rynku.

W Polsce opisane powyżej zmia-
ny nastąpiły z pewnym opóźnieniem, ale 
ich konsekwencje mogą być bardziej po-
ważne niż w Europie Zachodniej. Pro-
blemem jest skrajne zdominowanie ryn-

ku kredytowego przez stopę zmienną, 
podczas gdy w bardziej dojrzałych go-
spodarkach przeważa stopa stała. Za-
letą stopy stałej jest stabilność odsetek 
płaconych przez konsumenta oraz brak 
konieczności wyboru indeksu, który te 
odsetki określa. W warunkach rosną-
cych stóp procentowych (a taki stan rze-
czy mamy obecnie w Polsce, na skutek 
silnej presji inflacyjnej) narasta ryzyko 
problemów po stronie kredytobiorców, 
które może być spotęgowane poprzez 
nieadekwatność indeksu służącego do 
wyznaczania odsetek.

Na mocy regulacji unijnych (tzw. 
rozporządzenie BMR z 2016 r.) indeks 
musi być licencjonowanym wskaźni-
kiem publikowanym przez admini-
stratora, który uzyskał zgodę organu 
nadzoru. Obecnie w Polsce mamy dwa 
takie wskaźniki: 1) popularny WIBOR, 
który jest stosowany w niemal wszyst-
kich umowach kredytowych (oraz in-
nych instrumentach finansowych), 

oraz 2) WKF, czyli wskaźnik kosztu 
finansowania traktowany jako indeks 
alternatywny. Analiza zmiany pozio-
mu tych wskaźników obrazuje pro-
blem, z którym obecnie mamy do czy-
nienia (rysunek 1).

Wskaźnik WIBOR reaguje natych-
miastowo na decyzje Rady Polityki Pie-
niężnej, natomiast w okresach pomię-
dzy zmianami stopy referencyjnej jego 
poziom reprezentuje oczekiwania co do 
możliwej ścieżki stóp procentowych. 
W praktyce za stawką WIBOR nie sto-
ją żadne zawarte transakcje, ponieważ, 
tak jak wspomniano, rynek termino-
wych pożyczek międzybankowych znik-
nął ponad dekadę temu.

Wskaźnik WKF reprezentuje koszt 
depozytów przyjmowanych przez ban-
ki spółdzielcze od ich klientów. Jak wy-
kazały badania, poziom cen depozytów 
w bankach spółdzielczych nie odbiega 
od oprocentowania lokat w bankach ko-
mercyjnych. Wynika to z silnej konku-
rencyjności tego rynku i tożsamego sys-
temu ochrony deponentów w BFG. Ceny 
depozytów wykazują zatem silną inercję 
i reagują ze sporym opóźnieniem na im-
pulsy generowane przez politykę pienięż-
ną banku centralnego. Dla konsumentów 
oznacza to gwałtowny wzrost ceny kre-
dytów indeksowanych do WIBOR oraz 
brak korzyści odsetkowych dla deponen-
tów. W efekcie sytuacja jest korzystna dla 
banków, których wynik odsetkowy nie-
wątpliwie ulegnie poprawie.

Co ważne, analogiczne zjawisko ob-
serwowaliśmy wtedy, kiedy stopy procen-
towe spadały – WIBOR obniżał się na-
tychmiast, natomiast koszt depozytów 
spadał bardzo powoli. W efekcie wynik 
odsetkowy banków ulegał pogorszeniu, 
ponieważ dochody z aktywów topnia-
ły szybciej niż koszt finansowania. Jest to 
określane jako „ryzyko bazowe w bilan-
sach banków” (jak również w bilansach 
ich klientów).

Nierównoległe zmiany różnych 
stóp procentowych są trwałą konse-
kwencją wspomnianego kryzysu finan-
sowego. Żyjemy w świecie heterogenicz-
nych krzywych dochodowości, z których 
każda reprezentuje odmienne ryzy-
ko i inne czynniki popytowo-podażo-
we. Dobrze ilustruje to sytuacja na ryn-
ku dolara tuż po wybuchu pandemii 
COVID-19 (rysunek 2).

Reakcją amerykańskiego banku cen-
tralnego (Fed) na kryzys pandemiczny by-
ło silne poluzowanie polityki pieniężnej, 

Stopa procentowa jako miara kosztu pieniądza uległa istot-
nym zmianom na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Przy-
czyniły się do tego liczne kryzysy ekonomiczne, które zwięk-
szały znaczenie ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności. 
Dodatkowo, niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej 
banków centralnych oraz nowe regulacje finansowe spowodo-
wały zmianę struktury rynków, na których stopa procentowa 
jest przedmiotem handlu. Świat instrumentów dłużnych oraz 
derywatów odsetkowych stał się skomplikowanym zbiorem 
różnych krzywych dochodowości oraz różnorodnych wskaźni-
ków stopy procentowej. Pandemia COVID-19 i związane z nią 
środowisko zerowych lub ujemnych stóp procentowych przy 
stale rosnącej inflacji stanowi główne wyzwanie dla rynku dłu-
gu w nadchodzących miesiącach.
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co skutkowało wyzerowaniem niektórych 
stóp procentowych. Dotyczyło to tzw. in-
deksu SOFR, czyli ceny jednodniowych 
pożyczek repo. Z kolei LIBOR, który re-
prezentuje teoretyczny koszt pożyczek 
międzybankowych, w tym samym czasie 
wzrósł, co wykreowało potężne ryzyko 
bazowe. Odmienna trajektoria wyżej opi-
sanych stóp procentowych wynikała z in-
nego ryzyka kredytowego i płynności tych 
kontraktów.

Rynki terminowe prognozują 
w 2022 r. dalsze silne wzrosty stóp pro-
centowych. Z cen kontraktów FR A wy-
nika, że za 9 miesięcy stopa referen-
cyjna będzie o 150 punktów bazowych 
wyższa niż w listopadzie, czyli sięgnie 
niemal 3%. Rodzi to ryzyko płynności 
po stronie kredytobiorców, a także mo-
że prowadzić do materializacji ukryte-
go, jak na razie, ryzyka prawnego. Kre-
dytobiorca widząc rosnące odsetki, 
zaczyna zadawać pytania, skąd się one 
biorą i na podstawie jakich indeksów są 
wyliczane.

Obecnie rynki finansowe są co-
raz bardziej skomplikowane i tylko 
właściwe rozeznanie w świecie zróż-
nicowanych stóp procentowych po-
zwala na adekwatny dobór czynników 
dyskontowych oraz odpowiednie osza-
cowanie kosztów finansowania. Zmia-
ny stóp procentowych mają potężne 
konsekwencje zarówno dla banków, jak 
i konsumentów, o czym już niedługo się 
przekonamy (np. w procesie zamiany 
w kredytach frankowych stopy LIBOR 
na indeks SARON rekomendowany 
w październikowym rozporządzeniu 
przez Komisję Europejską). Źródło: Refinitiv

RYSUNEK 2. Stopy procentowe USD na wiosnę 2020 r.
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RYSUNEK 1. Stopy procentowe PLN na jesieni 2021 r.
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