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WST P

Testy warunków skrajnych (stress tests, ST) s  technik  wczesnego pomiaru 
wra liwo ci portfela, instytucji, czy nawet ca ego systemu finansowego na wyda-
rzenia maj ce bardzo ma e prawdopodobie stwo zmaterializowania si , ale maj ce 
znacz cy wp yw kiedy wyst pi 1. Wykorzystywane s  niemal na ka dym pozio-
mie zarz dzania ryzykiem w banku, w tym w procesie oceny adekwatno ci kapi-
ta u wewn trznego (The Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) 
oraz przy budowie planów kapita owych. 

W ci gu ostatniej dekady stress testy sta y si  szeroko wykorzystywane przez 
banki centralne, organy nadzoru i agencje mi dzynarodowe w celu identyfikacji 
s abo ci systemu i narastaj cego ryzyka w sektorze finansowym w scenariuszach 
gwa townego pogorszenia rodowiska operacyjnego i rynkowego. Dzi ki tej meto-
dzie istnieje mo liwo  oszacowania kwoty nadwy ki, b d  deficytu kapita owego, 
który wyst pi by w scenariuszu szokowym (zak adaj c wyj ciow  struktur  kapita-
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Gda skiego oraz pracownikiem Narodowego Banku Polskiego. Artyku  wyra a wy cznie 
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** Kamil Klupa jest doktorantem SGH oraz pracownikiem Narodowego Banku Polskiego. Artyku  
wyra a wy cznie pogl dy autora.

1 P. Masiukiewicz, P. Dec, Aplikacja stress testów w bankowo ci, Annales UMCS, Vol. XLVI, 4, 
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ow ) z uwagi na poniesione straty (np. kredytowe, rynkowe), czy wzrost kosztów 
finansowania banków2. 

Systematyczne oraz zintegrowane podej cie wobec procesu przeprowadzania 
testów warunków skrajnych pozwala bankom zidentyfikowa  wewn trzne s abo-
ci oraz wskaza  obszary nara one na podwy szone ryzyko. Z tego wzgl du testy 

warunków skrajnych umo liwiaj  zweryfikowanie, czy za o one plany kapita owe 
s  adekwatne wzgl dem wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa  lub wyma-
gane jest podj cie dodatkowych czynno ci, aby wzmocni  rezerwy kapita owe i tym 
samym zmieni  struktur  bilansu. 

Kryzys finansowy z 2007–2009 r. podniós  obawy o poziom kapitalizacji banków, 
zw aszcza globalnych instytucji wa nych systemowo (Global Systemically Impor-
tant Financial Institution, G-SIFI). Godny uwagi jest fakt, e nawet w szczycie 
kryzysu praktycznie wszystkie z najwi kszych banków posiada y fundusze w asne 
na poziomie przekraczaj cym nadzorcze wymogi kapita owe. Jednak e sytuacja ta 
nie wp yn a uspokajaj co na uczestników rynku finansowego, którzy w po piechu 
wyprzedawali akcje G-SIFI, co doprowadzi o do gwa townego spadku ich wyceny 
rynkowej, w stopniu wskazuj cym o rosn cym prawdopodobie stwie bankructwa 
niektórych z nich3. Aby odpowiedzie  na pytanie, czy najwi ksze instytucje banko-
we posiadaj  wystarczaj cy poziom kapita ów, aby sprosta  stratom nieoczekiwa-
nym – pomimo tego, e spe nia y minimalne wymogi kapita owe – zdecydowano si  
przeprowadzi  testy warunków skrajnych. W ich efekcie uda o si  zidentyfikowa  
potrzeby kapita owe banków oraz przywróci  zaufanie inwestorów4.

Od czasu kryzysu finansowego w wielu jurysdykcjach ST sta y si  wiod cym 
narz dziem do oceny adekwatno ci kapita owej banków oraz wyznaczenia buforów 
kapita owych, dzi ki którym w sytuacji stresowej miary kapita owe banków (np. 
wspó czynnik kapita owy, d wignia finansowa) nie spadn  poni ej warto ci wy-
maganej, b d  rekomendowanej przez nadzór. W Stanach Zjednoczonych na bazie 
ustawy „Dodd-Frank”, w tym analizy wymogów kapita owych (Comprehensive Ca-
pital Analysis and Review, CCAR), testy skrajne s  m.in. narz dziem stosowanym 
przez Rezerw  Federaln  pozwalaj cym zweryfikowa , czy instytucje finansowe 
wa ne systemowo posiadaj  wystarczaj ce kapita y do absorpcji strat i prowadzenia 
dzia alno ci operacyjnej w warunkach ekonomiczno-finansowych napi  (szoków), 
oraz czy wdro y y odpowiedni proces planowania kapita owego uwzgl dniaj cy 
nieoczekiwane czy te  ma o prawdopodobne rodzaje ryzyka. W Europie zarówno 
EBA jak i EBC przeprowadzaj  skoordynowane ST najwi kszych i najwa niejszych 

2 P.H. Kupiec, Stress tests and risk capital, The Journal of Risk, Vol. 2/Number 4, 2009.
3 B. Bernanke, Causes of the Recent Financial and Economic Crisis, Washington, D.C., Septem-

ber 2, 2010.
4 F. Furlong, Stress Testing and Bank Capital Supervision, FRBSF Economic Letter, June 27, 

2011.
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systemowo banków w Unii Europejskiej5. Równie  polskie banki s  regularnie 
poddawane testom warunków skrajnych przez NBP i KNF. Celem artyku u jest 
przedstawienie g ównych ram metodologicznych wykonywania testów warunków 
skrajnych oraz ich roli w wietle nowych norm ostro no ciowych.

1.  TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH 
W WIETLE NOWYCH NORM OSTRO NO CIOWYCH

Zaobserwowane tendencje wskazuj , e oprócz nowych wymogów ostro no cio-
wych wynikaj cych z regulacji bazylejskich, testy warunków skrajnych b d  sta-
nowi y komplementarne narz dzie s u ce do pomiaru adekwatno ci kapita owej 
banków. Zasadna staje si  wi c odpowied  na pytanie, czy oraz w jakim stopniu 
i zakresie ST mog  mitygowa  s abo ci rozwi za  wynikaj cych w tzw. Bazylei III.

