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JAKO METODA POMIARU RYZYKA BANKÓW

WST}P
Testy warunków skrajnych (stress tests, ST) sÈ technikÈ wczesnego pomiaru
wraĝliwoĂci portfela, instytucji, czy nawet caïego systemu finansowego na wydarzenia majÈce bardzo maïe prawdopodobieñstwo zmaterializowania siÚ, ale majÈce
znaczÈcy wpïyw kiedy wystÈpiÈ1. Wykorzystywane sÈ niemal na kaĝdym poziomie zarzÈdzania ryzykiem w banku, w tym w procesie oceny adekwatnoĂci kapitaïu wewnÚtrznego (The Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP)
oraz przy budowie planów kapitaïowych.
W ciÈgu ostatniej dekady stress testy staïy siÚ szeroko wykorzystywane przez
banki centralne, organy nadzoru i agencje miÚdzynarodowe w celu identyfikacji
sïaboĂci systemu i narastajÈcego ryzyka w sektorze finansowym w scenariuszach
gwaïtownego pogorszenia Ărodowiska operacyjnego i rynkowego. DziÚki tej metodzie istnieje moĝliwoĂÊ oszacowania kwoty nadwyĝki, bÈdě deficytu kapitaïowego,
który wystÈpiïby w scenariuszu szokowym (zakïadajÈc wyjĂciowÈ strukturÚ kapita*
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ïowÈ) z uwagi na poniesione straty (np. kredytowe, rynkowe), czy wzrost kosztów
finansowania banków2.
Systematyczne oraz zintegrowane podejĂcie wobec procesu przeprowadzania
testów warunków skrajnych pozwala bankom zidentyfikowaÊ wewnÚtrzne sïaboĂci oraz wskazaÊ obszary naraĝone na podwyĝszone ryzyko. Z tego wzglÚdu testy
warunków skrajnych umoĝliwiajÈ zweryfikowanie, czy zaïoĝone plany kapitaïowe
sÈ adekwatne wzglÚdem wewnÚtrznych i zewnÚtrznych uwarunkowañ lub wymagane jest podjÚcie dodatkowych czynnoĂci, aby wzmocniÊ rezerwy kapitaïowe i tym
samym zmieniÊ strukturÚ bilansu.
Kryzys finansowy z 2007–2009 r. podniósï obawy o poziom kapitalizacji banków,
zwïaszcza globalnych instytucji waĝnych systemowo (Global Systemically Important Financial Institution, G-SIFI). Godny uwagi jest fakt, ĝe nawet w szczycie
kryzysu praktycznie wszystkie z najwiÚkszych banków posiadaïy fundusze wïasne
na poziomie przekraczajÈcym nadzorcze wymogi kapitaïowe. Jednakĝe sytuacja ta
nie wpïynÚïa uspokajajÈco na uczestników rynku finansowego, którzy w poĂpiechu
wyprzedawali akcje G-SIFI, co doprowadziïo do gwaïtownego spadku ich wyceny
rynkowej, w stopniu wskazujÈcym o rosnÈcym prawdopodobieñstwie bankructwa
niektórych z nich3. Aby odpowiedzieÊ na pytanie, czy najwiÚksze instytucje bankowe posiadajÈ wystarczajÈcy poziom kapitaïów, aby sprostaÊ stratom nieoczekiwanym – pomimo tego, ĝe speïniaïy minimalne wymogi kapitaïowe – zdecydowano siÚ
przeprowadziÊ testy warunków skrajnych. W ich efekcie udaïo siÚ zidentyfikowaÊ
potrzeby kapitaïowe banków oraz przywróciÊ zaufanie inwestorów4.
Od czasu kryzysu finansowego w wielu jurysdykcjach ST staïy siÚ wiodÈcym
narzÚdziem do oceny adekwatnoĂci kapitaïowej banków oraz wyznaczenia buforów
kapitaïowych, dziÚki którym w sytuacji stresowej miary kapitaïowe banków (np.
wspóïczynnik kapitaïowy, děwignia finansowa) nie spadnÈ poniĝej wartoĂci wymaganej, bÈdě rekomendowanej przez nadzór. W Stanach Zjednoczonych na bazie
ustawy „Dodd-Frank”, w tym analizy wymogów kapitaïowych (Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR), testy skrajne sÈ m.in. narzÚdziem stosowanym
przez RezerwÚ FederalnÈ pozwalajÈcym zweryfikowaÊ, czy instytucje finansowe
waĝne systemowo posiadajÈ wystarczajÈce kapitaïy do absorpcji strat i prowadzenia
dziaïalnoĂci operacyjnej w warunkach ekonomiczno-finansowych napiÚÊ (szoków),
oraz czy wdroĝyïy odpowiedni proces planowania kapitaïowego uwzglÚdniajÈcy
nieoczekiwane czy teĝ maïo prawdopodobne rodzaje ryzyka. WbEuropie zarówno
EBA jak i EBC przeprowadzajÈ skoordynowane ST najwiÚkszych ibnajwaĝniejszych
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systemowo banków w Unii Europejskiej5. Równieĝ polskie banki sÈ regularnie
poddawane testom warunków skrajnych przez NBP i KNF. Celem artykuïu jest
przedstawienie gïównych ram metodologicznych wykonywania testów warunków
skrajnych oraz ich roli w Ăwietle nowych norm ostroĝnoĂciowych.

1. TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH
W ¥WIETLE NOWYCH NORM OSTRO¿NO¥CIOWYCH
Zaobserwowane tendencje wskazujÈ, ĝe oprócz nowych wymogów ostroĝnoĂciowych wynikajÈcych z regulacji bazylejskich, testy warunków skrajnych bÚdÈ stanowiïy komplementarne narzÚdzie sïuĝÈce do pomiaru adekwatnoĂci kapitaïowej
banków. Zasadna staje siÚ wiÚc odpowiedě na pytanie, czy oraz w jakim stopniu
ibzakresie ST mogÈ mitygowaÊ sïaboĂci rozwiÈzañ wynikajÈcych w tzw. Bazylei III.
Zarówno podejĂcie zaprezentowane w Bazylea III jak i w ST opiera siÚ na projekcji strat i ich oddziaïywania na adekwatnoĂÊ kapitaïowÈ banków. Ponadto obie
miary wymagajÈ zastosowania narzÚdzi statystycznych oraz zgromadzenia wiarygodnych danych historycznych. Jednakĝe pod wieloma wzglÚdami oba procesy
wbfundamentalny sposób róĝniÈ siÚ od siebie.
Bazylea III ucieka siÚ do bezwarunkowych, statycznych miar ryzyka6, których
dostosowanie do zmieniajÈcych siÚ warunków wewnÚtrznych i zewnÚtrznych wyraĝone jest zmieniajÈcymi siÚ wagami ryzyka aktywów. Natomiast testy warunków
skrajnych, które obecnie wykorzystywane sÈ do oceny adekwatnoĂci kapitaïowej
5

