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Problemy i poglÈdy
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O SKUTECZNO¥CI I EFEKTYWNO¥CI
ANTYCYKLICZNEJ POLITYKI
MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ

WST}P
Antycykliczna polityka makroostroĝnoĂciowa jest nakierowana na stabilizowanie funkcjonowania systemu finansowego w celu zapewnienia pozytywnego wkïadu
sektora finansowego we wzrost gospodarczy. Ze wzglÚdu na takÈ funkcjÚ, jej prawidïowe dziaïanie moĝna uznaÊ za warunek konieczny osiÈgniÚcia celów polityki
stabilizacji realizowanej przez organy pañstwa. Polityka taka dÈĝy bowiem do osiÈgniÚcia równowagi (lub wzglÚdnej stabilnoĂci) w skali makroekonomicznej. Zadaniem klasycznej polityki stabilizacji jest dÈĝenie do tego, aby w obrÚbie systemu
rynkowego, w warunkach wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, jednoczeĂnie
osiÈgnÈÊ stabilizacjÚ cen, wysoki pozom zatrudnienia oraz równowagÚ wbkontaktach gospodarczych z zagranicÈ1, jest ona zatem politykÈ nakierowanÈ na stymulowanie funkcjonowania sfery realnej gospodarki. Zajmuje siÚ w istocie oddziaïywaniem na przebieg cyklu koniunkturalnego. Ta klasyczna polityka pomija wbogóle
znaczenie systemu finansowego, czy teĝ sektora finansowego, dla ksztaïtowania
siÚ owej równowagi. Skoro jednak w Ăwietle doĂwiadczeñ kryzysu finansowego
2007/8 okazaïo siÚ, ĝe sektor finansowy ma istotny wkïad w ksztaïtowanie zjawisk
*
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zachodzÈcych w sferze realnej gospodarki, a wiÚc ma niepomijalne znaczenie dla
wzrostu gospodarczego2, nie moĝna ignorowaÊ tego sektora w prowadzeniu polityki
stabilizacji i naleĝy ograniczaÊ jego nadmiernÈ procyklicznoĂÊ3.
PojÚcie procyklicznoĂci systemu finansowego jest ĂciĂle powiÈzane z pojÚciem
cyklu finansowego4. W ujÚciu analitycznym cykl finansowy to wzajemnie wzmacniajÈce siÚ interakcje miÚdzy postrzeganiem wartoĂci (tj. ceny instrumentów finansowych i innych aktywów) i ryzyka, nastawieniem wobec ryzyka i ograniczeniami
finansowania, których zmiany w czasie ukïadajÈ siÚ we wzorzec okresów oĝywienia,
po których nastÚpujÈ zapaĂci. Te interakcje mogÈ wzmacniaÊ fluktuacje w sferze
realnej i potencjalnie przynosiÊ powaĝne zakïócenia finansowe oraz zaburzenia
wbalokacji zasobów w gospodarce. Fakt, ĝe zjawiska zachodzÈce w sektorze finansowym majÈ istotne znaczenie dla sfery realnej, zostaï zobrazowany na rysunkub1,
gdzie przedstawiono wizualizacjÚ cyklu finansowego i koniunkturalnego wbStanach
Zjednoczonych i w Danii. Widzimy, ĝe okresy spadków w cyklu finansowym wiÈĝÈ
siÚ zb gwaïtownym ograniczeniem wzrostu gospodarczego, choÊ zazwyczaj nastÚpuje to zb pewnym opóěnieniem w stosunku do zjawisk zachodzÈcych wb sektorze
finansowym.
Niniejszy artykuï zmierza do okreĂlenia ograniczeñ skutecznoĂci i efektywnoĂci
antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej, a wiÚc tej, która dotyczy stymulowania procyklicznoĂci sektora finansowego – gïównie bankowego – tak, aby zakïócenia
w funkcjonowaniu tego sektora nie skutkowaïy niepotrzebnym ograniczeniem dostÚpnoĂci do kredytu bankowego w okresie dekoniunktury lub recesji i w ten sposób
nie przyniosïy ograniczeñ we wzroĂcie PKB. Aby mówiÊ zarówno o skutecznoĂci,
jak i efektywnoĂci, konieczna jest znajomoĂÊ celów antycyklicznej polityki, zatem
w artykule zostanÈ zaprezentowane podstawowe cele regulacji makroostroĝnoĂciowych. NastÚpnie bÚdÈ zidentyfikowane wyzwania oceny skutecznoĂci i problemy
zwiÈzane z ewaluacjÈ efektywnoĂci tej polityki. Analiza taka powinna daÊ moĝliwoĂÊ zdiagnozowania aktualnego stanu wiedzy na temat skutecznoĂci i efektywnoĂci antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej, co moĝe byÊ wykorzystane
wbdalszych badaniach nad metodami oceny skutecznoĂci i analizÈ efektywnoĂci tej
polityki. Zbuwagi na to, ĝe obecnie toczÈ siÚ prace nad wdroĝeniem antycyklicznych
standardów makroostroĝnosciowch do praktyki gospodarczej tak w Unii Europej2
3
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Por. C. Borio, The financial cycle and the macroeconomics: What have we learnt?, „Journal of
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skiej, jak i w Polsce, poruszany tu problem jest istotny zarówno z perspektywy
sektora bankowego Unii Europejskiej, jak i sektora bankowego w Polsce.
Rysunek 1. Cykl finansowy i koniunkturalny w Stanach Zjednoczonych
i w Danii
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Uwaga: Rysunki przygotowano wedïug tej samej skali na osi pionowej. Cykl finansowy oszacowany
zostaï na podstawie danych o cenach nieruchomoĂci (tzw. Price-to-rent ratio) oraz wskaěników
kredytu do PKB (tzw. Credit-to-GDP ratio). Na rysunku dotyczÈcym Stanów Zjednoczonych zaznaczono przy uĝyciu sïupków okresy recesji zidentyfikowane przez National Bureau of Economic
Research.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych znajdujÈcych siÚ w pracy M. Drehmann, C. Borio,
K. Tsatsaronis, Characterising the financial…, op. cit. (udostÚpnionych przez M. Drehmanna).

Dalsza czÚĂÊ artykuïu skïada siÚ z czterech czÚĂci: pierwsza dotyczy ěródeï
procyklicznoĂci, druga celów i metod osiÈgania celów antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej; kolejna koncentruje siÚ na definicji skutecznoĂci i ograniczeñ
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ewaluacji efektywnoĂci polityki; w ostatniej poddano ocenie dostÚpne pomiary
efektywnoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej. Artykuï zamykajÈ wnioski pïynÈce
z analizy.

1. PODSTAWOWE ½RÓDA PROCYKLICZNO¥CI SYSTEMU
FINANSOWEGO
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe kaĝda ingerencja pañstwa w funkcjonowanie gospodarki
musi byÊ podyktowana dysfunkcjami rynku, które prowadzÈ do bïÚdów w alokacji
zasobów i, w dïuĝszej perspektywie, przyczyniajÈ siÚ do ograniczenia dobrobytu
spoïecznego5. Polityka makroostroĝnoĂciowa powinna zatem dÈĝyÊ do oddziaïywania na dysfunkcje rynku. W szczególnoĂci antycykliczna polityka makroostroĝnoĂciowa powinna wpïywaÊ na te dysfunkcje rynku, które przejawiajÈ siÚ w nadmiernej procyklicznoĂci systemu finansowego. Oznacza to koniecznoĂÊ identyfikacji
ěródeï nadmiernej procyklicznoĂci.
Na temat ěródeï procyklicznoĂci systemu finansowego napisano juĝ wiele6.
Zasadniczo, w celu zapewnienia klarownoĂci przekazu, moĝna je podzieliÊ na
dwie grupy: 1) zakïócenia mechanizmu rynkowego, wyrastajÈce z teorii ekonomii
klasycznej, oraz 2) bïÚdy poznawcze, wïaĂciwe teorii finansów behawioralnych7.
Wb ujÚciu wspóïczesnej literatury, nawiÈzujÈcej do teorii ekonomii klasycznej dla
wystÚpowania ryzyka niestabilnoĂci finansowej, najistotniejsze sÈ te zakïócenia
mechanizmu rynkowego, z którymi zwiÈzane sÈ trzy rodzaje efektów zewnÚtrznych8:
1) efekty zewnÚtrzne zwiÈzane ze strategicznymi komplementarnoĂciami – przykïadem zjawiska wïaĂciwego stosowaniu strategii komplementarnoĂci jest naĂladownictwo (zachowania stadne), którego nastÚpstwem jest narastanie ryzyka