Zarówno podej cie zaprezentowane w Bazylea III jak i w ST opiera si  na pro-
jekcji strat i ich oddzia ywania na adekwatno  kapita ow  banków. Ponadto obie 
miary wymagaj  zastosowania narz dzi statystycznych oraz zgromadzenia wia-
rygodnych danych historycznych. Jednak e pod wieloma wzgl dami oba procesy 
w fundamentalny sposób ró ni  si  od siebie. 

Bazylea III ucieka si  do bezwarunkowych, statycznych miar ryzyka6, których 
dostosowanie do zmieniaj cych si  warunków wewn trznych i zewn trznych wy-
ra one jest zmieniaj cymi si  wagami ryzyka aktywów. Natomiast testy warunków 
skrajnych, które obecnie wykorzystywane s  do oceny adekwatno ci kapita owej 

5 Pod koniec 2013 r. Europejski Bank Centralny podj  decyzj  o przeprowadzeniu tzw. wszech-
stronnej oceny banków europejskich (comprehensive assesment). Jako cel badania przyj to stwo-
rzenie „bilansu otwarcia” przed 4 listopada 2014 r., bowiem wówczas EBC mia  zaplanowane 
przej  nadzór nad instytucjami kredytowymi w krajach uczestnicz cych w Jednolitym Mecha-
nizmie Nadzorczym (SSM). Badanie ukierunkowano w stron  poprawy jako ci i przejrzysto ci 
dost pnych informacji finansowych, a w konsekwencji wzrostu zaufania do europejskiego sek-
tora 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 (dost p: 6.06.2016 r.).

6 Statyczno  polega na tym, e ocena adekwatno ci kapita owej oparta jest na pomiarze wed ug 
stanu obowi zuj cego w danym momencie, u ywaj c przy tym procesu, który nie bierze pod 
uwag  projekcji przysz ej kondycji gospodarki. Bazuj c na historycznym rozk adzie strat ak-
tywów znajduj cych si  w portfelu banku, estymuje si  parametry ryzyka, które wyra one s  
oczekiwanymi stratami w grubych ogonach rozk adu. Nast pnie przyst puje si  do zsumowania 
pozycji (aktywów i zobowi za  pozabilansowych), u ywaj c przy tym wag ryzyka, które s  
pochodn  oczekiwanych strat, w celu obliczenia podstawy wspó czynnika wyp acalno ci. W efek-
cie, Bazylea III przedstawia parametry ryzyka dla ka dej kategorii portfela wed ug danych 
historycznych tych e 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, opieraj  si  na warunkowych i dynamicznych miarach, gdzie materializa-
cja ryzyka uwidacznia si  zarówno poprzez redukcj  kapita ów, jak i w zmianach 
w strukturze oraz poziomie aktywów wa onych ryzykiem (licznik i mianownik 
wspó czynnika wyp acalno ci)7. 

W wietle zapisów Bazylei III banki nie maj ce odpowiedniej alokacji ka-
pita ów na ryzyko kredytowe mog  stara  si  zwi kszy  warto  funduszy w a-
snych, b d  ograniczy  ryzyko portfela aktywów. Mimo e regulatorzy preferu-
j , aby w takich sytuacjach instytucje kredytowe ograniczy y wyp aty dywidendy 
lub/i dokona y emisji akcji, banki wybieraj  zazwyczaj drug  opcj , z uwagi na to, 
e oceniaj  j  jako mniej kosztown . W tym wypadku redukcja ryzyka kredytowego 

mo e nast pi  poprzez8: 
 ograniczenie warto ci aktywów („odchudzenie” sumy bilansowej),
 realokacje aktywów,
 zmian  metodologii wyliczania wymogu na ryzyko kredytowe.

Z uwagi na inn  budow  strukturaln  oraz sposób implementacji, dzi ki zasto-
sowaniu testów warunków skrajnych istnieje mo liwo  korekty niektórych nega-
tywnych efektów wy ej wymienionych dzia a . Banki, redukuj c sum  bilansow , 
zmniejszaj  warto  wymogu na ryzyko kredytowe, przez co ograniczaj  ogólny po-
ziom ryzyka. W takim scenariuszu najwi ksz  obaw  rodzi fakt, e wraz ze spad-
kiem warto ci ekspozycji dochodzi do ograniczenia poda y kredytu w gospodarce, co 
mo e prowadzi  do spowolnienia gospodarczego (lub recesji), które z kolei wp ynie 
na wzrost ryzyka samych banków. Bazylea III praktycznie nie ma mechanizmów, 
aby przeciwdzia a  takim skutkom. Z drugiej strony testy warunków skrajnych mog  
zosta  zaprojektowane w sposób, który wymusi na bankach podniesienie kapita ów 
w asnych tak, jak np. zrobi  to ameryka ski nadzór w 2009 r. we wcze niej wspo-
mnianym programie SCAP (Supervisory Capital Assessment Program) lub EBC9. 

Aby ograniczy  wymóg na ryzyko kredytowe i rynkowe, banki mog  realoko-
wa  swoje zaanga owanie z bardziej obci onych wymogiem aktywów na mniej 
obci one, co prowadzi do poprawy adekwatno ci kapita owej. Proces ten by by 
efektywny, je li przyjmiemy, e wagi ryzyka okre lone w Bazylei III s  „w a ciwe” 
i odzwierciedlaj  w prawid owy sposób poziom ryzyka danej klasy aktywów. W ta-

7 Cz sto zwane testami nowej generacji (C. Schmieder, C. Puhr, M. Hasan, Next Generation Ba-
lance Sheet Stress Testing, IMF Working Paper, WP/11, 2011), b d  stress testami 2.0 (B. Hir-
tle, T. Schuermann, K. Stiroh, Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons 
from the SCAP, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 409, 2009), gdy  w spo-
sób kompleksowy i wielowariantowy cz  elementy nadzoru mikro i makro ostro no ciowego 
(L.D. Wall, The Adoption of Stress..., op. cit.).