6

Pod koniec 2013 r. Europejski Bank Centralny podjÈï decyzjÚ o przeprowadzeniu tzw. wszechstronnej oceny banków europejskich (comprehensive assesment). Jako cel badania przyjÚto stworzenie „bilansu otwarcia” przed 4 listopada 2014 r., bowiem wówczas EBC miaï zaplanowane
przejÈÊ nadzór nad instytucjami kredytowymi w krajach uczestniczÈcych w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym (SSM). Badanie ukierunkowano w stronÚ poprawy jakoĂci i przejrzystoĂci
dostÚpnych informacji finansowych, a w konsekwencji wzrostu zaufania do europejskiego sektora bankowego. W 2016 r. podobne badanie przeprowadzono po raz drugi.
2016 EU – Wide Stress Test – Methodological Note 2016 EU, EBA, http://www.eba.europa.eu/
risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing (dostÚp: 6.06.2016 r.).
StatycznoĂÊ polega na tym, ĝe ocena adekwatnoĂci kapitaïowej oparta jest na pomiarze wedïug
stanu obowiÈzujÈcego w danym momencie, uĝywajÈc przy tym procesu, który nie bierze pod
uwagÚ projekcji przyszïej kondycji gospodarki. BazujÈc na historycznym rozkïadzie strat aktywów znajdujÈcych siÚ w portfelu banku, estymuje siÚ parametry ryzyka, które wyraĝone sÈ
oczekiwanymi stratami w grubych ogonach rozkïadu. NastÚpnie przystÚpuje siÚ do zsumowania
pozycji (aktywów i zobowiÈzañ pozabilansowych), uĝywajÈc przy tym wag ryzyka, które sÈ
pochodnÈ oczekiwanych strat, w celu obliczenia podstawy wspóïczynnika wypïacalnoĂci. Wbefekcie, Bazylea III przedstawia parametry ryzyka dla kaĝdej kategorii portfela wedïug danych
historycznych tychĝe portfeli.
L.D. Wall, The Adoption of Stress Testing: Why the Basel Capital Measures Were Not Enough,
Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2013–14, December 2013.
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banków, opierajÈ siÚ na warunkowych i dynamicznych miarach, gdzie materializacja ryzyka uwidacznia siÚ zarówno poprzez redukcjÚ kapitaïów, jak i w zmianach
w strukturze oraz poziomie aktywów waĝonych ryzykiem (licznik i mianownik
wspóïczynnika wypïacalnoĂci)7.
W Ăwietle zapisów Bazylei III banki nie majÈce odpowiedniej alokacji kapitaïów na ryzyko kredytowe mogÈ staraÊ siÚ zwiÚkszyÊ wartoĂÊ funduszy wïasnych, bÈdě ograniczyÊ ryzyko portfela aktywów. Mimo ĝe regulatorzy preferujÈ, aby w takich sytuacjach instytucje kredytowe ograniczyïy wypïaty dywidendy
lub/i dokonaïy emisji akcji, banki wybierajÈ zazwyczaj drugÈ opcjÚ, z uwagi na to,
ĝe oceniajÈ jÈ jako mniej kosztownÈ. W tym wypadku redukcja ryzyka kredytowego
moĝe nastÈpiÊ poprzez8:
Y ograniczenie wartoĂci aktywów („odchudzenie” sumy bilansowej),
Y realokacje aktywów,
Y zmianÚ metodologii wyliczania wymogu na ryzyko kredytowe.
Z uwagi na innÈ budowÚ strukturalnÈ oraz sposób implementacji, dziÚki zastosowaniu testów warunków skrajnych istnieje moĝliwoĂÊ korekty niektórych negatywnych efektów wyĝej wymienionych dziaïañ. Banki, redukujÈc sumÚ bilansowÈ,
zmniejszajÈ wartoĂÊ wymogu na ryzyko kredytowe, przez co ograniczajÈ ogólny poziom ryzyka. W takim scenariuszu najwiÚkszÈ obawÚ rodzi fakt, ĝe wraz ze spadkiem wartoĂci ekspozycji dochodzi do ograniczenia podaĝy kredytu w gospodarce, co
moĝe prowadziÊ do spowolnienia gospodarczego (lub recesji), które z kolei wpïynie
na wzrost ryzyka samych banków. Bazylea III praktycznie nie ma mechanizmów,
aby przeciwdziaïaÊ takim skutkom. Z drugiej strony testy warunków skrajnych mogÈ
zostaÊ zaprojektowane w sposób, który wymusi na bankach podniesienie kapitaïów
wïasnych tak, jak np. zrobiï to amerykañski nadzór wb2009br. we wczeĂniej wspomnianym programie SCAP (Supervisory Capital Assessment Program) lub EBC9.
Aby ograniczyÊ wymóg na ryzyko kredytowe i rynkowe, banki mogÈ realokowaÊ swoje zaangaĝowanie z bardziej obciÈĝonych wymogiem aktywów na mniej
obciÈĝone, co prowadzi do poprawy adekwatnoĂci kapitaïowej. Proces ten byïby
efektywny, jeĂli przyjmiemy, ĝe wagi ryzyka okreĂlone w Bazylei III sÈ „wïaĂciwe”
ibodzwierciedlajÈ w prawidïowy sposób poziom ryzyka danej klasy aktywów. W ta7
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CzÚsto zwane testami nowej generacji (C. Schmieder, C. Puhr, M. Hasan, Next Generation Balance Sheet Stress Testing, IMF Working Paper, WP/11, 2011), bÈdě stress testamib2.0 (B. Hirtle, T. Schuermann, K. Stiroh, Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons
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(L.D. bWall, The Adoption of Stress..., op. cit.).
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kim przypadku realokacja aktywów byïaby ukierunkowana w stronÚ zmniejszania
zaangaĝowania w pozycjach, wobec których bank pierwotnie nie doszacowaï ryzyka
i ewentualnie zwiÚkszania zaangaĝowania w aktywach, wzglÚdem których bank
przeszacowaï ryzyko. Niemniej jednak, Haldane10 wskazuje, ĝe stosujÈc metodÚ
IRB (internal ratings-based approach) moĝna rozróĝniÊ nawet do 200b 000 róĝnych koszyków ryzyka, dla których skomplikowanymi metodami statystycznymi
naleĝy szacowaÊ wagi ryzyka. Powoduje to, ĝe proces ten nacechowany jest duĝym
prawdopodobieñstwem bïÚdu estymacji, co w poïÈczeniu z chÚciÈ wykorzystania
wszelkich najmniej dotkliwych sposobów redukcji wymogów kapitaïowych, banki
mogÈ ograniczaÊ ekspozycje wobec klas aktywów, wzglÚdem których wagi ryzyka sÈ
zbyt wysokie w stosunku do rzeczywistego ryzyka, a nie redukowaÊ zaangaĝowania
wbobszarach, gdzie wagi ryzyka sÈ niedoszacowane. W efekcie tak przeprowadzonej
realokacji (pomimo zachowania standardów wynikajÈcych z Bazylei III), wartoĂÊ
aktywów waĝonych ryzykiem bÚdzie zbyt niska wzglÚdem rzeczywistego ryzyka11.
Skala potencjalnych bïÚdów estymacji towarzyszÈca testom warunków skrajnych nie jest prawdopodobnie mniejsza niĝ w Bazylei III, aczkolwiek metodologicznie inna. Bazylea III opiera siÚ na danych historycznych do oszacowania bezwarunkowego rozkïadu strat, podczas gdy w testach warunków skrajnych wykorzystuje
siÚ historyczne dane do estymacji powiÈzañ pomiÚdzy stratami a zmiennymi makroekonomicznymi. Ze wzglÚdu na róĝnice w metodach pomiaru, jest maïo prawdopodobne, aby bïÚdy szacunku w Bazylei III byïy skorelowane z bïÚdami wystÚpujÈcymi w ST. Z tego wzglÚdu istnieje duĝa szansa, ĝe ST w pewnym stopniu zniechÚcÈ
banki do realokowania portfela w kierunku pozornie bezpiecznych aktywów oraz
umoĝliwiÈ regulatorom zaprojektowanie scenariuszy stresowych, które zdemotywujÈ instytucje depozytowe do inwestowania w aktywa, które wedïug nadzoru
mogÈ byÊ bardziej ryzykowne niĝ to wynika z wag ryzyka.
Bazylea III zawiera co najmniej dwie podstawowe wady w metodologii szacowania wymogu na ryzyko kredytowe, które mogÈ prowadziÊ do niedoszacowania ryzyka pewnych klas aktywów. Pierwsza moĝe byÊ konsekwencjÈ bïÚdu systemowego
wynikajÈcego ze zbyt wÈskiego (krótkiego) szeregu czasowego na podstawie którego szacowany jest rozkïad strat. JeĂli historyczne dane pokrywajÈ okres, wbktórym
wystÚpowaïa niska zmiennoĂÊ, estymowany rozkïad strat moĝe nie doszacowaÊ
potencjalnych strat w okresie wyĝszej zmiennoĂci12. Po drugie, w coraz wiÚkszym
stopniu instytucje kredytowe stosujÈ wewnÚtrzne modele do obliczania wag ryzyka
10
11
12