5
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i wraĝliwoĂci banków na zakïócenia w okresie sprzyjajÈcych uwarunkowañ makroekonomicznych (w tym podczas fazy ekspansji w cyklu finansowym);
2) efekty zewnÚtrzne zwiÈzane z masowÈ sprzedaĝÈ aktywów – znane sÈ one
równieĝ pod nazwÈ spirali cenowych spadkowych (ang. downward asset price
spiral), których nastÚpstwem jest ogólny spadek cen na rynkach finansowych
ibpogorszenie kondycji finansowej banków (i innych poĂredników finansowych)
oraz podmiotów sfery realnej, co zazwyczaj wystÚpuje podczas dekoniunktury
w gospodarce i sektorze finansowym;
3) efekty zewnÚtrzne zwiÈzane z powiÈzaniami – ich nastÚpstwem jest rozprzestrzenianie siÚ zakïóceñ zwiÈzanych z poĂrednikami istotnymi systemowo oraz
poprzez rynki finansowe i sieci powiÈzañ (ze wzglÚdu na efekt zaraĝania).
Pierwsze dwie grupy zakïóceñ sÈ utoĝsamiane z procyklicznoĂciÈ, a wiÚc wymiarem czasowym ryzyka systemowego (zwanym teĝ aspektem cyklicznym9), abtrzecia – perspektywÈ przestrzennÈ10 ryzyka systemowego (okreĂlanym teĝ aspektem
strukturalnym11). ZauwaĝyÊ jednak naleĝy, ĝe mimo analitycznej przydatnoĂci tego
podziaïu, cechuje siÚ on znacznÈ sztucznoĂciÈ. Wynika to z tego, ĝe gwaïtowny
rozrost duĝych poĂredników finansowych podczas okresu boomu i zagÚszczenie
wzajemnych powiÈzañ miÚdzy poĂrednikami finansowymi wzmacnia zjawisko procyklicznoĂci poprzez narastanie ryzyka zaraĝania i efektów zewnÚtrznych zwiÈzanych zbmasowÈ wyprzedaĝÈ aktywów. ZwracajÈ na to uwagÚ chociaĝby B. Horváth
ibW.bWagner12, którzy wykazujÈ, ĝe ograniczenie nadmiernej procyklicznoĂci sektora finansowego jest moĝliwe jedynie wtedy, gdy jednoczeĂnie podejmuje siÚ dziaïania nakierowane na ograniczanie korelacji wzajemnych ekspozycji miÚdzy bankami. Zbbadania tego wynika, ĝe stosowanie jedynie antycyklicznych instrumentów
polityki makroostroĝnoĂciowej nie pozwoli na ograniczenie ryzyka systemowego.
Natomiast cel ten moĝe zostaÊ osiÈgniÚty, jeĝeli w odpowiedni sposób bÚdzie siÚ
ograniczaÊ korelacje ekspozycji na ryzyko wystÚpujÈce miÚdzy bankami.
Psychologiczne ěródïa podejmowania przez banki ryzyka nieadekwatnego wbzasadzie nie sÈ uwzglÚdniane we wspóïczesnej literaturze polityki makroostroĝnoĂciowej13. Zapewne wynika to z tego, ĝe regulacje makroostroĝnoĂciowe, podobnie
9
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jak kaĝda inna forma interwencji pañstwa w dziaïalnoĂÊ rynku, powinny byÊ dyktowane wystÚpowaniem zakïóceñ mechanizmu rynkowego, których skutki majÈ
ïagodziÊ. Psychologiczne czy teĝ poznawcze ěródïa procyklicznoĂci sÈ przedmiotem
badañ finansów behawioralnych, które opierajÈ siÚ na zaïoĝeniach odbiegajÈcych
od klasycznego ujÚcia racjonalnego agenta wïaĂciwego tzw. tradycyjnym finansom.
SÈ one obiektywnÈ charakterystykÈ czïowieka, której nie moĝna wyeliminowaÊ,
a zatem nie mogÈ byÊ przedmiotem ingerencji pañstwa. W finansach behawioralnych, bada siÚ – zarówno za pomocÈ modeli teoretycznych – jak i empirycznych, jak
ksztaïtowaÊ siÚ bÚdÈ zjawiska ekonomiczne (np. ceny), jeĝeli zostanie zïagodzone
jedno lub dwa zaïoĝenia tkwiÈce u podstaw racjonalnoĂci agentów14.
WĂród opracowañ empirycznych moĝna wskazaÊ dwa odnoszÈce siÚ stricte do
znaczenia bïÚdów poznawczych i zwiÈzanych z nimi heurystyk15. Jedno z nich,
autorstwa Bergera i Udella16, pokazuje, ĝe w efekcie stosowania heurystyki dostÚpnoĂci przez pracowników banku (szczególnie przez doĂwiadczonych oficerów banków, ale i pracujÈcych na wyĝszym szczeblu menedĝerów banku), zgodnie zbktórÈ
nawiÈzywanie do aktualnych doĂwiadczeñ co do jakoĂci portfela kredytowego (których charakter zaleĝy od uwarunkowañ makroekonomicznych) wpïywa na decyzje
kredytowe tych pracowników, banki podejmujÈ wyĝsze ryzyko w okresie dobrej
koniunktury i niĝsze w czasie recesji lub spowolnienia gospodarczego. pogorszenia jakoĂci portfela kredytowego banku wzmacnia procyklicznoĂÊ tych kredytów.
Natomiast drugie badanie, przeprowadzone przez Rötheliego17, wskazuje na istotne znaczenie ograniczonej racjonalnoĂci w wystÚpowaniu procyklicznego wzorca
aktywnoĂci kredytowej. Wynika z niego bowiem, ĝe zmiennoĂÊ w czasie poziomu
subiektywnie oczekiwanych strat – jako nastÚpstwo ograniczenia racjonalnego
dziaïania banków – stanowi jedno z wyjaĂnieñ zjawiska nadmiernego pesymizmu
banków w okresie recesji, przejawiajÈcego siÚ niechÚciÈ do udzielania kredytów lub
zawyĝaniem ich ceny. To zawyĝanie ceny stopniowo maleje w okresie boomu, by
po upïywie kilkunastu kwartaïów przerodziÊ siÚ w nadmierny optymizm i pewnoĂÊ
siebie, skutkujÈce zaniĝaniem ceny kredytów.

14
15
16
17

14

application of macroprudential instruments, „CGFS Papers” No. 48. Bank for International
Settlements, 2012; ERRS, Zalecenie…, op. cit.; S. Claessens, An Overview of Macroprudential
Policy…, op. cit.
Szerzej na ten temat patrz M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 103–121.
Ibidem, s. 121–131.
A.N. Berger, G.F. Udell, The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank
lending behavior, „Journal of Financial Intermediation” No. 13/ 2004, s. 458–495.
T.R. Rötheli, Boundedly rational banks’ contribution to the credit cycle, „The Journal of SocioEconomics” 41/ 2012, s. 730–737.
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Tabela 1. ½ródïa procyklicznoĂci systemu finansowego i ich symptomy
w sektorze finansowym
Zakïócenia
mechanizmu
rynkowego

Zakïócenia
wynikajÈce z finansów
behawioralnych

NaĂladownictwo w obszarze
aktywnoĂci kredytowej,
prowadzÈce do efektów
zewnÚtrznych zapaĂci
kredytowej.
NaĂladownictwo wyjaĂniane
teoriÈ kaskad informacyjnych i teoriÈ obaw o utratÚ
reputacji.
Panika bankowa: polega na
wycofywaniu finansowania
hurtowego i detalicznego
w razie postrzeganego lub
faktycznego wzrostu ryzyka
niewypïacalnoĂci.
Efekty zewnÚtrzne zwiÈzane z wzajemnymi powiÈzaniami: epidemiczne rozprzestrzenianie informacji
o potencjalnie niekorzystnych wynikach poĂrednika
finansowego lub utrudnieniach w funkcjonowaniu
rynku.

Heurystyka dostÚpnoĂci,
w myĂl której wraz
z upïywem czasu
zapominamy
o dotkliwoĂci negatywnych
doĂwiadczeñ, co skutkuje
podejmowaniem coraz
wyĝszego ryzyka,
a pojawienie siÚ
negatywnego boděca nasila
awersjÚ do ryzyka.
Heurystyka progowa, która
przejawia siÚ w ignorowaniu
zdarzeñ, których
prawdopodobieñstwo
wystÈpienia jest bardzo
niskie.
Obie heurystyki przejawiajÈ
siÚ w nierealistycznym
postrzeganiu ryzyka
i utrzymywaniu
nieadekwatnego poziomu
kapitaïów i rezerw na
pokrycie nastÚpstw ryzyka
(tj. strat finansowych).

Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z masowÈ
wyprzedaĝÈ aktywów:
wynikajÈ z wymuszonej
sprzedaĝy aktywów
po zaniĝonych cenach
w celu zmniejszenia
niedopasowania terminów.
Przykïadem sÈ spirale
pïynnoĂciowe, polegajÈce
na wzmacnianiu efektu
obniĝki cen na kolejnych
instrumentach finansowych
i rynkach finansowych.

Symptomy w sektorze
finansowym
Wzrost aktywnoĂci
kredytowej i rozrost
děwigni finansowej,
po których nastÚpuje zapaĂÊ
na rynku kredytowym
i dÈĝenie do ograniczenia
děwigni.

Wzrost niedopasowania
terminów zapadalnoĂci
aktywów i wymagalnoĂci
zobowiÈzañ (wzrost
ryzyka braku pïynnoĂci),
po którym nastÚpuje
tendencja do zmniejszania
tego niedopasowania
(próba ograniczenia
ryzyka braku pïynnoĂci).
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Zakïócenia
mechanizmu
rynkowego

Zakïócenia
wynikajÈce z finansów
behawioralnych

Symptomy w sektorze
finansowym

Panika bankowa.
NiepïynnoĂÊ rynków hurtowych w okresie zaburzeñ
finansowych: tzw. wysychanie rynków hurtowych
(m.in. miÚdzybankowego,
kapitaïowego) wynikajÈce
z utraty zaufania i pesymistycznych oczekiwañ (nadmiernej awersji do ryzyka).
Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z wzajemnymi
powiÈzaniami.
Efekty zewnÚtrzne zwiÈzane z wyprzedaĝÈ aktywów:
majÈce zwiÈzek ze specyfikÈ rozkïadu ekspozycji
w sektorze finansowym.

Wzrost koncentracji
ekspozycji na ryzyko,
zarówno bezpoĂrednich,
jak i poĂrednich,
których efektem sÈ
zatory pïatnicze i spadki
pïynnoĂci rynków.

Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z wzajemnymi
powiÈzaniami.
Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z masowÈ
wyprzedaĝÈ aktywów.

Wzrost koncentracji
struktur rynkowych (m.in.
poprzez ograniczenie
liczby podmiotów) i spadek konkurencji. Powstawanie konglomeratów
finansowych, które mogÈ
podlegaÊ regule
zbyt-duĝy-by-upaĂÊ.

Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z wzajemnymi
powiÈzaniami.
Efekty zewnÚtrzne
zwiÈzane z masowÈ
wyprzedaĝÈ aktywów.
Nieodpowiednio skonstruowane kontrakty: m.in.
systemy wynagradzania
kïadÈce nacisk
na krótkoterminowe zyski.

Nierealistyczne
postrzeganie ryzyka
– m.in. koncentracja
na krótkoterminowych
skutkach (przede
wszystkim zyskach)
podejmowanych decyzji
inwestycyjnych.

Osïabienie odpornoĂci
infrastruktur rynkowych,
m.in. ze wzglÚdu
na wadliwe kontrakty
(np. zasady
wynagradzania,
ïad korporacyjny).

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: G. De Nicólo, G. Favara, L. Ratnovski, Externatilities and
Macroprudential Policy…, op. cit.; ERRS, Zalecenie…, op. cit.; M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit.
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2. CELE ANTYCYKLICZNEJ POLITYKI
MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ I METODY ICH OSIkGANIA
Aby mówiÊ o skutecznoĂci dziaïania w jakimkolwiek sensie, konieczna jest znajomoĂÊ celu tego dziaïania. SkutecznoĂÊ mierzyÊ moĝna bowiem stopniem osiÈgniÚcia
celu. Przy czym im wyĝszy jest stopieñ osiÈgniÚcia celu, tym wyĝsza jest skutecznoĂÊ dziaïania. Potencjalne cele polityki makroostroĝnoĂciowej byïy przedmiotem
analizy w licznych badaniach teoretycznych i empirycznych18, których rozkwit nastÈpiï po wybuchu kryzysu 2007/8. Wspóïczesne ujÚcie celów polityki makroostroĝnoĂciowej moĝna znaleěÊ w kilku opracowaniach19. Wedïug tego ujÚcia wyodrÚbnia
siÚ cel ostateczny i cele poĂrednie – co nawiÈzuje do specyfiki podziaïu celów w polityce pieniÚĝnej realizowanej przez bank centralny20. Natomiast w odróĝnieniu od
praktyki stosowania polityki pieniÚĝnej, we wspóïczesnych ujÚciach operacjonalizacji polityki makroostroĝnoĂciowej nie identyfikuje siÚ celów operacyjnych, co wynika z tego, ĝe nie wypracowano jeszcze wartoĂci referencyjnych dla poszczególnych
parametrów okreĂlajÈcych zjawiska determinujÈce specyfikÚ cyklu finansowego (tj.
to, czy mamy do czynienia z fazÈ wzrostowÈ czy teĝ spadkowÈ cyklu finansowego).
DÈĝÈc do osiÈgniÚcia celów polityki makroostroĝnoĂciowej, naleĝy kierowaÊ
siÚ cyklem dziaïania zorganizowanego, na który, biorÈc pod uwagÚ specyfikÚ jej
zamierzeñ, skïadajÈ siÚ cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest identyfikacja
czynników ryzyka systemowego i jego pomiar. Drugi stanowi dobór instrumentów
oraz ich kalibracja, a wiÚc okreĂlenie zakresu zmian w ich wartoĂciach (jeĝeli sÈ
to wskaěniki iloĂciowe). Trzecim etapem jest wdroĝenie polityki, które polega na
zastosowaniu instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, odpowiednio do faz cyklu finansowego i przy uwzglÚdnieniu cyklu koniunkturalnego. Natomiast ostatni
etap polega na ocenie polityki pod kÈtem stopnia osiÈgniÚcia przez niÈ celów. Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest w tym przypadku poziom odpornoĂci
sektora finansowego oraz zakres ograniczania amplitudy faz cyklu finansowego.

2.1. Cel ostateczny i cele poĂrednie oraz kanaïy transmisji
antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej
Na podstawie analizy opracowañ CGFS21 i ESRB22 moĝna spróbowaÊ zrekonstruowaÊ cele antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej (por. tabela 2). Celem
18
19

20
21
22

Por. przeglÈd zawarty w opracowaniu M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 47–49 i 397–412.
CGFS, Operationalising the selection and application…, op. cit.; ERRS, Zalecenie…, op. cit.; European Systemic Risk Board (ESRB), The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ESRB, 2014; G. Galati, R. Moessner, What do we know about
the effects of macroprudential policy, Working Paper No. 440, De Nederlandsche Bank NV, 2014.
Por. R. Barczyk, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 117–120.
CGFS, Operationalising the selection and application…, op. cit.
ERRS, Zalecenie…, op. cit.; ESRB, The ESRB Handbook…, op. cit.
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ostatecznym takiej polityki jest przyczynianie siÚ do zapewnienia stabilnoĂci systemu finansowego, w tym wzmacnianie odpornoĂci systemu finansowego i ograniczanie narastania ryzyka systemowego, poprzez stymulowanie cyklu finansowego,
a tym samym zapewnienie trwaïego pozytywnego wkïadu sektora finansowego we
wzrost gospodarczy. Natomiast cele poĂrednie obejmujÈ:
1. Ograniczanie i niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu akcji kredytowej oraz
rozrostu děwigni finansowej;
2. Ograniczanie i niedopuszczenie do nadmiernego niedopasowania terminów zapadalnoĂci aktywów i wymagalnoĂci pasywów oraz trudnoĂci zwiÈzanych zbbrakiem pïynnoĂci rynków;
3. Ograniczenie koncentracji ekspozycji bezpoĂrednich i poĂrednich;
4. Ograniczenie pokusy naduĝycia wynikajÈcej z zakïóceñ motywacji;
5. Wzmocnienie odpornoĂci infrastruktur rynkowych.
OsiÈgniÚcie celów poĂrednich wymaga uprzedniej identyfikacji ryzyka systemowego. W perspektywie badania zjawiska procyklicznoĂci istotne jest skoncentrowanie siÚ na analizie cyklu finansowego i okreĂlenie, w jakiej jego fazie znajdujemy
siÚ. Ograniczenie procyklicznoĂci nie jest warunkiem wystarczajÈcym dla zapewnienia stabilnoĂci systemu finansowego, a sama procyklicznoĂÊ jest wzmacniana
na skutek nasilania siÚ koncentracji (korelacji) ekspozycji miÚdzy poĂrednikami
finansowymi oraz w efekcie pojawiania siÚ znacznej liczby instytucji istotnych
systemowo23, które sÈ szczególnie podatne na podejmowanie nadmiernego ryzyka
wb okresie dobrej koniunktury. Z uwagi na to, analizujÈc cykl finansowy, naleĝy
równieĝ badaÊ zjawisko korelacji ekspozycji w systemie finansowym, które moĝe
byÊ uchwycone, jeĝeli uwzglÚdni siÚ pomiary ryzyka systemowego wymienione
wbtabelib2 w kolumnach 3, 4 i 5.
Aby zapewniÊ osiÈgniÚcie celów poĂrednich, naleĝy, biorÈc pod uwagÚ poziom
ryzyka systemowego, dobraÊ odpowiednie instrumenty. Moĝna je podzieliÊ na dwie
grupy, z uwagi na podmioty i ryzyko, na które oddziaïujÈ bezpoĂrednio. Do jednej
z nich naleĝÈ instrumenty odnoszÈce siÚ do banków i oddziaïujÈce na ich ryzyko
wypïacalnoĂci (wspóïczynniki kapitaïowe, bufory antycykliczne, wskaěnik děwigni,
bufory strukturalne) oraz na ich ryzyko pïynnoĂci (LCR i NSFR). Natomiast w grupie drugiej znajdujÈ siÚ limity wskaěników LTV i DTI, które ograniczajÈ dostÚpnoĂÊ
do kredytów na rynku nieruchomoĂci dla tych kredytobiorców, którzy nie posiadajÈ
odpowiedniego majÈtku lub dochodów, by speïniÊ wymagania restrykcyjnej oceny
zdolnoĂci kredytowej.