8 L.D. Wall, The Adoption of Stress..., op. cit.
9 Polityka ukierunkowana w stron  zwi kszenia udzia  kapita ów w asnych przez banki nieko-

niecznie skutkuje pobudzeniem akcji kredytowej w krótkim okresie, ale za to usuwa bariery 
(w postaci zbyt niskiego poziomu kapita ów) uniemo liwiaj ce bankom udzielanie nowych kre-
dytów.
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kim przypadku realokacja aktywów by aby ukierunkowana w stron  zmniejszania 
zaanga owania w pozycjach, wobec których bank pierwotnie nie doszacowa  ryzyka 
i ewentualnie zwi kszania zaanga owania w aktywach, wzgl dem których bank 
przeszacowa  ryzyko. Niemniej jednak, Haldane10 wskazuje, e stosuj c metod  
IRB (internal ratings-based approach) mo na rozró ni  nawet do 200 000 ró -
nych koszyków ryzyka, dla których skomplikowanymi metodami statystycznymi 
nale y szacowa  wagi ryzyka. Powoduje to, e proces ten nacechowany jest du ym 
prawdopodobie stwem b du estymacji, co w po czeniu z ch ci  wykorzystania 
wszelkich najmniej dotkliwych sposobów redukcji wymogów kapita owych, banki 
mog  ogranicza  ekspozycje wobec klas aktywów, wzgl dem których wagi ryzyka s  
zbyt wysokie w stosunku do rzeczywistego ryzyka, a nie redukowa  zaanga owania 
w obszarach, gdzie wagi ryzyka s  niedoszacowane. W efekcie tak przeprowadzonej 
realokacji (pomimo zachowania standardów wynikaj cych z Bazylei III), warto  
aktywów wa onych ryzykiem b dzie zbyt niska wzgl dem rzeczywistego ryzyka11.

Skala potencjalnych b dów estymacji towarzysz ca testom warunków skraj-
nych nie jest prawdopodobnie mniejsza ni  w Bazylei III, aczkolwiek metodologicz-
nie inna. Bazylea III opiera si  na danych historycznych do oszacowania bezwarun-
kowego rozk adu strat, podczas gdy w testach warunków skrajnych wykorzystuje 
si  historyczne dane do estymacji powi za  pomi dzy stratami a zmiennymi ma-
kroekonomicznymi. Ze wzgl du na ró nice w metodach pomiaru, jest ma o prawdo-
podobne, aby b dy szacunku w Bazylei III by y skorelowane z b dami wyst puj -
cymi w ST. Z tego wzgl du istnieje du a szansa, e ST w pewnym stopniu zniech c  
banki do realokowania portfela w kierunku pozornie bezpiecznych aktywów oraz 
umo liwi  regulatorom zaprojektowanie scenariuszy stresowych, które zdemo-
tywuj  instytucje depozytowe do inwestowania w aktywa, które wed ug nadzoru 
mog  by  bardziej ryzykowne ni  to wynika z wag ryzyka.

Bazylea III zawiera co najmniej dwie podstawowe wady w metodologii szacowa-
nia wymogu na ryzyko kredytowe, które mog  prowadzi  do niedoszacowania ry-
zyka pewnych klas aktywów. Pierwsza mo e by  konsekwencj  b du systemowego 
wynikaj cego ze zbyt w skiego (krótkiego) szeregu czasowego na podstawie które-
go szacowany jest rozk ad strat. Je li historyczne dane pokrywaj  okres, w którym 
wyst powa a niska zmienno , estymowany rozk ad strat mo e nie doszacowa  
potencjalnych strat w okresie wy szej zmienno ci12. Po drugie, w coraz wi kszym 
stopniu instytucje kredytowe stosuj  wewn trzne modele do obliczania wag ryzyka 

10 A.G. Haldane, Capital Discipline, Denver 2011 (January 2011), http://www.bankofengland.co.uk/
publications/Pages/speeches/2011/484.aspx (dost p: 6.06.2016 r.).

11 Ibidem.
12 W tym przypadku mo liwym rozwi zaniem by oby rozszerzenie szeregu czasowego. Zwi k-

sza oby to jednak prawdopodobie stwo inkorporowania strukturalnych zmian, które mog yby 
podwa y  za o enia implikowane w wi kszo ci analiz statystycznych, w których proces stocha-
styczny jest stabilny. 
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zarówno w metodzie IRB jak i A-IRB. W rezultacie, banki w du ej mierze dyskre-
cjonalnie dobieraj  dane oraz metody statystyczne co rodzi ryzyko13, e b d  one 
dobrane w taki sposób, aby obni y  wagi ryzyka14.

Parametry modeli satelitowych (satellite models) u ywanych w testach warunków 
skrajnych równie  opieraj  si  na danych historycznych. Jednak e ST pozostawia-
j  regulatorom istotn  swobod  je li chodzi o dobór scenariuszy szokowych i tym 
samym pozwalaj  zobligowa  banki do uwzgl dnienia zjawisk, które niekoniecznie 
musia y zosta  uchwycone w danych za ostatni okres. W rezultacie banki musz  zi-
dentyfikowa  ryzyko na skutek wykonywanych testów i, je li to konieczne, utworzy  
odpowiednie rezerwy kapita owe na potencjalne straty. Co wi cej, wi kszo  makro-
ekonomicznych testów warunków skrajnych opiera si  na modelach utworzonych na 
potrzeby oceny nadzorczej, co zniech ca banki do zani ania parametrów ryzyka, gdy  
ze wzgl du na porównywalno  wyników (z uwagi na jednolit  metodologi  testu) 
nadzór jest w stanie skutecznie zidentyfikowa  niedoszacowane warto ci.

2.  OGÓLNE RAMY METODYCZNE PRZEPROWADZANIA 
TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH

Metody scenariuszowe i/lub analizy wra liwo ci s  stosowane w symulacjach 
typu „co, je li”, czyli orientacyjnych szacunkach przewiduj cych, co mo e si  sta , 
je li ryzyko ze skrajnego, ale mo liwego scenariusza zmaterializuje si . Z wzgl du 
na funkcj  jakie spe niaj , ST mo na sklasyfikowa  jako makroostro n ciowe, mi-
kroostro no ciowe oraz zarz dzania ryzykiem (rysunek 1).

Testy makroostro no ciowe s  ukierunkowane w stron  oceny odporno ci ca e-
go systemu na wstrz sy w perspektywie rednioterminowej. Odkrywaj  podatno  
systemu na gwa towne szoki w otoczeniu makroekonomicznym, identyfikuj c przy 
tym potencjalne zagro enia dla ogólnej stabilno ci finansowej. Wnioski i zalecenia 
z przeprowadzonych testów warunków skrajnych nie obliguj  konkretnych insty-
tucji do podejmowania dzia a  zarz dczych, ale cz sto wykorzystywane s  w dys-
kusjach z w a ciwymi organami pa stwa15. 