A.G. Haldane, Capital Discipline, Denver 2011 (January 2011), http://www.bankofengland.co.uk/
publications/Pages/speeches/2011/484.aspx (dostÚp: 6.06.2016 r.).
Ibidem.
W tym przypadku moĝliwym rozwiÈzaniem byïoby rozszerzenie szeregu czasowego. ZwiÚkszaïoby to jednak prawdopodobieñstwo inkorporowania strukturalnych zmian, które mogïyby
podwaĝyÊ zaïoĝenia implikowane w wiÚkszoĂci analiz statystycznych, w których proces stochastyczny jest stabilny.
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zarówno w metodzie IRB jak i A-IRB. W rezultacie, banki w duĝej mierze dyskrecjonalnie dobierajÈ dane oraz metody statystyczne co rodzi ryzyko13, ĝe bÚdÈ one
dobrane w taki sposób, aby obniĝyÊ wagi ryzyka14.
Parametry modeli satelitowych (satellite models) uĝywanych w testach warunków
skrajnych równieĝ opierajÈ siÚ na danych historycznych. Jednakĝe ST pozostawiajÈ regulatorom istotnÈ swobodÚ jeĂli chodzi o dobór scenariuszy szokowych i tym
samym pozwalajÈ zobligowaÊ banki do uwzglÚdnienia zjawisk, które niekoniecznie
musiaïy zostaÊ uchwycone w danych za ostatni okres. W rezultacie banki muszÈ zidentyfikowaÊ ryzyko na skutek wykonywanych testów i, jeĂli to konieczne, utworzyÊ
odpowiednie rezerwy kapitaïowe na potencjalne straty. Co wiÚcej, wiÚkszoĂÊ makroekonomicznych testów warunków skrajnych opiera siÚ na modelach utworzonych na
potrzeby oceny nadzorczej, co zniechÚca banki do zaniĝania parametrów ryzyka, gdyĝ
ze wzglÚdu na porównywalnoĂÊ wyników (z uwagi na jednolitÈ metodologiÚ testu)
nadzór jest w stanie skutecznie zidentyfikowaÊ niedoszacowane wartoĂci.

2. OGÓLNE RAMY METODYCZNE PRZEPROWADZANIA
TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH
Metody scenariuszowe i/lub analizy wraĝliwoĂci sÈ stosowane w symulacjach
typu „co, jeĂli”, czyli orientacyjnych szacunkach przewidujÈcych, co moĝe siÚ staÊ,
jeĂli ryzyko ze skrajnego, ale moĝliwego scenariusza zmaterializuje siÚ. Z wzglÚdu
na funkcjÚ jakie speïniajÈ, ST moĝna sklasyfikowaÊ jako makroostroĝnĂciowe, mikroostroĝnoĂciowe oraz zarzÈdzania ryzykiem (rysunek 1).
Testy makroostroĝnoĂciowe sÈ ukierunkowane w stronÚ oceny odpornoĂci caïego systemu na wstrzÈsy w perspektywie Ărednioterminowej. OdkrywajÈ podatnoĂÊ
systemu na gwaïtowne szoki w otoczeniu makroekonomicznym, identyfikujÈc przy
tym potencjalne zagroĝenia dla ogólnej stabilnoĂci finansowej. Wnioski i zalecenia
zbprzeprowadzonych testów warunków skrajnych nie obligujÈ konkretnych instytucji do podejmowania dziaïañ zarzÈdczych, ale czÚsto wykorzystywane sÈ w dyskusjach z wïaĂciwymi organami pañstwa15.
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D.M. Rowe, Risk Management Beyond VaR, Financial Markets Conference (April 2010), http://
www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/13fmc_rowe.pdf (dostÚp: 6.06.2016 r.).
Ryzyko to jest w pewnym stopniu ograniczone tym, ĝe banki muszÈ otrzymaÊ wczeĂniejszÈ
zgodÚ nadzoru do stosowania wewnÚtrznych modeli. Jednak w dalszym ciÈgu wydaje siÚ, ĝe ze
wzglÚdu na ogromnÈ iloĂÊ danych oraz modeli statystycznych nadzór nie jest w stanie dokïadnie
oceniÊ wszystkich przyjÚtych metodologii oraz wyliczeñ.
J.M. Blum, Why ‘Basel II’ may need a leverage ratio restriction, Journal of Banking & Finance
2008 (32), 1699–1707.
M. Moretti, S. Stolz, M. Swinburne, Stress Testing at the IMF, IMF Working Paper, September
2008.
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Rysunek 1. Testy warunków skrajnych w sektorze bankowym
Testy wypłacalności