23

18

Por. B. Horváth, W. Wagner, The disturbing interaction…, op. cit.

Marĝe (depozyty
zabezpieczajÈce)
i stopy dyskonta
na rynkach
finansowych;
Spready;
Premia za
pïynnoĂÊ;
Děwignia
bankowoĂci
cienia;
Mierniki
gïÚbokoĂci
rynku.
WielkoĂÊ, zïoĝonoĂÊ,
zastÚpowalnoĂÊ
i wzajemne
powiÈzania miÚdzy
instytucjami
finansowymi
istotnymi systemowo.

Wymogi kapitaïowe
w odniesieniu
do poĂredników
finansowych zbyt
duĝych by upaĂÊ
(ang.
global-systemically

Wskaěniki duĝych
ekspozycji;
Wskaěniki
wzajemnych
powiÈzañ;
Wskaěniki zaraĝania
cenowego.

Ograniczenia
dotyczÈce duĝych
ekspozycji
(z uwzglÚdnieniem
kontrahenta,
branĝy i zasiÚgu
geograficznego);

Wskaěniki pïynnoĂci
dïugoterminowej
(ang. net stable
funding ratio, NSFR)
i krótkoterminowej
(ang. liquidity
coverage ratio, LCR).

Wymogi dotyczÈce
poziomu wskaěnika
pokrycia pïynnoĂci
krótkoterminowej
(LCR) oraz
wskaěnika pïynnoĂci

Kredyty na
finansowanie rynku
nieruchomoĂci
(wysokoĂÊ, dynamika,
itp.);
Ceny nieruchomoĂci.

Limit wskaěnika
kredytu do wartoĂci
zabezpieczenia hipotekÈ
(ang. loan to value,
LTV) oraz wskaěniki

Wskaěnik kredytu do PKB,
Agregaty kredytowe

Antycykliczne
bufory
kapitaïowe

Wskaěniki
pomiaru
ryzyka
systemowego
istotne dla
ograniczania
procyklicznoĂci
systemu
finansowego

Podstawowe
instrumenty
ograniczania
procyklicznoĂci
systemu
finansowego

Wskaěnik
děwigni;
Sektorowe
wymogi
kapitaïowe

5. Wzmocnienie
odpornoĂci
infrastruktur
finansowych.

4. Ograniczenie
pokusy naduĝycia
wynikajÈcej
z zakïóceñ
motywacji.

3. Ograniczenie
koncentracji
ekspozycji
bezpoĂrednich
i poĂrednich.

2. Ograniczanie
i zapobieganie
nadmiernemu
niedopasowaniu
terminów
zapadalnoĂci
aktywów
i wymagalnoĂci
pasywów oraz
trudnoĂci
zwiÈzanych
z brakiem
pïynnoĂci rynków.

1. Ograniczanie i zapobieganie nadmiernemu wzrostowi
akcji kredytowej oraz rozrostu děwigni finansowej.

Przyczynianie siÚ do zapewnienia stabilnoĂci systemu finansowego, w tym wzmacnianie odpornoĂci systemu finansowego
i ograniczanie narastania ryzyka systemowego, poprzez stymulowanie cyklu finansowego, a tym samym zapewnienie trwaïego
pozytywnego wkïadu sektora finansowego we wzrost gospodarczy.

Cele poĂrednie

Cel
ostateczny

Tabela 2. Cele, wskaěniki, instrumenty, efekty i kanaïy transmisji antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej
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19

Oczekiwane
efekty
i kanaïy
transmisji

20

EFEKT 1: Wzrost odpornoĂci
banków – KANAY
TRANSMISJI: wzrost zdolnoĂci
banków do absorpcji strat;
obniĝajÈ potencjalne straty
w newralgicznych sektorach;
ograniczenie rozrostu děwigni
(zabezpieczenie przed bïÚdami
pomiaru ryzykaa w szacowaniu
buforów kapitaïowych)
EFEKT 2: Ograniczenie
narastania wraĝliwoĂci
– KANAY TRANSMISJI:
Sprzyja ograniczeniu
nadmiernego wzrostu
aktywnoĂci kredytowej, równieĝ
w wybranych branĝach sfery
realnej, poprzez wzrost kosztu
kredytowania.

(np. dotyczÈce
rynku
nieruchomoĂci
czy sektora
finansowego);
Systemowy
bufor
kapitaïowy;
Dynamiczne
rezerwy.

EFEKT 1: Wzrost
odpornoĂci
kredytobiorców
i banków – KANAY
TRANSMISJI:
obniĝenie
wspóïczynników strat
(tzw. Loss given default,
LGD)
i prawdopodobieñstwa
niewykonania
zobowiÈzania (tzw.
Probability of Default,
PD).
EFEKT 2: redukcja
narastania wraĝliwoĂci
KANAY TRANSMISJI:
ograniczenie
dostÚpnoĂci kredytów
hipotecznych w okresie
boomu, co powinno
ograniczyÊ boom na
rynku nieruchomoĂci.

zadïuĝenia do dochodu
(ang. loan to income/
debt to income LTI/
DTI) i kosztów obsïugi
dïugu do dochodu (ang.
debt service to income,
DSTI); sektorowe
wymogi kapitaïowe.

EFEKT 1: Wzrost
odpornoĂci
– KANAY
TRANSMISJI:
wzrost stabilnoĂci
bazy finansowania
niezbÚdnej na
zaspokojenie nagïych
nieprzewidzianych
odpïywów Ărodków;
wzrost zasobu
pïynnych aktywów,
pokrywajÈcych
odpïywy Ărodków.
EFEKT 2: redukcja
narastania
wraĝliwoĂci
– KANAY
TRANSMISJI:
zmniejszenie wpïywu
cyklu finansowego,
jeĝeli wymogi
pïynnoĂciowe sÈ
wiÈĝÈce.

dïugoterminowej
(NSFR);
Wskaěnik kredytów
do depozytów
(ang. loans to
deposits, LTD);
Wymogi dotyczÈce
poziomu depozytu
zabezpieczajÈcego
oraz stóp dyskonta.

EFEKT 1: Wzrost
odpornoĂci na
ryzyko kontrahenta
i ryzyko koncentracji
sektorowej
KANAY
TRANSMISJI:
wzrost zdolnoĂci
banków do absorpcji
strat; obniĝajÈ
potencjalne straty
w newralgicznych
sektorach;
ograniczenie
rozrostu děwigni;
EFEKT 2: redukcja
narastania
wraĝliwoĂci
– KANAY
TRANSMISJI:
Sprzyja ograniczeniu
nadmiernego.

Wymóg rozliczania
transakcji na rynku
OTC z udziaïem
centralnego
kontrahenta;
Sektorowe wymogi
kapitaïowe;
Staïy bufor
kapitaïowy.