 D.M. Rowe, Risk Management Beyond VaR, Financial Markets Conference (April 2010), http://
www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/13fmc_rowe.pdf (dost p: 6.06.2016 r.).

13 Ryzyko to jest w pewnym stopniu ograniczone tym, e banki musz  otrzyma  wcze niejsz  
zgod  nadzoru do stosowania wewn trznych modeli. Jednak w dalszym ci gu wydaje si , e ze 
wzgl du na ogromn  ilo  danych oraz modeli statystycznych nadzór nie jest w stanie dok adnie 
oceni  wszystkich przyj tych metodologii oraz wylicze .

14 J.M. Blum, Why ‘Basel II’ may need a leverage ratio restriction, Journal of Banking & Finance 
2008 (32), 1699–1707.

15 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 Mikroostrożnościowe Zarządzania
ryzykiem

Nadzorcze
Wewnętrznego

zarządzania
ryzykiem

Wytrzymałościowe

Bottom-up
(np, FSAPs,
GFSR, banki

centralne)

Zarządzania
kryzysowego

Bottom-up
(np. FSAPs)

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

IMF)

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

Top-down
(np. CCAR)

Bottom-up
(np. CCAR)

Bottom-up
(np. wewnętrzne

wg własnej
metodologii)

ród o: opracowanie w asne na podstawie: L. Jobst, C. Ong, C. Schmieder, A Framework for Ma-
croprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs, 
IMF WP/13/68, March 2013.

Testy mikroekonomiczne s  najcz ciej przeprowadzane przez podmioty spra-
wuj ce nadzór mikroostro no ciowy i wpisane s  w ca o ciowy proces oceny pod-
miotowej instytucji podlegaj cych nadzorowi. W takich przypadkach organ nadzo-
ruj cy wykonuje okresowe wiczenia pozwalaj ce oceni  kondycj  finansow  danej 
instytucji w ró nych niekorzystnych warunkach rynkowych i gospodarczych. Testy 
mog  mie  miejsce niezale nie od tego, czy dana instytucja jest systemowo wa -
na, czy nie. Jednak s abe wyniki testów zazwyczaj oznaczaj  konieczno  podj cia 
dzia a  zarz dczych, np. w formie rekapitalizacji. 

Aktualnie wiele organów nadzorczych cyklicznie przeprowadza makroekono-
miczne testy warunków skrajnych w normalnych okoliczno ciach w celu identyfi-
kacji ryzyka systemowego ex-ante. Równolegle jednym z elementów procesu zrz -
dzania ryzykiem jest poddawanie si  przez instytucje finansowe regularnym testom 
funkcjonowania w obliczu sytuacji szokowych. Wewn trzy pomiar ryzyka przy wy-
korzystaniu scenariuszy stresowych pozwala – za pomoc  w asnych opracowanych 
i wdro onych modeli – oceni  zdolno  danej instytucji do spe nienia wymogów 
kapita owych czy p ynno ciowych w momencie zmaterializowania si  ryzyka.

Zgodnie z definicj  makroostro no ciowe testy warunków skrajnych bazuj  na 
analizie wp ywu powi zanych ze sob  szoków makroekonomicznych i finansowych 
na kondycj  sektora bankowego. Przeprowadzane s  na bazie dwóch technik po-
miaru: top-down (TD), bottom-up (BU). Testy stresu top-down wykonywane s  
wed ug danych zagregowanych sektora bankowego (ewentualnie grupy banków) 
w celu analizy skutków wcze niej zdefiniowanego szoku na system jako ca o . 
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Testy typu bottom-up bazuj  na danych indywidualnych instytucji przy wykorzy-
staniu ich wewn trznych modeli pomiaru16. 

Rekomendacje wydawane przez instytucje mi dzynarodowe wskazuj , e istnie-
je wiele uniwersalnych czynników, które s  kluczowe, aby uzna  wyniki ST za wia-
rygodne. Nale  do nich m.in.: wybór scenariuszy skrajnych zarówno w odniesieniu 
do istotnych czynników ryzyka, jak ich dotkliwo ci, zaprojektowanie metodologii 
testów w taki sposób, aby uwzgl dnia y wszystkie istotne kana y transmisji ryzyka 
i zawiera y realistyczne za o enia dotycz ce buforów oraz wybór maksymalnego 
poziomu akceptowalnej straty (hurdle rate)17.

Wybór dominuj cych kana ów (czynników) ryzyka, poziom ich zintegrowania 
oraz skala i skutki ich wyst pienia maj  kluczowy wp yw na wyniki testów warun-
ków skrajnych. Przed globalnym kryzysem finansowym badania koncentrowa y 
si  w najwi kszej cz ci na ryzyku kredytowym i rynkowym (np. stóp procento-
wych, kursów walutowych, cen akcji i towarów, spreadów kredytowych). Pomimo 
e ryzyka te s  nadal g ównym przedmiotem analiz, wnioski wyci gni te z kry-

zysu przemawia y za uwzgl dnieniem innych rodzajów ekspozycji mog cych po-
tencjalnie generowa  istotne straty. Do rodzajów ryzyka obecnie znajduj cych si  
w szczególnym centrum zainteresowania, a wcze niej cz sto pomijanych na etapie 
projektowania za o e , nale y ryzyko wynikaj ce z: ekspozycji wobec rz dów cen-
tralnych lub innych aktywów niskiego ryzyka, ekspozycji w portfelu bankowym, 
kosztów finansowania, ekspozycji pozabilansowych, ekspozycji transgranicznych18.