Makroostrożnościowe

Wytrzymałościowe

Bottom-up
(np, FSAPs,
GFSR, banki
centralne)

Bottom-up
(np. FSAPs)

Zarządzania
kryzysowego

Top-down
(np. SCAP,
CEBS/EBA,
IMF)

Zarządzania
ryzykiem

Mikroostrożnościowe

Bottom-up
(np. SCAP,
CEBS/EBA)

Nadzorcze

Top-down
(np. CCAR)

Wewnętrznego
zarządzania
ryzykiem

Bottom-up
(np. CCAR)

Bottom-up
(np. wewnętrzne
wg własnej
metodologii)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: L. Jobst, C. Ong, C. Schmieder, A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs,
IMF WP/13/68, March 2013.

Testy mikroekonomiczne sÈ najczÚĂciej przeprowadzane przez podmioty sprawujÈce nadzór mikroostroĝnoĂciowy i wpisane sÈ w caïoĂciowy proces oceny podmiotowej instytucji podlegajÈcych nadzorowi. W takich przypadkach organ nadzorujÈcy wykonuje okresowe Êwiczenia pozwalajÈce oceniÊ kondycjÚ finansowÈ danej
instytucji w róĝnych niekorzystnych warunkach rynkowych i gospodarczych. Testy
mogÈ mieÊ miejsce niezaleĝnie od tego, czy dana instytucja jest systemowo waĝna, czy nie. Jednak sïabe wyniki testów zazwyczaj oznaczajÈ koniecznoĂÊ podjÚcia
dziaïañ zarzÈdczych, np. w formie rekapitalizacji.
Aktualnie wiele organów nadzorczych cyklicznie przeprowadza makroekonomiczne testy warunków skrajnych w normalnych okolicznoĂciach w celu identyfikacji ryzyka systemowego ex-ante. Równolegle jednym z elementów procesu zrzÈdzania ryzykiem jest poddawanie siÚ przez instytucje finansowe regularnym testom
funkcjonowania w obliczu sytuacji szokowych. WewnÚtrzy pomiar ryzyka przy wykorzystaniu scenariuszy stresowych pozwala – za pomocÈ wïasnych opracowanych
i wdroĝonych modeli – oceniÊ zdolnoĂÊ danej instytucji do speïnienia wymogów
kapitaïowych czy pïynnoĂciowych w momencie zmaterializowania siÚ ryzyka.
Zgodnie z definicjÈ makroostroĝnoĂciowe testy warunków skrajnych bazujÈ na
analizie wpïywu powiÈzanych ze sobÈ szoków makroekonomicznych i finansowych
na kondycjÚ sektora bankowego. Przeprowadzane sÈ na bazie dwóch technik pomiaru: top-down (TD), bottom-up (BU). Testy stresu top-down wykonywane sÈ
wedïug danych zagregowanych sektora bankowego (ewentualnie grupy banków)
wb celu analizy skutków wczeĂniej zdefiniowanego szoku na system jako caïoĂÊ.
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Testy typu bottom-up bazujÈ na danych indywidualnych instytucji przy wykorzystaniu ich wewnÚtrznych modeli pomiaru16.
Rekomendacje wydawane przez instytucje miÚdzynarodowe wskazujÈ, ĝe istnieje wiele uniwersalnych czynników, które sÈ kluczowe, aby uznaÊ wyniki ST za wiarygodne. NaleĝÈ do nich m.in.: wybór scenariuszy skrajnych zarówno w odniesieniu
do istotnych czynników ryzyka, jak ich dotkliwoĂci, zaprojektowanie metodologii
testów w taki sposób, aby uwzglÚdniaïy wszystkie istotne kanaïy transmisji ryzyka
i zawieraïy realistyczne zaïoĝenia dotyczÈce buforów oraz wybór maksymalnego
poziomu akceptowalnej straty (hurdle rate)17.
Wybór dominujÈcych kanaïów (czynników) ryzyka, poziom ich zintegrowania
oraz skala i skutki ich wystÈpienia majÈ kluczowy wpïyw na wyniki testów warunków skrajnych. Przed globalnym kryzysem finansowym badania koncentrowaïy
siÚ w najwiÚkszej czÚĂci na ryzyku kredytowym i rynkowym (np. stóp procentowych, kursów walutowych, cen akcji i towarów, spreadów kredytowych). Pomimo
ĝe ryzyka te sÈ nadal gïównym przedmiotem analiz, wnioski wyciÈgniÚte zb kryzysu przemawiaïy za uwzglÚdnieniem innych rodzajów ekspozycji mogÈcych potencjalnie generowaÊ istotne straty. Do rodzajów ryzyka obecnie znajdujÈcych siÚ
wbszczególnym centrum zainteresowania, a wczeĂniej czÚsto pomijanych na etapie
projektowania zaïoĝeñ, naleĝy ryzyko wynikajÈce z: ekspozycji wobec rzÈdów centralnych lub innych aktywów niskiego ryzyka, ekspozycji w portfelu bankowym,
kosztów finansowania, ekspozycji pozabilansowych, ekspozycji transgranicznych18.
W ostatnim czasie powstaïo wiele badañ majÈcych na celu powiÈzanie ryzyka niewypïacalnoĂci (solvancy risk) z ryzykiem pïynnoĂci (liquidity risk), które
wbwiÚkszoĂci odnoszÈ siÚ do kosztów finansowania oraz problemów w pozyskiwaniu
finansowania rynkowego na skutek pogarszajÈcej siÚ kondycji kapitaïowej banków.
ZwiÈzek pomiÚdzy wypïacalnoĂciÈ a kosztami finansowania obejmuje co najmniej
dwa wymiary19:
Y rosnÈce koszty pozyskiwania finansowania rynkowego (niezabezpieczonego
ibzabezpieczonego), jak równieĝ depozytowego,
Y wzrost wartoĂci wymaganego zabezpieczenia w transakcjach repo (w tym wezwania do uzupeïnienia depozytu).
Pierwsza z wymienionych relacji moĝe byÊ wyprowadzona na podstawie dowodów empirycznych na bazie modelu ekonometrycznego pozwalajÈcego oszacowaÊ wzrost kosztów finansowania (np. koszty odsetkowe) po stronie pasywów,
zbuwzglÚdnieniem zmian zachodzÈcych po stronie aktywów (przychodów odsetko-