EFEKT 1: Wzrost
odpornoĂci
– KANAY
TRANSMISJI wzrost
zdolnoĂci banków
duĝych do absorpcji
strat, dlatego niĝsze
prawdopodobieñstwo
i wpïyw
niewypïacalnoĂci
banków duĝych na
sektor finansowy
EFEKT 2: redukcja
narastania
wraĝliwoĂci
– KANAY
TRANSMISJI:
wpïyw na rynek
kredytowy poprzez
wzrost kosztów
finansowania.

important
institutions,
G-SII oraz other
systemically
important
institutions,
O-SII), tzw. Bufory
strukturalne (ang.
structural risk buffer,
SRB);
Wymogi
pïynnoĂciowe
dotyczÈce G-SII oraz
O-SII.
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W kwestii roli bïÚdów pomiaru ryzyka por. M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 134–225.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie ERRS, Zalecenie…, op. cit.; ESRB, The ESRB Handbook…, op. cit.; CGFS, Operationalising
the selection and application…, op. cit.; G. Galati, R. Moessner, What do we know about the effects…, op. cit.; S. Claessens, An Overview of
Macroprudential Policy…, op. cit.
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wzrostu aktywnoĂci
kredytowej, równieĝ
w wybranych
branĝach sfery
realnej, poprzez
wzrost kosztu
kredytowania.

Problemy i poglÈdy

21

Bezpieczny Bank
4(61)/2015

Wymienione cele poĂrednie powinny pozwoliÊ na wypracowanie dwóch podstawowych efektów nowych regulacji, które stanowiÈ: 1) wzrost odpornoĂci banków
ibewentualnie kredytobiorców na róĝne rodzaje ryzyka oraz 2) redukcja narastania
wraĝliwoĂci na czynniki ryzyka. Do kaĝdej grupy efektów przypisany jest kanaï
transmisji instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej. Pierwszy efekt ma byÊ
osiÈgniÚty dziÚki wyposaĝeniu banków w odpowiednie kapitaïy i rezerwy, których
poziom powinien byÊ stopniowo podwyĝszany w okresie boomu, a nastÚpnie uwalniany w czasie spowolnienia i recesji. Natomiast drugi efekt ma byÊ osiÈgniÚty za
sprawÈ ograniczenia dynamiki wzrostu kredytu w okresie boomu, wzmocnienia
dostÚpnoĂci stabilnego finansowania dziaïalnoĂci kredytowej (np. przez wydïuĝenie
terminów wymagalnoĂci zobowiÈzañ lub zmniejszanie udziaïu finansowania na
niestabilnym w okresie kryzysu rynku miÚdzybankowym) lub poprawy pïynnoĂci
aktywów (poprzez wzrost udziaïu aktywów pïynnych). ZauwaĝyÊ jednak naleĝy, ĝe
dÈĝÈc do osiÈgniÚcia jednego z efektów, uzyskujemy równieĝ efekt drugi, ze wzglÚdu na efekt synergii. Wynika to z tego, ĝe podniesienie wysokoĂci wspóïczynnika
adekwatnoĂci kapitaïowej moĝe nastÈpiÊ m.in. przez zwiÚkszanie udziaïu pïynnych
aktywów w sumie bilansowej, poniewaĝ wiÈĝe siÚ to z obniĝeniem wysokoĂci aktywów waĝonych ryzykiem (które stanowiÈ mianownik wspóïczynnika wypïacalnoĂci). Zbuwagi na to, ĝe efekt synergii moĝe prowadziÊ do redukcji kosztów, ale
i korzyĂci regulacji, analizujÈc skutecznoĂÊ i efektywnoĂÊ antycklicznej polityki
makroostroĝnoĂciowej naleĝy uwzglÚdniÊ wszystkie potencjalne efekty synergii.

3. SKUTECZNO¥m POLITYKI MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ
JednÈ z pierwszych formalnych definicji skutecznoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej zaproponowaïa ERRS24, która wskazuje, ĝe skutecznoĂÊ dotyczy stopnia
wbjakim moĝna zlikwidowaÊ zaburzenie funkcjonowania rynku (tj. zakïócenie mechanizmu rynkowego) oraz osiÈgnÈÊ cele poĂrednie i ostateczne. UjÚcie to uwidacznia triadÚ celów polityki makroostroĝnoĂciowej, z których pierwszym jest likwidacja zaburzeñ funkcjonowania rynku, a wiÚc wymienionych w poprzedniej sekcji
ěródeï procyklicznoĂci sektora finansowego, a szczególnie bankowego. Drugim jest
osiÈganie celów poĂrednich, czyli zmniejszenie skali negatywnego oddziaïywania
wskazanych w tabeli 2 piÚciu symptomów niestabilnoĂci systemu finansowego
(tj.bnadmiernego wzrostu akcji kredytowej oraz rozrostu děwigni finansowej; nadmiernego niedopasowania terminów zapadalnoĂci aktywów i wymagalnoĂci pasywów oraz trudnoĂci zwiÈzanych z brakiem pïynnoĂci rynków; wzrostu koncentracji ekspozycji bezpoĂrednich i poĂrednich; wzrostu pokusy naduĝycia wynikajÈcej
zb zakïóceñ motywacji; spadku odpornoĂci infrastruktur rynkowych). Natomiast
24

22

ERRS, Zalecenie…, op. cit., s. 9.
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trzecim jest osiÈgniÚcie celu ostatecznego, a wiÚc przyczynianie siÚ do zapewnienia
stabilnoĂci systemu finansowego, w tym wzmacnianie odpornoĂci systemu finansowego i ograniczanie narastania ryzyka systemowego, poprzez stymulowanie cyklu
finansowego, a tym samym zapewnienie trwaïego pozytywnego wkïadu sektora
finansowego we wzrost gospodarczy. Tak zdefiniowana triada celów wymaga krytycznego spojrzenia.
Przede wszystkim, wprawdzie zaburzenia w funkcjonowaniu rynku sÈ podstawÈ
do wdroĝenia polityki makroostroĝnoĂciowej, to jednak w teorii, badaniach empirycznych i praktyce nie mamy obecnie udokumentowanych narzÚdzi pomiaru
stopnia „likwidacji zaburzeñ funkcjonowania rynku”. Zasadnicza wÈtpliwoĂÊ, jaka
siÚ tutaj nasuwa, wiÈĝe siÚ z tym, czy jest moĝliwe wyeliminowanie zakïóceñ, które sÈ efektem specyfiki biznesu depozytowo-kredytowego, jaki prowadzÈ przede
wszystkim banki? Specyfika ta wiÈĝe siÚ z tym, ĝe banki funkcjonujÈ na tzw. niekompletnym rynku (kredytowym, ale i depozytowym), cechujÈcym siÚ silnÈ asymetriÈ informacyjnÈ25. Wiele zjawisk ekonomicznych odnoszÈcych siÚ do banków
jest zatem jedynie nastÚpstwem specyfiki tego biznesu. Zatem, czy moĝna mówiÊ
ob wyeliminowaniu zjawiska naĂladownictwa, które sprzyja podejmowaniu przez
banki nadmiernego ryzyka kredytowego i przynosi boomy na rynku kredytowym?
Czy moĝna równieĝ oczekiwaÊ, ĝe uda siÚ wyeliminowaÊ efekty zewnÚtrzne zwiÈzane z masowÈ wyprzedaĝÈ aktywów, czy teĝ uniknÈÊ paniki bankowej lub runów
na banki? Czy jest moĝliwe wyeliminowanie zjawiska braku pïynnoĂci rynków hurtowych w okresie kryzysu, choÊ wiemy, ĝe takie rynki zawsze „wysychajÈ” podczas
zaburzeñ na rynkach finansowych (ze wzglÚdu na efekt zaraĝania), nawet jeĝeli sÈ
to zaburzenia wystÚpujÈce poza granicami kraju? Wreszcie, czy jest moĝliwe zlikwidowanie (zredukowanie) pokusy naduĝycia wynikajÈcej z posiadania przez bank
statusu „zbyt duĝy by upaĂÊ” (tzw. Too Big to Fail, TBTF)? Podobnie, czy moĝna
wyeliminowaÊ powiÈzania miÚdzy bankami, jeĝeli znaczna ich czÚĂÊ wynika ze stosowania przez banki zabezpieczeñ przed ryzykiem bankowym. Skoro wystÚpowanie
tych zjawisk jest efektem ubocznym specyfiki dziaïalnoĂci depozytowo-kredytowej,
to wydaje siÚ bïÚdem dÈĝenie do celu, jakim jest wyeliminowanie zakïóceñ funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Takiego celu nie uda siÚ osiÈgnÈÊ.
W myĂl zarysowanej tutaj definicji skutecznoĂÊ odnosi siÚ do „stopnia w jakim
moĝna wyeliminowaÊ zburzenie” w funkcjonowaniu rynku. Nasuwa siÚ jednak pytanie, jak dla przykïadów wskazanych w artykule zaburzeñ okreĂliÊ ten stopieñ
„wyeliminowania”. Weěmy za przykïad zjawisko naĂladownictwa, którego wystÚpowanie identyfikuje siÚ w badaniach empirycznych26. Badania te wskazujÈ, ĝe
nasilenie tego zjawiska jest uzaleĝnione od uwarunkowañ makroekonomicznych,
25
26