W ostatnim czasie powsta o wiele bada  maj cych na celu powi zanie ryzy-
ka niewyp acalno ci (solvancy risk) z ryzykiem p ynno ci (liquidity risk), które 
w wi kszo ci odnosz  si  do kosztów finansowania oraz problemów w pozyskiwaniu 
finansowania rynkowego na skutek pogarszaj cej si  kondycji kapita owej banków. 
Zwi zek pomi dzy wyp acalno ci  a kosztami finansowania obejmuje co najmniej 
dwa wymiary19:

 rosn ce koszty pozyskiwania finansowania rynkowego (niezabezpieczonego 
i zabezpieczonego), jak równie  depozytowego,

 wzrost warto ci wymaganego zabezpieczenia w transakcjach repo (w tym we-
zwania do uzupe nienia depozytu).
Pierwsza z wymienionych relacji mo e by  wyprowadzona na podstawie do-

wodów empirycznych na bazie modelu ekonometrycznego pozwalaj cego oszaco-
wa  wzrost kosztów finansowania (np. koszty odsetkowe) po stronie pasywów, 
z uwzgl dnieniem zmian zachodz cych po stronie aktywów (przychodów odsetko-

16 A macro stress testing framework for bank solvency analysis, ECB, Mounthly Bulletin, August 
2013.

17 Macrofinancial Stress Testing – Principles and Practices, IMF, August 2012.
18 L. Jobst, C. Ong, C. Schmieder, A Framework for Macroprudential..., op. cit.
19 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) warto  wymaganego 
zabezpieczenia zale y w istotny sposób od ryzyka kontrahenta, które wyra one 
jest ratingiem. Z tego wzgl du, pogorszenie si  sytuacji kapita owej kontrahenta 
(m.in. wyra one spadkiem ratingu) prowadzi do wzrostu wymaganego zabezpiecze-
nie i tym samym redukcji dost pnego finansowania. 

Rysunek 2. Schemat makroekonomicznego testu warunków skrajnych

SCENARIUSZ MODEL
SYMULACYJNY BILANS BANKU SPRZĘŻENIE

ZWROTNE

STRATY
KREDYTOWE

MODEL ZARAŻANIA

MODEL MAKRO
2-RUNDY

RWA

MODEL RYZYKA
KREDYTOWEGO

MODEL RYZYKA
RYNKOWEGO

MODEL WYNIKU
FINANSOWEGO

SZOK
MAKROEKONOMICZNY

SZOK
FINANSOWY BILANS BANKU I RZiS

    WYPŁACALNOŚĆ

ród o: opracowanie w asne 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 wyp acalno ci banku, b d  makroekonomiczny test 
warunków skrajnych typu TD wymaga wiele ró nych, ale powi zanych ze sob  
czynno ci analitycznych. Aby zobrazowa  ramy analizy wyp acalno ci banków po-
s u ono si  4-etapowym modelem wykorzystywanym przez EBC przy testowaniu 
banków w warunków skrajnych (rysunek 2).

 pierwszy etap (zaprojektowanie scenariuszy)

Punktem startowym s u cym wygenerowaniu makroekonomicznego scena-
riusza skrajnego jest wybór egzogenicznych makrofinansowych szoków, które po-
winny odzwierciedla  wybrane elementy ryzyka systemowego, na które nara ony 

20 Zakres wp ywu wzrostu kosztów finansowania na wynik odsetkowy w du ej mierze zale y od 
mo liwo ci banku przeniesienia cz ci kosztów na klientów oraz udzia u aktywów i pasywów 
odsetkowych, które mog  zmieni , b d  zmieni  swoje oprocentowanie. Dlatego te , za o enia 
przyj te w analizie mog  by  zarówno konserwatywne (brak mo liwo ci transmisji kosztów), 
jak i bardziej liberalne (cz  kosztów odsetkowych zostanie zrekompensowana poprzez wzrost 
przychodów odsetkowych).
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jest sektor bankowy. Uniwersalnie akceptowan  wytyczn  jest zasada stosowania 
ekstremalnych, ale prawdopodobnych scenariuszy szokowych. Z uwagi na to, e 
nie istnieje jedna prawid owa metoda ich ustalania, zazwyczaj korzysta si  z da-
nych historycznych, na podstawie których ustala si  profil, si  oraz zakres szoku. 
W takich przypadkach kalibracja szoków cz sto polega na analizie najbardziej do-
tkliwych wydarze  w ostatniej dekadzie, wydarze  o jednoprocentowym prawdopo-
dobie stwie „tkwi cych” w grubych ogonach rozk adu, b d  szoków o „x odchyle  
standardowych od redniej”. 

Nast pnym krokiem jest kalibracja scenariuszy makroekonomicznych uwzgl d-
niaj cych zmaterializowanie si  wcze niej zidentyfikowanych czynników ryzyka 
systemowego. Ich projekcja jest zazwyczaj dokonywana poprzez zastosowanie dy-
namicznych modeli makroekonometrycznych, cz sto regularnie wykorzystywanych 
przez banki centralne w celu prognozy przysz ych zdarze  makroekonomicznych 
na potrzeby prowadzonej polityki pieni nej21. 

Na ostatnim etapie, dzi ki zastosowaniu powy szych modeli, dochodzi do wyge-
nerowania zmiennych w postaci wska ników makroekonomicznych, które stanowi  
projekcj  scenariuszy skrajnych. Zazwyczaj s  on wyra ane w postaci odchyle  od 
najbardziej prawdopodobnego scenariusza bazowego stworzonego przez wiarygod-
n  jednostk  analityczn .

Problemem przy budowie za o e  scenariuszy stresowych jest fakt, e histo-
ryczne wydarzenia ró ni  si  w zale no ci od systemów oraz powtarzaj  si  w ró -
nej formie oraz stopniu22. Co wi cej, nowe innowacje finansowe powoduj  trudno ci 
w generowaniu wiarygodnych danych statystycznych. Jednak mo liwo  wielowa-
riantowej oceny ryzyka oraz elastyczno  w wyborze scenariuszy skrajnych jest 
zarazem jednym z najwi kszych atutów stosowania symulacji szokowych. War-
to równie  zaznaczy , e coraz bardziej skomplikowane modele ekonometryczne 
bazuj ce na danych historycznych nie powinny wyeliminowa  oceny eksperckiej, 
która mo e by  wykorzystana w celu doboru bardziej unikalnych za o e . Dlate-
go te  po danym zjawiskiem jest elastyczne podej cie do wyborów modeli, które 
pozwalaj  oszacowa  wp yw zewn trznego szoku na cie k  scenariuszy makro-
ekonomicznych.