16
17
18
19
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A macro stress testing framework for bank solvency analysis, ECB, Mounthly Bulletin, August
2013.
Macrofinancial Stress Testing – Principles and Practices, IMF, August 2012.
L. Jobst, C. Ong, C. Schmieder, A Framework for Macroprudential..., op. cit.
C. Schmieder, H. Hesse, B. Neudorfer, C. Puhr, S.W. Schmitz, Next Generation..., op. cit.
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wych)20. W drugim przypadku (transakcji zabezpieczonych) wartoĂÊ wymaganego
zabezpieczenia zaleĝy w istotny sposób od ryzyka kontrahenta, które wyraĝone
jest ratingiem. Z tego wzglÚdu, pogorszenie siÚ sytuacji kapitaïowej kontrahenta
(m.in. wyraĝone spadkiem ratingu) prowadzi do wzrostu wymaganego zabezpieczenie ibtym samym redukcji dostÚpnego finansowania.
Rysunek 2. Schemat makroekonomicznego testu warunków skrajnych
SCENARIUSZ
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MODEL
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: J. Henry, C. Kok, A Macro Stress Testing Framework For
Assessing Systemic Risks In The Banking Sector, ECB, Occasional Paper Series, No. 152/October
2013.

Prognostyczna analiza wypïacalnoĂci banku, bÈdě makroekonomiczny test
warunków skrajnych typu TD wymaga wiele róĝnych, ale powiÈzanych ze sobÈ
czynnoĂci analitycznych. Aby zobrazowaÊ ramy analizy wypïacalnoĂci banków posïuĝono siÚ 4-etapowym modelem wykorzystywanym przez EBC przy testowaniu
banków w warunków skrajnych (rysunek 2).
Y pierwszy etap (zaprojektowanie scenariuszy)
Punktem startowym sïuĝÈcym wygenerowaniu makroekonomicznego scenariusza skrajnego jest wybór egzogenicznych makrofinansowych szoków, które powinny odzwierciedlaÊ wybrane elementy ryzyka systemowego, na które naraĝony
20

Zakres wpïywu wzrostu kosztów finansowania na wynik odsetkowy w duĝej mierze zaleĝy od
moĝliwoĂci banku przeniesienia czÚĂci kosztów na klientów oraz udziaïu aktywów i pasywów
odsetkowych, które mogÈ zmieniÊ, bÈdě zmieniÈ swoje oprocentowanie. Dlatego teĝ, zaïoĝenia
przyjÚte w analizie mogÈ byÊ zarówno konserwatywne (brak moĝliwoĂci transmisji kosztów),
jak i bardziej liberalne (czÚĂÊ kosztów odsetkowych zostanie zrekompensowana poprzez wzrost
przychodów odsetkowych).
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jest sektor bankowy. Uniwersalnie akceptowanÈ wytycznÈ jest zasada stosowania
ekstremalnych, ale prawdopodobnych scenariuszy szokowych. Z uwagi na to, ĝe
nie istnieje jedna prawidïowa metoda ich ustalania, zazwyczaj korzysta siÚ z danych historycznych, na podstawie których ustala siÚ profil, siïÚ oraz zakres szoku.
Wbtakich przypadkach kalibracja szoków czÚsto polega na analizie najbardziej dotkliwych wydarzeñ w ostatniej dekadzie, wydarzeñ o jednoprocentowym prawdopodobieñstwie „tkwiÈcych” w grubych ogonach rozkïadu, bÈdě szoków o „x odchyleñ
standardowych od Ăredniej”.
NastÚpnym krokiem jest kalibracja scenariuszy makroekonomicznych uwzglÚdniajÈcych zmaterializowanie siÚ wczeĂniej zidentyfikowanych czynników ryzyka
systemowego. Ich projekcja jest zazwyczaj dokonywana poprzez zastosowanie dynamicznych modeli makroekonometrycznych, czÚsto regularnie wykorzystywanych
przez banki centralne w celu prognozy przyszïych zdarzeñ makroekonomicznych
na potrzeby prowadzonej polityki pieniÚĝnej21.
Na ostatnim etapie, dziÚki zastosowaniu powyĝszych modeli, dochodzi do wygenerowania zmiennych w postaci wskaěników makroekonomicznych, które stanowiÈ
projekcjÚ scenariuszy skrajnych. Zazwyczaj sÈ on wyraĝane w postaci odchyleñ od
najbardziej prawdopodobnego scenariusza bazowego stworzonego przez wiarygodnÈ jednostkÚ analitycznÈ.
Problemem przy budowie zaïoĝeñ scenariuszy stresowych jest fakt, ĝe historyczne wydarzenia róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od systemów oraz powtarzajÈ siÚ w róĝnej formie oraz stopniu22. Co wiÚcej, nowe innowacje finansowe powodujÈ trudnoĂci
w generowaniu wiarygodnych danych statystycznych. Jednak moĝliwoĂÊ wielowariantowej oceny ryzyka oraz elastycznoĂÊ w wyborze scenariuszy skrajnych jest
zarazem jednym z najwiÚkszych atutów stosowania symulacji szokowych. Warto równieĝ zaznaczyÊ, ĝe coraz bardziej skomplikowane modele ekonometryczne
bazujÈce na danych historycznych nie powinny wyeliminowaÊ oceny eksperckiej,
która moĝe byÊ wykorzystana w celu doboru bardziej unikalnych zaïoĝeñ. Dlatego teĝ poĝÈdanym zjawiskiem jest elastyczne podejĂcie do wyborów modeli, które
pozwalajÈ oszacowaÊ wpïyw zewnÚtrznego szoku na ĂcieĝkÚ scenariuszy makroekonomicznych.