Por. M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit.; K.B. Athreya, Big Ideas in Macroeconomics. A Nontechnical View, The MIT Press. Stany Zjednoczone 2013.
Por. M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 100–106.
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specyficznych cech dziaïalnoĂci bankowej, w tym od skali dziaïalnoĂci banku27.
Dlatego teĝ, dokonujÈc pomiaru wpïywu antycyklicznych instrumentów polityki
makroostroĝnoĂciowej na zjawisko naĂladownictwa, nie mamy pewnoĂci co do zakresu ich faktycznego oddziaïywania. Z uwagi na to, ĝe na to zjawisko wpïywa
wiele innych czynników, moĝliwe jest, ĝe pomimo zastosowania odpowiednich instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej nie zostanie osiÈgniÚty efekt w postaci
niĝszego nasilenia tego zjawiska.
Równie problematyczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jak oceniÊ
skutecznoĂÊ polityki makroostroĝnoĂciowej, jeĝeli przyjmiemy, ĝe zmierza ona do
osiÈgania celów poĂrednich. Pierwsze dwa cele – utoĝsamiane z procyklicznoĂciÈ
czy teĝ aspektem cyklicznym ryzyka systemowego28, tj. ograniczanie i zapobieganie
nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej oraz děwigni, a takĝe znacznemu niedopasowaniu aktywów i pasywów pod wzglÚdem ich terminów (tzw. maturity mismatach), mogÈ byÊ trudne do osiÈgniÚcia w praktyce, jeĝeli przyjmiemy zaïoĝenie, ĝe
dÈĝyÊ siÚ bÚdzie do nich tylko i wyïÈcznie za sprawÈ zastosowania instrumentów
polityki makroostroĝnosciowej nakierowanych gïównie na dziaïalnoĂÊ banków. Wynika to z tego, ĝe wzrost aktywnoĂci kredytowej, rozrost děwigni czy teĝ niedopasowanie terminów zapadalnoĂci aktywów i wymagalnoĂci pasywów sÈ determinowane
nie tylko skïonnoĂciÈ banków do udzielania kredytów (i podejmowania innych inwestycji, np. w papiery rzÈdowe), ale równieĝ popytem na kredyt oraz dostÚpnoĂciÈ
kredytu w sektorze bankowoĂci cienia. Dlatego nawet, jeĝeli osiÈgniÚty zostanie cel
w postaci relatywnie niskiego wzrostu kredytu bankowego, to nie jest wykluczone,
ĝe czÚĂÊ niezaspokojonego popytu na kredyt bankowy przejdzie do mniej regulowanych poĂredników finansowych (np. instytucji poĝyczkowych), którzy nie muszÈ
stosowaÊ tak wysokich standardów oceny zdolnoĂci kredytowej jak banki. W efekcie
dïugi bÚdÈ zaciÈgane przez osoby, które nie rokujÈ na ich spïatÚ. Moĝe to przynieĂÊ
w dïuĝszej perspektywie wyĝsze straty w postaci utraconego PKB, z uwagi na to, ĝe
pewna czÚĂÊ podmiotów sfery realnej bÚdzie siÚ borykaÊ wbokresie dekoniunktury
ze skutkami tzw. recesji bilansowej29. Zjawisko to polega na tym, ĝe nadmiernie
zadïuĝeni agenci ekonomiczni dÈĝÈ do spïaty dïugów, zamiast zwiÚkszaÊ wydatki
konsumpcyjne i inwestycyjne, które mogïyby sprzyjaÊ wzrostowi PKB.
Jeĝeli nawet przyjmiemy zaïoĝenie, ĝe stosujÈc jedynie instrumenty polityki
makroostroĝnoĂciowej osiÈgniemy cel w postaci ograniczenia lub zapobieĝenia
nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej, to nadal nie mamy pewnoĂci, czy skala
tego ograniczenia jest wystarczajÈca, aby wyeliminowaÊ ryzyko kryzysu finansowego lub innych zaburzeñ w funkcjonowaniu rynków finansowych. Wydaje siÚ, ĝe

27
28
29
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Por. Ch. Liu, Herding Behavior in Bank Lending: Evidence from U.S. Commercial Banks, Working Paper, Queen’s University, 2012.
Por. ERRS, Zalecenie…, op. cit., s. 8.
Por. C. Borio, The financial cycle and the macroeconomics…, op. cit., s. 192.
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zasadna bÚdzie tutaj teza, iĝ zakres ograniczenia akcji kredytowej powinien byÊ
dostosowany do specyfiki gospodarki i sektora finansowego danego kraju. Nasuwa
siÚ jednak kolejna wÈtpliwoĂÊ, jak okreĂliÊ tÚ specyfikÚ i, dalej idÈc, jaki powinien
byÊ zakres ingerencji polityki makroostroĝnoĂciowej.
Cel ostateczny polityki makroostroĝnoĂciowej zostaï tak sformuïowany, ĝe
wbzasadzie kaĝde jej dziaïanie, majÈce jakiekolwiek uzasadnienie w stanie wiedzy
aktualnym w momencie tego dziaïania, bÚdzie stanowiÊ dowód jej skutecznoĂci30.
Bowiem zgodnie z nim polityka makroostroĝnoĂciowa w UE ma przyczyniaÊ siÚ
do ochrony stabilnoĂci systemu finansowego jako caïoĂci, w tym poprzez wzmacnianie odpornoĂci systemu finansowego i ograniczanie powstawania ryzyk systemowych, a tym samym zapewnienie trwaïego wkïadu sektora finansowego do wzrostu
gospodarczego.

4. EFEKTYWNO¥m ANTYCYKLICZNEJ
POLITYKI MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ
EfektywnoĂÊ definiowana jest przez ERRS jako osiÈganie celów przy jak
najmniejszych kosztach31. W kontekĂcie polityki makroostroĝnoĂciowej, mówiÈc
ob kosztach, mamy na myĂli straty wynikajÈce z ograniczenia wzrostu gospodarczego, zwiÈzane przede wszystkim z ograniczeniami w dostÚpie do kredytu bankowego, który mógïby byÊ przeznaczony na inwestycje. PodkreĂlenia wymaga fakt,
ĝe aktualna wiedza na temat efektywnoĂci instrumentów makroostroĝnoĂciowych,
jak i ich skutecznoĂci – pomimo tego, ĝe prowadzone sÈ w tym zakresie badania
empiryczne – jest ograniczona32. Wydaje siÚ, ĝe istotne jest tutaj kilka problemów.
Po pierwsze, ze wzglÚdu na brak doĂwiadczeñ empirycznych nie potrafimy w sposób nie budzÈcy gïÚbszych zastrzeĝeñ merytorycznych oszacowaÊ strat w PKB33,
które zostaïy poniesione za sprawÈ polityki makroostroĝnoĂciowej. Po drugie, straty wbPKB mogÈ byÊ nastÚpstwem realizacji innych polityk pañstwa (np. polityki
fiskalnej czy teĝ pieniÚĝnej). Po trzecie, nie potrafimy szacowaÊ zakresu zakïóceñ,
jak i pozytywnych efektów synergii, wnoszonych przez inne polityki do realizacji
celów polityki makroostroĝnoĂciowej. Naleĝy bowiem zauwaĝyÊ, ĝe cele polityki

30
31
32
33

Por. ERRS, Zalecenie…, op. cit., s. 1.
Ibidem, s. 9.
Por. G. Galati, R. Moessner, What do we know about the effects…, op. cit. oraz S. Claessens, An
Overview of Macroprudential Policy…, op. cit.
Problem stanowiÈ równieĝ niedoskonaïoĂci szacowania strat w PKB, ze wzglÚdu na
nieprawidïowe okreĂlanie poziomu potencjalnego PKB, o którym piszÈ C. Borio, P. Disyatat,
M.b Juselius, Rethinking potential output: Embedding information about the financial cycle,
„BIS Working Papers” No. 404.
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makroostrĝnoĂciowej mogÈ zostaÊ osiÈgniÚte przy wspóïdziaïaniu innych dziedzin
polityki gospodarczej pañstwa34.