21 J. Henry, C. Kok, A Macro Stress Testing..., op. cit.
22 Z za o enia ST nie s u  przewidywaniu przysz o ci, ale ich zadaniem jest ocena odporno ci 

instytucji czy systemu finansowego na wcze niej ustalone zjawiska kryzysowe. Niespodziewane 
negatywne zjawiska zazwyczaj wynikaj  z produktów nowej generacji, nieoczekiwanych zdarze  
politycznych, czynników, które historycznie wykazywa y nisk  zmienno , czy wydarze , które 
dawno ju  nie wyst powa y.
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 drugi etap (zastosowanie modeli satelitowych typu TD)

Aby oszacowa  wp yw niekorzystnych warunków makroekonomicznych w sce-
nariuszu skrajnym na zyskowno  oraz wyp acalno  banku, niezb dne jest zasto-
sowanie modeli satelitowych (modeli ekonometrycznych). Pozwalaj  one za pomoc  
równa , b d  zbioru równa , prze o y  wygenerowane scenariusze makroekono-
miczne na parametry ryzyka tkwi cego w bilansach banków (ryzyko kredytowe, 
ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynkowe). W ka dym z testów zmienna makro-
ekonomiczna i rynkowa jest prezentowana jako jeden z wej ciowych parametrów 
potrzebnych do przeprowadzenia testu. Wykorzystanie modelu satelitowego po-
zwala na oszacowanie wp ywu tych zmiennych na ró ne pozycje rachunku zysków 
i strat (wynik odsetkowy netto, wynik z dzia alno ci handlowej, wynik z pozosta ej 
dzia alno ci), tempo wzrostu akcji kredytowej, czy te  warto  kredytów zagro o-
nych, b d  kosztów finansowania.

Zysk banku jest pierwsz  lini  obrony przed nieoczekiwanymi stratami. Wy-
starczaj co rentowny bank jest w stanie wygenerowa  zysk, który odbuduje poziom 
kapita ów w asnych, b d  pozyska  nowy kapita  (poprzez obietnic  zapewnienie 
utrzymania wysokiej stopy dywidendy), nawet w warunkach silnych wstrz sów 
rynkowych23. Dlatego te  jego symulacja jest jednym z kluczowych elementów, któ-
ry nale y uwzgl dni  w horyzoncie projekcji testu.

W tradycyjnych stress testach badaj cych wyp acalno  banków modele ekono-
metryczne u ywane s  do wyliczania poszczególnych pozycji dochodowych i koszto-
wych rachunku zysków i strat (RZiS) zarówno w horyzoncie scenariusza bazowego, 
jak i stresowego. Pozycje te s  w ró ny sposób wra liwe wzgl dem zmieniaj cych 
si  uwarunkowa  zewn trznych. Na rysunku 3 przedstawiono odchylenie standar-
dowe mediany poszczególnych pozycji generuj cych przychody i koszty do kapita-
ów, w zale no ci od panuj cych warunków stresowych. Próba obejmuje zarówno 

banki dzia aj ce na rynkach rozwini tych, jak i rozwijaj cych si . Widoczne jest to, 
e zmiana zysku netto w warunkach stresowych jest w du ym stopniu pochodn  

zmienno ci wyniku z tytu u odsetek, g ównie z powodu utraconych odsetek od 
kredytów nieobs ugiwanych i wzrostu kosztów finansowania. W sytuacji g bo-
kiego szoku rynkowego instytucje kredytowe znacz co obni aj  koszty dzia ania 
z uwagi na niski popyt na produkty bankowe, co umo liwia im agodzenie skut-
ków spadaj cego popytu na produkty bankowe (oraz ograniczon  poda  dost pnego 
finansowania). Zmienno  wyniku z tytu u prowizji utrzymuje si  na wzgl dnie 
sta ym i wysokim poziomie, niezale nie od panuj cej sytuacji rynkowej. Dlatego te  
modele satelitowe najcz ciej u ywane s  do prognozowania najbardziej istotnych 
oraz zmiennych pozycji RZiS, jak strat kredytowych oraz wyniku z tytu u 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 zmieniaj cej si  sytuacji 
makroekonomicznej
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: D.C. Hardy, S. Schmieder, Rules of Thumb for Bank 
Solvency Stress Testing, IMF Working Paper, WP/13/232, November 2013.

 trzeci etap (efekt bilansowy)

Dzi ki zaaplikowaniu modeli satelitowych mo liwe jest ilo ciowe oszacowanie 
parametrów ryzyka w danych scenariuszach szokowych, które w trzecim etapie 
wykorzystuje si  przy badaniu wp ywu tych czynników na pozycj  kapita ow  wy-
branej grupy banków, b d  ca ego sektora bankowego.

Makroostro no ciowe testy warunków skrajnych mog  opiera si  na sta-
tycznych b d  dynamicznych za o eniach wzgl dem struktury bilansu banków. 
W pierwszym przypadku statyczne za o enia mog  by  bardziej adekwatne w te-
stach typu BU przeprowadzanych na poziomie pojedynczego banku zgodnie z wy-
tycznymi nadzoru. W drugim z przypadków nadzorca móg by napotka  trudno ci 
w potwierdzeniu, czy dany bank wykorzysta wszystkie narzucone dynamiczne me-
chanizmy mitygacji ryzyka w scenariuszu skrajnym24. Dynamiczne podej cie jest 

24 Egzogeniczne za o enia dotycz ce dynamicznej struktury bilansu mog  uwzgl dnia  zarówno 
specyficzne przes anki regulacyjne (np. obowi zkowe plany restrukturyzacji, b d  konieczno  
zaniechania pewnych czynno ci bankowych), jak i makrofinansowe (np. poprzez odzwierciedle-
nie przewidywanych zmian popytu rynkowego na produkty bankowe, warunki finansowania 
i reakcje banków na cykl gospodarczy). Bior c pod uwag  powy sze dwa kana y, mo liwe jest 
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jednak bardziej realistyczne (struktura bilansowa banku nigdy nie jest statyczna) 
i z powodzeniem mo e by  wykorzystane w testach TD, gdzie nie jest wymagane 
(koniecznie) bezpo rednie zaanga owanie banków i atwiej jest za o y  ogólny kie-
runek i stopie  dynamizmu poszczególnych pozycji bilansowych. Istnieje równie  
mo liwo  powi zania dynamicznego podej cia ze statycznym, gdzie przyjmuje si , 
e po etapie dostosowawczym struktura bilansu zostanie zachowana i nie zmienia 

si  w okresie projekcji (banki nie podejmuj  wi cej strategicznych decyzji dotycz -
cych przekierowania strategii biznesowej).