21
22
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J. Henry, C. Kok, A Macro Stress Testing..., op. cit.
Z zaïoĝenia ST nie sïuĝÈ przewidywaniu przyszïoĂci, ale ich zadaniem jest ocena odpornoĂci
instytucji czy systemu finansowego na wczeĂniej ustalone zjawiska kryzysowe. Niespodziewane
negatywne zjawiska zazwyczaj wynikajÈ z produktów nowej generacji, nieoczekiwanych zdarzeñ
politycznych, czynników, które historycznie wykazywaïy niskÈ zmiennoĂÊ, czy wydarzeñ, które
dawno juĝ nie wystÚpowaïy.
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Y drugi etap (zastosowanie modeli satelitowych typu TD)
Aby oszacowaÊ wpïyw niekorzystnych warunków makroekonomicznych w scenariuszu skrajnym na zyskownoĂÊ oraz wypïacalnoĂÊ banku, niezbÚdne jest zastosowanie modeli satelitowych (modeli ekonometrycznych). PozwalajÈ one za pomocÈ
równañ, bÈdě zbioru równañ, przeïoĝyÊ wygenerowane scenariusze makroekonomiczne na parametry ryzyka tkwiÈcego w bilansach banków (ryzyko kredytowe,
ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynkowe). W kaĝdym z testów zmienna makroekonomiczna i rynkowa jest prezentowana jako jeden z wejĂciowych parametrów
potrzebnych do przeprowadzenia testu. Wykorzystanie modelu satelitowego pozwala na oszacowanie wpïywu tych zmiennych na róĝne pozycje rachunku zysków
i strat (wynik odsetkowy netto, wynik z dziaïalnoĂci handlowej, wynik z pozostaïej
dziaïalnoĂci), tempo wzrostu akcji kredytowej, czy teĝ wartoĂÊ kredytów zagroĝonych, bÈdě kosztów finansowania.
Zysk banku jest pierwszÈ liniÈ obrony przed nieoczekiwanymi stratami. WystarczajÈco rentowny bank jest w stanie wygenerowaÊ zysk, który odbuduje poziom
kapitaïów wïasnych, bÈdě pozyskaÊ nowy kapitaï (poprzez obietnicÚ zapewnienie
utrzymania wysokiej stopy dywidendy), nawet w warunkach silnych wstrzÈsów
rynkowych23. Dlatego teĝ jego symulacja jest jednym z kluczowych elementów, który naleĝy uwzglÚdniÊ w horyzoncie projekcji testu.
W tradycyjnych stress testach badajÈcych wypïacalnoĂÊ banków modele ekonometryczne uĝywane sÈ do wyliczania poszczególnych pozycji dochodowych i kosztowych rachunku zysków i strat (RZiS) zarówno w horyzoncie scenariusza bazowego,
jak i stresowego. Pozycje te sÈ w róĝny sposób wraĝliwe wzglÚdem zmieniajÈcych
siÚ uwarunkowañ zewnÚtrznych. Na rysunku 3 przedstawiono odchylenie standardowe mediany poszczególnych pozycji generujÈcych przychody i koszty do kapitaïów, w zaleĝnoĂci od panujÈcych warunków stresowych. Próba obejmuje zarówno
banki dziaïajÈce na rynkach rozwiniÚtych, jak i rozwijajÈcych siÚ. Widoczne jest to,
ĝe zmiana zysku netto w warunkach stresowych jest w duĝym stopniu pochodnÈ
zmiennoĂci wyniku z tytuïu odsetek, gïównie z powodu utraconych odsetek od
kredytów nieobsïugiwanych i wzrostu kosztów finansowania. W sytuacji gïÚbokiego szoku rynkowego instytucje kredytowe znaczÈco obniĝajÈ koszty dziaïania
zb uwagi na niski popyt na produkty bankowe, co umoĝliwia im ïagodzenie skutków spadajÈcego popytu na produkty bankowe (oraz ograniczonÈ podaĝ dostÚpnego
finansowania). ZmiennoĂÊ wyniku z tytuïu prowizji utrzymuje siÚ na wzglÚdnie
staïym ibwysokim poziomie, niezaleĝnie od panujÈcej sytuacji rynkowej. Dlatego teĝ
modele satelitowe najczÚĂciej uĝywane sÈ do prognozowania najbardziej istotnych
oraz zmiennych pozycji RZiS, jak strat kredytowych oraz wyniku z tytuïu odsetek.
23

E. Cade, Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance, ISBN:
1-888998, 1999.
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Rysunek 3. Odchylenie standardowe poszczególnych komponentów mediany
rachunku zysków i strat w warunkach zmieniajÈcej siÚ sytuacji
makroekonomicznej
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: D.C. Hardy, S. Schmieder, Rules of Thumb for Bank
Solvency Stress Testing, IMF Working Paper, WP/13/232, November 2013.

Y trzeci etap (efekt bilansowy)
DziÚki zaaplikowaniu modeli satelitowych moĝliwe jest iloĂciowe oszacowanie
parametrów ryzyka w danych scenariuszach szokowych, które w trzecim etapie
wykorzystuje siÚ przy badaniu wpïywu tych czynników na pozycjÚ kapitaïowÈ wybranej grupy banków, bÈdě caïego sektora bankowego.
MakroostroĝnoĂciowe testy warunków skrajnych mogÈ opiera siÚ na statycznych bÈdě dynamicznych zaïoĝeniach wzglÚdem struktury bilansu banków.
Wbpierwszym przypadku statyczne zaïoĝenia mogÈ byÊ bardziej adekwatne wbtestach typu BU przeprowadzanych na poziomie pojedynczego banku zgodnie z wytycznymi nadzoru. W drugim z przypadków nadzorca mógïby napotkaÊ trudnoĂci
w potwierdzeniu, czy dany bank wykorzysta wszystkie narzucone dynamiczne mechanizmy mitygacji ryzyka w scenariuszu skrajnym24. Dynamiczne podejĂcie jest
24