4.1. Pomiar efektywnoĂci antycyklicznej
polityki makroostroĝnoĂciowej
Kluczowe dla pomiaru efektywnoĂci antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej jest okreĂlenie wszystkich skutków regulacji, a wiÚc kosztów, korzyĂci oraz
ewentualnie korzyĂci netto. Peïna analiza kosztów i korzyĂci regulacji powinna
byÊ bardzo szeroko zakrojona i obejmowaÊ skutki bezpoĂrednie i poĂrednie oraz
kluczowe skutki, nawiÈzywaÊ do znanych w literaturze przedmiotu metod ewaluacji efektywnoĂci regulacji finansowych i zasad pomiaru korzyĂci i kosztów regulacji35. Skutki bezpoĂrednie36 obejmujÈ koszty bezpoĂrednie (koszty dostosowania,
m.in. materialne i administracyjne ponoszone przez podmioty, na które regulacja
wpïywa; koszty dodatkowe, zwiÈzane z opóěnieniem wdroĝenia regulacji), koszty
egzekwowania (monitoring wdroĝenia regulacji i przestrzegania, np. przez nadzór
publiczny czy teĝ rynek) oraz korzyĂci bezpoĂrednie (ogólna poprawa dobrobytu
spoïeczeñstwa oraz poprawa efektywnoĂci zwiÈzana m.in. ze wzrostem oszczÚdnoĂci, dostÚpem do informacji oraz obniĝkÈ kosztów). Natomiast na skutki poĂrednie37 skïadajÈ siÚ koszty poĂrednie (m.in. zwiÈzane ze wzrostem kosztów transakcyjnych, redukcjÈ poziomu konkurencji, ograniczeniem innowacyjnoĂci i skïonnoĂci
do podejmowania inwestycji, co w ujÚciu makroekonomicznym prowadzi do redukcji PKB) i korzyĂci poĂrednie (m.in. zwiÈzane ze wzrostem produktywnoĂci,
ograniczeniem kosztów publicznych ponoszonych na ratowanie banków o trudnej
sytuacji finansowej, ograniczenie ryzyka niestabilnoĂci finansowej, ograniczeniem
ryzyka wystÈpienie kryzysów, co prowadzi do wyĝszego poziomu wzrostu PKB).
CaïoĂciowa analiza efektywnoĂci powinna uwzglÚdniaÊ wszystkie skutki bezpoĂrednie i poĂrednie i daÊ informacjÚ o kluczowych skutkach regulacji, a tym samym
byÊ podstawÈ do podjÚcia decyzji, czy dana regulacja przyniesie faktycznie wzrost
dobrobytu spoïecznego, czy teĝ jej koszty sÈ niewspóïmierne do korzyĂci.
W literaturze przedmiotu moĝna wyodrÚbniÊ dwa podejĂcia do szacowania
kosztów antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej, które mieszczÈ siÚ w grupie skutków poĂrednich regulacji, poniewaĝ dotyczÈ jedynie makroekonomicznych
nastÚpstw ich wdroĝenia. Z uwagi na to, ĝe w tej analizie pomija siÚ problem kosztów i korzyĂci bezpoĂrednich i poĂrednich innych niĝ makroekonomiczne, juĝ na
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Por. np. M. Olszak, ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 397–398.
Por. S. Kasiewicz, L. Kurkliñski, W. Szpringer, Zasada proporcjonalnoĂci. Przeïom w ocenie
regulacji, Alterum, Warszawski Instytut BankowoĂci, 2014, s. 89–122.
Ibidem, s. 105.
Ibidem, s. 105–106.
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wstÚpie naleĝy podkreĂliÊ, ĝe informacja uzyskana na podstawie tych podejĂÊ ma
pewne walory poznawcze, ale nie pozwala na sformuïowanie w peïni uzasadnionych
rekomendacji co do ich stosowania.
Jedno z tych podejĂÊ zmierza do okreĂlenia kosztów przejĂciowych, wïaĂciwych dla wybranych momentów w okresie wdroĝenia regulacji38. Natomiast drugie podejĂcie zmierza do oszacowania dïugookresowych kosztów stosowania
regulacji39. Opracowania pozostajÈce w drugim nurcie podejmujÈ równieĝ próbÚ
okreĂlenia korzyĂci i korzyĂci netto regulacji. W obu grupach opracowañ pod pojÚciem kosztów kryjÈ siÚ straty w produkcji krajowej (tj. w realnym produkcie
krajowym brutto, PKB), które zostajÈ poniesione w efekcie zastosowania instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej. Straty te sÈ zazwyczaj szacowane jako
procentowe odchylenie (ujemne) wartoĂci oszacowanego PKB (z uwzglÚdnieniem
faktu wdroĝenia antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej) od wartoĂci prognozowanego PKB. PodejĂcie szacujÈce koszty przejĂciowe koncentruje siÚ na stratach
w PKB poniesionych w okreĂlonych punktach czasu (zazwyczaj kwartaïach), biorÈc
pod uwagÚ okres implementacji zaostrzonych instrumentów. Natomiast podejĂcie
szacujÈce koszty dïugookresowe pomija kwestie zwiÈzane w okresem przejĂciowym
i porównuje PKB w dwóch stanach zrównowaĝonych, z których jeden nie jest obarczony nowymi regulacjami (tzw. wyjĂciowy, bazowy czy teĝ docelowy bez regulacji,
ang. baseline steady state output level, czy teĝ long run level of steady state output),
a drugi to PKB oszacowane z uwzglÚdnieniem skutków regulacji.
Wymienione metody szacowania kosztów antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej majÈ dwie wspólne cechy40, z których pierwszÈ jest dwuetapowoĂÊ
okreĂlania wpïywu nowych regulacji na PKB, natomiast drugÈ – ograniczony zakres uwzglÚdnienia instrumentarium antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej. Koszty wdroĝenia omawianej polityki zazwyczaj szacowane sÈ dwuetapowo.
Wbpierwszym etapie okreĂla siÚ wpïyw nowych regulacji na cenÚ kredytów, tj. na
38
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Por. Macroeconomic Assessment Group (dalej: MAG), Assessing the macroeconomic impact of the
transition to stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements,
sierpieñ 2010; Macroeconomic Assessment Group, Assessing the macroeconomic impact of the
transition to stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements,
grudzieñ 2010; P. Slovik, B. Cournede, Macroeconomic Impact of Basel III, OECD Economics
Department Working Papers No. 844, OECD Publishing 2011, doi: 10.1787/5kghwnhkkjs8-en
Por. Basel Committee on Banking Supervision, An assessment of the long-term economic impact
of stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, sierpieñ
2010; P. Angelini, L. Clerc, V. Cúrdia, L. Gambacotra, A. Gerali, A. Locarno, R. Motto, W.bRoeger,
S. Van den Heuvel, J. ViÌek, BASEL III: Lon-term impact on economic performance and fluctuations, „BIS Working Papers” No. 338.
W artykule skoncentrowano siÚ na tych elementach omawianych podejĂÊ do szacowania kosztów
antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej, które pozwalajÈ na powiÈzanie zmian w regulacjach bankowych ze zmianami w kosztach kredytów, a nastÚpnie przynoszÈ korekty PKB.
Zatem pominiÚte zostanÈ kwestie wpïywu tej polityki na poziom udzielanych kredytów, choÊ
ten równieĝ moĝe ulec zmianom.
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wzrost tego oprocentowania41, co zazwyczaj jest okreĂlane jako wzrost spreadów
kredytowych. Natomiast w drugim etapie – na podstawie estymowanych (zazwyczaj
przy uĝyciu standardowych modeli makroekonomicznych stosowanych w bankach
centralnych42) zaleĝnoĂci miÚdzy stopami procentowymi i PKB – szacuje siÚ wpïyw
zmian w spreadach na PKB. Analiza taka dokonywana jest przy zastosowaniu
róĝnych modeli, z których najistotniejszÈ rolÚ odgrywajÈ modele z rodziny DSGE
(tzw. Dynamic Stochastic General Equilibrium). Estymacja parametrów mierzÈcych strukturalne zaleĝnoĂci miÚdzy zmianami w poziomie instrumentów polityki
makroostroĝnoĂciowej oraz spreadami kredytowymi, a nastÚpnie miÚdzy spreadami
kredytowymi i PKB, wykonywana jest przy zastosowaniu róĝnych metod ekonometrycznych43.
W analizach kosztów polityki makroostroĝnoĂciowej uwzglÚdnia siÚ bardzo
ograniczony zakres instrumentarium okreĂlonego w tabeli 2, bowiem dostÚpne
opracowania pokazujÈ wpïyw zmian we wskaěnikach kapitaïowych i wskaěnikach
pïynnoĂciowych na poziom spreadów, a nastÚpnie na PKB. Taki zabieg pozwala na
uwzglÚdnienie zmian w standardach kapitaïowych banków (wyraĝonych w Bazylei III) oraz okreĂlenie skutków wdroĝenia nowych miÚdzynarodowych standardów pïynnoĂciowych (równieĝ zaproponowanych w Bazylei III). PrzyjÚcie takiego
podejĂcia nie daje moĝliwoĂci okreĂlenia ïÈcznego wpïywu róĝnych instrumentów
polityki makroostroĝnoĂciowej, np. jednoczesnego stosowania wskaěnika LTV, buforów antycyklicznych oraz standardów pïynnoĂciowych. Pod pojÚciem wskaěnika
kapitaïowego jest rozumiana relacja miÚdzy funduszami podstawowymi (tj. ich
najbardziej stabilnÈ czÚĂciÈ, tzw. tangible common equity, TCE) i aktywami waĝonymi ryzykiem. Natomiast wskaěnik pïynnoĂciowy to wymieniony w tabelib 2
LCR (wbprzypadku kosztów przejĂciowych) i NSFR (w przypadku kosztów dïugoterminowych), ale szacowany z uwzglÚdnieniem informacji moĝliwych do uzyskania na podstawie danych publikowanych przez banki przed wybuchem kryzysu,
a wiÚc zmodyfikowany w porównaniu do standardu okreĂlonego w Bazylei III44.
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W omawianych podejĂciach nie jest stosowane sformuïowanie wysokoĂci oprocentowania kredytów,
ale pojÚcie spreadów kredytowych. Analiza treĂci tych opracowañ (por. Basel Committee on Banking Supervision, An assessment of the long-term economic impact…, op. cit., s. 47–52) wskazuje
jednak, ĝe pod pojÚciem spreadów autorzy majÈ na myĂli wzrost dochodowoĂci nowo udzielonych
dochód na kredytacht+1 – dochód na kredytacht
kredytów (co wyraĝone jest wzorem a = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––).
kredytyt+1
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NiezaprzeczalnÈ wadÈ analizy w tym obszarze jest to, ĝe nie sÈ uwzglÚdniane,
wymienione wczeĂniej w artykule, efekty synergii zwiÈzane ze zmianami w instrumentach makroostroĝnoĂciowych
Z przeprowadzonych dotychczas badañ nad kosztami przejĂciowymi45 wynika,
ĝe ich poziom zaleĝy od okresu wdraĝania restrykcyjnych regulacji kapitaïowych
ibpïynnoĂciowych (2 czy teĝ 4 lata) oraz jest najwyĝszy w 18. kwartale po rozpoczÚciu implementacji (por. tabela 3). W przypadku czteroletniego okresu implantacji wzrostu wspóïczynnika kapitaïowego o 1 punkt procentowy, strata w PKB
wb 18.b kwartale wynosi 0,16 punktów procentowych, a pod koniec 8 roku ulega
ona redukcji do 0,1 punktu procentowego. Przede wszystkim skrócenie okresu
implementacji nie wiÈĝe siÚ ze znaczÈcym wzrostem kosztów restrykcyjnych regulacji. Podobnie nieznaczÈcy jest wpïyw wprowadzenia wskaěnika LCR (który
polega na wzroĂcie udziaïu pïynnych aktywów w sumie bilansowej o 25%) i wynosi on 0,11bpunktu procentowego straty w PKB. Dodatkowe analizy46 pokazujÈ,
ĝe istotne ograniczenie kosztów tych regulacji moĝe nastÈpiÊ za sprawÈ polityki
pieniÚĝnej, która reaguje na zmiany warunków kredytowania w bankach oraz na
pogorszenie koniunktury, m.in. redukujÈc poziom stóp procentowych47. Badanie
MAG wskazuje równieĝ, ĝe jest moĝliwy wzrost kosztów makroekonomicznych
regulacji – rzÚdu ob0,03% w 18. kwartale i o 0,02% w 32. kwartale, jeĝeli uwzglÚdni siÚ skutki uboczne regulacji wdroĝonych w jednym kraju dla zagranicznych
gospodarek (co jest nastÚpstwem powiÈzañ ekonomiczno-finansowych miÚdzy
krajami).