W nast pnym kroku przyst puje si  do kalkulacji potencjalnych zysków i strat. 
W tym celu wykorzystuje si  za o enia oraz projekcje powsta e dzi ki wykorzy-
staniu modeli satelitowych do wyliczenia przychodów, kosztów, strat oraz rezerw. 
Powy szych oblicze  dokonuje si  uwzgl dniaj c kluczowe pozycje rachunku zy-
sków i strat, w tym: wyniku odsetkowego, rezerw na kredyty zagro one, wyniku 
z dzia alno ci handlowej. Zmiany w innych komponentach RZiS dokonuje si  na 
podstawie oceny eksperckiej, bior c pod uwag  m.in. historyczne zale no ci mi dzy 
poszczególnymi pozycjami bilansu i RZiS.

Obliczenie aktywów wa onych ryzykiem (RWA) jest elementem uzupe niaj cym 
przewidywan  projekcj  zysków i strat w warunkowej prognozie skrajnej i pozwala 
oszacowa  przysz e wymogi kapita owe na koniec horyzontu projekcji. Najcz ciej 
do oszacowania redniej wagi ryzyka aktywów portfela stosuje si  metod  IRB (Ba-
zylea II/III), gdzie na podstawie oczekiwanej stopy kredytów zagro onych szacuje 
si  wska nik prawdopodobie stwa niewykonania zobowi zania, który ma kluczowy 
wp yw na wag  ryzyka aktywów.

Ocena pozycji kapita owej sektora bankowego – ostatni etap oraz g ówny cel 
testów warunków skrajnych – polega na wyliczeniu wska nika wyp acalno ci, któ-
ry, w uproszczeniu, jest relacj  pomi dzy sum  poziomu kapita ów w asnych z po-
cz tku badania i zakumulowanego zysku/straty w okresie projekcji do aktywów 
wa onych ryzykiem na koniec okresu scenariusza25. Nast pnie wyliczony wska nik 
w ramach zak adanego scenariusza odnosi si  do warto ci granicznej wynikaj cej 
na ogó  ze standardów bazylejskich, zalece  EBA czy te  nadzoru danej jurysdykcji. 
Na podstawie ró nic w benchmarkach okre la si  poziom niedoboru kapita u oraz 
potencjaln  potrzeb  dokapitalizowania. 

dokonanie realistycznego za o enia dotycz cego zmiany w strukturze bilansu w momencie wy-
st pienia oraz trwania scenariusza skrajnego.

25 W horyzoncie projekcji, efekt zmian w RZiS oraz w RWA powoduje zmiany w ró nego rodza-
ju wspó czynnikach kapita owych: ca kowitym wspó czynniku wyp acalno ci, wspó czynniku 
Tier I, wspó czynniku podstawowym Tier II. 

 Uproszczenie polega na tym, e czny wspó czynnik wyp acalno ci stanowi fundusze w asne 
danej instytucji wyra one jako odsetek cznej kwoty ekspozycji na ryzyko, która zawiera w so-
bie równie  wymogi kapita owe na inne ryzyka z filaru I stanowi ce zazwyczaj niewielk  cz  

cznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
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 czwarty etap (zastosowanie modelu „drugiej rundy”)

Makroostro no ciowe testy warunków skrajnych zazwyczaj ko cz  si  na etapie 
„pierwszej rundy”, w której okre la si  pozycj  kapita ow  banków w momencie 
zmaterializowania si  zak adanych czynników ryzyka. Jednak e, w rzeczywisto ci 
nale y spodziewa  si , e banki dostosuj  okre lone pozycje bilansu w reakcji na 
wyst pienie sytuacji szokowej, co w konsekwencji mo e mie  istotny wp yw na 
realn  gospodark , jak równie  innych uczestników systemu finansowego (najcz -
ciej inne banki). Pogorszenie pozycji kapita owej pewnych instytucji kredytowych 

(a w scenariuszu najbardziej skrajnym nawet ich upadek) mo e doprowadzi  do 
efektu zara ania innych banków zarówno bezpo rednio, np. poprzez ich bezpo red-
nie ekspozycje, jak i po rednio, np. kana em zaufania. Jednocze nie typow  reakcj  
banków zmagaj cych si  z niedoborem kapita ów jest dokonanie dostosowa  po 
stronie aktywów, np. w postaci ograniczenie poda y kredytów, co skutkuje dalszym 
zaostrzeniem pierwotnie zak adanego negatywnego scenariusza makroekonomicz-
nego. W celu uwzgl dnienia „efektu drugiej rundy”, czyli transmisji zwrotnej ne-
gatywnego sygna u z sektora bankowego wzgl dem realnej gospodarki, u ywa si  
modeli makroekonomicznych, które uwzgl dniaj  i kwantyfikuj  skal  powi za  
w danym systemie finansowym. 

3.  TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH 
W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM

W Polsce nadzorcze testy o charakterze makroostro no ciowym metod  top-
-down przeprowadza Narodowy Bank Polski. Ich g ównym celem jest ocena odpor-
no ci sektora bankowego na potencjalne szoki. Podej cie to rozwa a konkretny, 
spójny szokowy scenariusz makroekonomiczny i bada odporno  banków na jego 
materializacj . wiczenie sk ada si  z trzech etapów, polegaj cych odpowiednio na 
analizie: scenariuszy makroekonomicznych, szoku rynkowego i szoku p ynno ci. 
Celem tych analiz jest kwantyfikacja skutków hipotetycznych szoków dla krajo-
wych banków komercyjnych w 3-letnim okresie projekcji26. Modu ow  konstrukcj  
ST przedstawiono na rysunku 4.