40

Egzogeniczne zaïoĝenia dotyczÈce dynamicznej struktury bilansu mogÈ uwzglÚdniaÊ zarówno
specyficzne przesïanki regulacyjne (np. obowiÈzkowe plany restrukturyzacji, bÈdě koniecznoĂÊ
zaniechania pewnych czynnoĂci bankowych), jak i makrofinansowe (np. poprzez odzwierciedlenie przewidywanych zmian popytu rynkowego na produkty bankowe, warunki finansowania
i reakcje banków na cykl gospodarczy). BiorÈc pod uwagÚ powyĝsze dwa kanaïy, moĝliwe jest
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jednak bardziej realistyczne (struktura bilansowa banku nigdy nie jest statyczna)
ibzbpowodzeniem moĝe byÊ wykorzystane w testach TD, gdzie nie jest wymagane
(koniecznie) bezpoĂrednie zaangaĝowanie banków i ïatwiej jest zaïoĝyÊ ogólny kierunek i stopieñ dynamizmu poszczególnych pozycji bilansowych. Istnieje równieĝ
moĝliwoĂÊ powiÈzania dynamicznego podejĂcia ze statycznym, gdzie przyjmuje siÚ,
ĝe po etapie dostosowawczym struktura bilansu zostanie zachowana i nie zmienia
siÚ w okresie projekcji (banki nie podejmujÈ wiÚcej strategicznych decyzji dotyczÈcych przekierowania strategii biznesowej).
W nastÚpnym kroku przystÚpuje siÚ do kalkulacji potencjalnych zysków i strat.
W tym celu wykorzystuje siÚ zaïoĝenia oraz projekcje powstaïe dziÚki wykorzystaniu modeli satelitowych do wyliczenia przychodów, kosztów, strat oraz rezerw.
Powyĝszych obliczeñ dokonuje siÚ uwzglÚdniajÈc kluczowe pozycje rachunku zysków i strat, w tym: wyniku odsetkowego, rezerw na kredyty zagroĝone, wyniku
z dziaïalnoĂci handlowej. Zmiany w innych komponentach RZiS dokonuje siÚ na
podstawie oceny eksperckiej, biorÈc pod uwagÚ m.in. historyczne zaleĝnoĂci miÚdzy
poszczególnymi pozycjami bilansu i RZiS.
Obliczenie aktywów waĝonych ryzykiem (RWA) jest elementem uzupeïniajÈcym
przewidywanÈ projekcjÚ zysków i strat w warunkowej prognozie skrajnej i pozwala
oszacowaÊ przyszïe wymogi kapitaïowe na koniec horyzontu projekcji. NajczÚĂciej
do oszacowania Ăredniej wagi ryzyka aktywów portfela stosuje siÚ metodÚ IRB (Bazylea II/III), gdzie na podstawie oczekiwanej stopy kredytów zagroĝonych szacuje
siÚ wskaěnik prawdopodobieñstwa niewykonania zobowiÈzania, który ma kluczowy
wpïyw na wagÚ ryzyka aktywów.
Ocena pozycji kapitaïowej sektora bankowego – ostatni etap oraz gïówny cel
testów warunków skrajnych – polega na wyliczeniu wskaěnika wypïacalnoĂci, który, w uproszczeniu, jest relacjÈ pomiÚdzy sumÈ poziomu kapitaïów wïasnych zbpoczÈtku badania i zakumulowanego zysku/straty w okresie projekcji do aktywów
waĝonych ryzykiem na koniec okresu scenariusza25. NastÚpnie wyliczony wskaěnik
wbramach zakïadanego scenariusza odnosi siÚ do wartoĂci granicznej wynikajÈcej
na ogóï ze standardów bazylejskich, zaleceñ EBA czy teĝ nadzoru danej jurysdykcji.
Na podstawie róĝnic w benchmarkach okreĂla siÚ poziom niedoboru kapitaïu oraz
potencjalnÈ potrzebÚ dokapitalizowania.

25

dokonanie realistycznego zaïoĝenia dotyczÈcego zmiany w strukturze bilansu w momencie wystÈpienia oraz trwania scenariusza skrajnego.
W horyzoncie projekcji, efekt zmian w RZiS oraz w RWA powoduje zmiany w róĝnego rodzaju wspóïczynnikach kapitaïowych: caïkowitym wspóïczynniku wypïacalnoĂci, wspóïczynniku
TierbI, wspóïczynniku podstawowym Tier II.
Uproszczenie polega na tym, ĝe ïÈczny wspóïczynnik wypïacalnoĂci stanowi fundusze wïasne
danej instytucji wyraĝone jako odsetek ïÈcznej kwoty ekspozycji na ryzyko, która zawiera wbsobie równieĝ wymogi kapitaïowe na inne ryzyka z filaru I stanowiÈce zazwyczaj niewielkÈ czÚĂÊ
ïÈcznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
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Y czwarty etap (zastosowanie modelu „drugiej rundy”)
MakroostroĝnoĂciowe testy warunków skrajnych zazwyczaj koñczÈ siÚ na etapie
„pierwszej rundy”, w której okreĂla siÚ pozycjÚ kapitaïowÈ banków w momencie
zmaterializowania siÚ zakïadanych czynników ryzyka. Jednakĝe, w rzeczywistoĂci
naleĝy spodziewaÊ siÚ, ĝe banki dostosujÈ okreĂlone pozycje bilansu w reakcji na
wystÈpienie sytuacji szokowej, co w konsekwencji moĝe mieÊ istotny wpïyw na
realnÈ gospodarkÚ, jak równieĝ innych uczestników systemu finansowego (najczÚĂciej inne banki). Pogorszenie pozycji kapitaïowej pewnych instytucji kredytowych
(ab wb scenariuszu najbardziej skrajnym nawet ich upadek) moĝe doprowadziÊ do
efektu zaraĝania innych banków zarówno bezpoĂrednio, np. poprzez ich bezpoĂrednie ekspozycje, jak i poĂrednio, np. kanaïem zaufania. JednoczeĂnie typowÈ reakcjÈ
banków zmagajÈcych siÚ z niedoborem kapitaïów jest dokonanie dostosowañ po
stronie aktywów, np. w postaci ograniczenie podaĝy kredytów, co skutkuje dalszym
zaostrzeniem pierwotnie zakïadanego negatywnego scenariusza makroekonomicznego. W celu uwzglÚdnienia „efektu drugiej rundy”, czyli transmisji zwrotnej negatywnego sygnaïu z sektora bankowego wzglÚdem realnej gospodarki, uĝywa siÚ
modeli makroekonomicznych, które uwzglÚdniajÈ i kwantyfikujÈ skalÚ powiÈzañ
w danym systemie finansowym.

3. TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH
W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM
W Polsce nadzorcze testy o charakterze makroostroĝnoĂciowym metodÈ top-down przeprowadza Narodowy Bank Polski. Ich gïównym celem jest ocena odpornoĂci sektora bankowego na potencjalne szoki. PodejĂcie to rozwaĝa konkretny,
spójny szokowy scenariusz makroekonomiczny i bada odpornoĂÊ banków na jego
materializacjÚ. mwiczenie skïada siÚ z trzech etapów, polegajÈcych odpowiednio na
analizie: scenariuszy makroekonomicznych, szoku rynkowego i szoku pïynnoĂci.
Celem tych analiz jest kwantyfikacja skutków hipotetycznych szoków dla krajowych banków komercyjnych w 3-letnim okresie projekcji26. ModuïowÈ konstrukcjÚ
ST przedstawiono na rysunku 4.
W pierwszym etapie badany jest wpïyw dwóch scenariuszy makroekonomicznych (referencyjnego i szokowego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego ibna
wyniki odsetkowe banków. Scenariuszem referencyjnym jest centralna Ăcieĝka
projekcji makroekonomicznej NBP sporzÈdzona przyb zaïoĝeniu staïych stóp
procentowych. W makroekonomicznym scenariuszu szokowym przyjmuje siÚ
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najbardziej prawdopodobne czynniki ryzyka, których zmaterializowanie mogïoby
mieÊ negatywny wpïyw na stabilnoĂÊ sektora bankowego. Do prognozowania
wpïywu scenariuszy makroekonomicznych na koszty realizacji ryzyka kredytowego ib na wynik odsetkowy analizowanych banków wykorzystuje siÚ modele panelowe. Wb drugim etapie do analizy szoku makroekonomicznego doïÈcza
siÚ wpïyw dodatkowego negatywnego szoku rynkowego na pozycjÚ kapitaïowÈ
banków. Wb trzecim etapie analizuje siÚ wpïyw szoku rynkowego na sytuacjÚ
pïynnoĂciowÈ banków. Celem tej symulacji jest sprawdzenie, czy banki posiadajÈ adekwatny bufor pïynnych aktywów na wypadek wystÈpienia zaïoĝonej
wbscenariuszu szokowym deprecjacji zïotego, wzrostu rentownoĂci polskich obligacji skarbowych oraz dodatkowo odpïywu czÚĂci finansowania zagranicznego
i spadku zaufania zarówno ze strony innych krajowych instytucji finansowych,
jak i podmiotów sfery realnej, skutkujÈcego wycofaniem czÚĂci ich depozytów.
Ostatnim elementem symulacji jest analiza wpïywu potencjalnego upadku banku w obu scenariuszach makroekonomicznych na sytuacjÚ pozostaïych banków
poprzez tzw. efekt domina.
Rysunek 4. Schemat makroekonomicznego testu warunków skrajnych NBP
Szok płynności

Odpływ
zobowiązań

Szok rynkowy

Wezwanie do
uzupełnienia depozytu
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Szok FX
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kosztów ryzyka
kredytowego
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ryzyka
kredytowego
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i strat
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½ródïo: NBP.

Testy warunków skrajnych o charakterze mikroostroĝnoĂciowym (bottom-up)
wykonywane sÈ w Polsce przez UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego. Ich celem
jest analiza wraĝliwoĂci pozycji kapitaïowej banków, weryfikacja posiadanych przez
banki buforów kapitaïowych oraz oszacowanie ewentualnych potrzeb kapitaïowych
poszczególnych banków w sytuacji okreĂlonych zmian otoczenia makroekonomicznego, w tym równieĝ w kontekĂcie rekomendacji w zakresie polityki dywidendo43
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wej. Procedura przeprowadzania testów jest oparta na metodologii Europejskiego
UrzÚdu Nadzoru Bankowego (EBA), na bazie której projektowane sÈ stress testy
w Unii Europejskiej27.

PODSUMOWANIE
Testy warunków skrajnych sÈ szeroko wykorzystywane do oceny kondycji finansowej banków pod kÈtem ich zdolnoĂci absorbcji nieoczekiwanych strat w scenariuszu niekorzystnych zmian makroekonomicznych i rynkowych. Istnieje wiele
uniwersalnych czynników, które sÈ kluczowe, aby uznaÊ wyniki stress testów za
wiarygodne. NaleĝÈ do nich m.in.: wybór scenariuszy skrajnych zarówno w odniesieniu do istotnych czynników ryzyka, jak i ich dotkliwoĂci, zaprojektowanie metodologii testów w taki sposób, aby uwzglÚdniaïy wszystkie istotne kanaïy transmisji
i zawieraïy realistyczne zaïoĝenia dotyczÈce buforów oraz wybór maksymalnego
poziomu akceptowalnej straty.
Testy warunków skrajnych pozwalajÈ dokonaÊ identyfikacji sïaboĂci sektora
bankowego oraz pomiaru ryzyka systemowego. WaĝnÈ cechÈ jest moĝliwoĂÊ ich
zaprojektowania w sposób pozwalajÈcy na ograniczenie niedoskonaïoĂci regulacji
nadzorczych. Powoduje to, ĝe nadzorcy dysponujÈ elastycznym narzÚdziem korygujÈcym niedoskonaïoĂci statycznych regulacji, a bankom trudniej jest opracowaÊ
rozwiÈzania omijajÈce przepisy ostroĝnoĂciowe.
Praktyczne doĂwiadczenia wskazujÈ, ĝe nie istnieje jedna perfekcyjna metoda
przeprowadzania ST, którÈ moĝna zastosowaÊ wzglÚdem kaĝdego systemu bankowego. Waĝne jest, aby model byï w stanie adekwatnie uchwyciÊ zïoĝonoĂÊ, unikalnoĂÊ i specyficznoĂÊ systemu, w zaleĝnoĂci od dostÚpnoĂci danych. W najbliĝszych
latach naleĝy spodziewaÊ siÚ dalszego wzrostu znaczenia testów warunków skrajnych jako narzÚdzia wykorzystywanego w analizie mikro i makroostroĝnoĂciowej
sektora bankowego.
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Krajowe banki komercyjne, bÚdÈce czÚĂciÈ europejskich grup bankowych objÚtych testem, sÈ
tylko poĂrednio uwzglÚdnione w procedurze europejskiego testu na bazie skonsolidowanej.
WbzwiÈzku z powyĝszym UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje Êwiczenia na wiÚkszej
grupie banków. W ostatniej edycji (2016 r.) badaniem objÚto wszystkie banki komercyjne, których suma bilansowa stanowiïa 83% sumy bilansowej caïego sektora bankowego.
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Streszczenie
W tradycyjnym ujÚciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych
byïa próba odpowiedzi na pytanie, jak wraĝliwy jest portfel instytucji finansowej
wbodpowiedzi na zaïoĝone, wyjÈtkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków dziaïania instytucji finansowej. W miarÚ upïywu czasu zastosowanie testów warunków
skrajnych rozszerzaïo siÚ, pokrywajÈc coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy
sÈ efektywnym i komplementarnym narzÚdziem wobec norm ostroĝnoĂciowych
wynikajÈcych m.in. z Bazylei III. DziÚki duĝej elastycznoĂci w doborze scenariuszy oraz parametrów ryzyka umoĝliwiajÈ zidentyfikowanie sïaboĂci systemowych
wb sektorze bankowym oraz ocenÚ pozycji kapitaïowych poszczególnych banków.
Celem artykuïu jest przedstawienie gïównych ram metodologicznych testów warunków skrajnych oraz ich roli w Ăwietle nowych norm ostroĝnoĂciowych.
Sïowa kluczowe: testy warunków skrajnych, stabilnoĂÊ finansowa, Bazylea III,
normy ostroĝnoĂciowe

Abstract
In the traditional concept, the primary goal of the undertaken stress tests was
an attempt to answer the question how sensitive is the portfolio of financial institution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating conditions of a financial institution. As time passes, the use of stress tests continued to
spread, covering wider and wider areas. Currently, the stress tests are an effective
and complementary tool to the prudential norms e.g. Basel III. The flexibility in
the selection of scenarios and risk parameters enable to identify systemic weaknesses in the banking sector and the assessment of the capital position of individual
banks. The aim of this article is to present the main methodological framework for
stress testing and their role in light of new prudential rules.
Key words: stress tests, financial stability, Basel III, prudential standards
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