W pierwszym etapie badany jest wp yw dwóch scenariuszy makroekonomicz-
nych (referencyjnego i szokowego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego i na 
wyniki odsetkowe banków. Scenariuszem referencyjnym jest centralna cie ka 
projekcji makroekonomicznej NBP sporz dzona przy za o eniu sta ych stóp 
procentowych. W makroekonomicznym scenariuszu szokowym przyjmuje si  

26 Raport o stabilno ci systemu finansowego, NBP, luty 2011 r.
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najbardziej prawdopodobne czynniki ryzyka, których zmaterializowanie mog oby 
mie  negatywny wp yw na stabilno  sektora bankowego. Do prognozowania 
wp ywu scenariuszy makroekonomicznych na koszty realizacji ryzyka kredy-
towego i na wynik odsetkowy analizowanych banków wykorzystuje si  mode-
le panelowe. W drugim etapie do analizy szoku makroekonomicznego do cza 
si  wp yw dodatkowego negatywnego szoku rynkowego na pozycj  kapita ow  
banków. W trzecim etapie analizuje si  wp yw szoku rynkowego na sytuacj  
p ynno ciow  banków. Celem tej symulacji jest sprawdzenie, czy banki posia-
daj  adekwatny bufor p ynnych aktywów na wypadek wyst pienia za o onej 
w scenariuszu szokowym deprecjacji z otego, wzrostu rentowno ci polskich ob-
ligacji skarbowych oraz dodatkowo odp ywu cz ci finansowania zagranicznego 
i spadku zaufania zarówno ze strony innych krajowych instytucji finansowych, 
jak i podmiotów sfery realnej, skutkuj cego wycofaniem cz ci ich depozytów. 
Ostatnim elementem symulacji jest analiza wp ywu potencjalnego upadku ban-
ku w obu scenariuszach makroekonomicznych na sytuacj  pozosta ych banków 
poprzez tzw. efekt domina.

Rysunek 4. Schemat makroekonomicznego testu warunków skrajnych NBP
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Testy warunków skrajnych o charakterze mikroostro no ciowym (bottom-up) 
wykonywane s  w Polsce przez Urz d Komisji Nadzoru Finansowego. Ich celem 
jest analiza wra liwo ci pozycji kapita owej banków, weryfikacja posiadanych przez 
banki buforów kapita owych oraz oszacowanie ewentualnych potrzeb kapita owych 
poszczególnych banków w sytuacji okre lonych zmian otoczenia makroekonomicz-
nego, w tym równie  w kontek cie rekomendacji w zakresie polityki dywidendo-
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wej. Procedura przeprowadzania testów jest oparta na metodologii Europejskiego 
Urz du Nadzoru Bankowego (EBA), na bazie której projektowane s  stress testy 
w Unii Europejskiej27. 

PODSUMOWANIE

Testy warunków skrajnych s  szeroko wykorzystywane do oceny kondycji fi-
nansowej banków pod k tem ich zdolno ci absorbcji nieoczekiwanych strat w sce-
nariuszu niekorzystnych zmian makroekonomicznych i rynkowych. Istnieje wiele 
uniwersalnych czynników, które s  kluczowe, aby uzna  wyniki stress testów za 
wiarygodne. Nale  do nich m.in.: wybór scenariuszy skrajnych zarówno w odnie-
sieniu do istotnych czynników ryzyka, jak i ich dotkliwo ci, zaprojektowanie meto-
dologii testów w taki sposób, aby uwzgl dnia y wszystkie istotne kana y transmisji 
i zawiera y realistyczne za o enia dotycz ce buforów oraz wybór maksymalnego 
poziomu akceptowalnej straty.

Testy warunków skrajnych pozwalaj  dokona  identyfikacji s abo ci sektora 
bankowego oraz pomiaru ryzyka systemowego. Wa n  cech  jest mo liwo  ich 
zaprojektowania w sposób pozwalaj cy na ograniczenie niedoskona o ci regulacji 
nadzorczych. Powoduje to, e nadzorcy dysponuj  elastycznym narz dziem kory-
guj cym niedoskona o ci statycznych regulacji, a bankom trudniej jest opracowa  
rozwi zania omijaj ce przepisy ostro no ciowe.

Praktyczne do wiadczenia wskazuj , e nie istnieje jedna perfekcyjna metoda 
przeprowadzania ST, któr  mo na zastosowa  wzgl dem ka dego systemu banko-
wego. Wa ne jest, aby model by  w stanie adekwatnie uchwyci  z o ono , unikal-
no  i specyficzno  systemu, w zale no ci od dost pno ci danych. W najbli szych 
latach nale y spodziewa  si  dalszego wzrostu znaczenia testów warunków skraj-
nych jako narz dzia wykorzystywanego w analizie mikro i makroostro no ciowej 
sektora bankowego.

27 Krajowe banki komercyjne, b d ce cz ci  europejskich grup bankowych obj tych testem, s  
tylko po rednio uwzgl dnione w procedurze europejskiego testu na bazie skonsolidowanej. 
W zwi zku z powy szym Urz d Komisji Nadzoru Finansowego dokonuje wiczenia na wi kszej 
grupie banków. W ostatniej edycji (2016 r.) badaniem obj to wszystkie banki komercyjne, któ-
rych suma bilansowa stanowi a 83% sumy bilansowej ca ego sektora bankowego.
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Streszczenie

W tradycyjnym uj ciu podstawowym zadaniem testów warunków skrajnych 
by a próba odpowiedzi na pytanie, jak wra liwy jest portfel instytucji finansowej 
w odpowiedzi na za o one, wyj tkowe, ale prawdopodobne zmiany warunków dzia-
ania instytucji finansowej. W miar  up ywu czasu zastosowanie testów warunków 

skrajnych rozszerza o si , pokrywaj c coraz szersze obszary. Aktualnie stress testy 
s  efektywnym i komplementarnym narz dziem wobec norm ostro no ciowych 
wynikaj cych m.in. z Bazylei III. Dzi ki du ej elastyczno ci w doborze scenariu-
szy oraz parametrów ryzyka umo liwiaj  zidentyfikowanie s abo ci systemowych 
w sektorze bankowym oraz ocen  pozycji kapita owych poszczególnych banków. 
Celem artyku u jest przedstawienie g ównych ram metodologicznych testów wa-
runków skrajnych oraz ich roli w wietle nowych norm ostro no ciowych.

S owa kluczowe: testy warunków skrajnych, stabilno  finansowa, Bazylea III, 
normy ostro no ciowe

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 insti-
tution in response to assumed, emergency, but likely changes of operating condi-
tions 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 weaknes-
ses 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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