45

46
47

WïaĂciwie po kilku latach od stworzenia standardu Bazylei III (tj. w 2015 r.) powinniĂmy juĝ
dostrzec efekty makroekonomiczne zastosowania zaostrzonych regulacji kapitaïowych i pïynnoĂciowych. Jednakĝe, biorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe w Unii Europejskiej przyjÚcie tych standardów
wb dyrektywie (tzw. CRD IV, z 2013 r.) i rozporzÈdzeniu (tzw. CRR, teĝ z 2013 r.) nastÈpiïo
wïaĂciwie w 2014 r., na skutki makroekonomicznych tych nowych regulacji musimy jeszcze
poczekaÊ.
Por. MAG, op. cit., s. 21–23.
ChoÊ analiza ta ma niezaprzeczalnÈ wadÚ, jakÈ jest zastosowanie w niej standardowej funkcji reakcji polityki pieniÚĝnej (tzw. reguïy Taylora), gdzie podejmowanie ryzyka przez banki
wbokresie boomu i jego destabilizujÈce nastÚpstwa w czasie dekoniunktury sÈ ignorowane (por.
C. Borio, V. H. Zhu, Capital Regulation, Risk-Taking, and Monetary Policy: A Missing Link in
the Transmission Mechanism?, „Journal of Financial Stability” 8/2012, s. 236–251; M.bOlszak,
ProcyklicznoĂÊ…, op. cit., s. 226–258). Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe polityka pieniÚĝna moĝe siÚ okazaÊ
nieskuteczna w dÈĝeniu do stymulowaniu koniunktury w okresie kryzysu, jak polityka redukcji
stóp procentowych moĝe byÊ ograniczenie stosowana gdy sÈ one bliskie zeru, co jest widoczne
wspóïczeĂnie (por. C. Borio, The financial cycle and the macroeconomics…, op. cit.).
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Tabela 3. Koszty przejĂciowe antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej
wyraĝone jako procentowe odchylenie PKB od jego prognozy
nie uwzglÚdniajÈcej zmian regulacyjnych (oszacowane na podstawie danych
dla 15 krajówa)
Docelowy wskaěnik kapitaïowy
wzrasta o 1 punkt procentowy

a
b
c

–0,16

–0,10

–0,11

–0,12

–0,08

–0,13

0,03

–0,02

0,09

–0,02

–0,01

–0,01

–0,02

–0,96

–1,34

–0,99

–1,25

–0,35

–0,29

–0,35

–0,28

w 32. kwartale

–0,10

0,39

w 18. kwartale

w 18. kwartale

–0,12

w 32. kwartale

w 32. kwartale

Minimum

w 18. kwartale

Maksimum

w 32. kwartalec

Mediana

okres
okres
okres
okres
implementacji implementacji implementacji implementacji
w ciÈgu 2 lat
w ciÈgu 4 lat
w ciÈgu 2 lat
w ciÈgu 4 lat
w 18. kwartaleb

Zmienna
pozycyjna:

Wskaěnik pïynnoĂci
krótkoterminowej (LCR)
wzrasta o 25%

W analizie byïy uwzglÚdnione: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia,
Kanada, Korea, Meksyk, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania i Wïochy.
W analizie przedstawiono stratÚ PKB w 18-stym kwartale, ze wzglÚdu na to, ĝe osiÈgnÚïa ona
wbtym punkcie najwyĝszy poziom.
32 kwartaïy (8 lat) odpowiadajÈ peïnemu cyklowi koniunkturalnemu. Z analiz wynika, ĝe w tym
punkcie straty w PKB przyjmowaïy stopniowo malejÈce wartoĂci. Wyniki w tej tabeli uzyskano
przy zaïoĝeniu, ĝe polityka pieniÚĝna jest neutralna, tj. nie reaguje na zmiany w warunkach dziaïalnoĂci banków i w warunkach makroekonomicznych.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Macroeconomic Assessment Group (MAG), Assessing
the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements, Bank for
International Settlements, sierpieñ 2010, s. 19.
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w punktach
procentowych
A

Mediana

Max

Min

Odchylenie standardowe

¥rednia

Wïochy,
Wielka
Brytania
Modele mieszane
(czÚĂciowo strukturalne),
bez uwzglÚdnienia kapitaïów wïasnych

Modele DSGE i VECM, bez uwzglÚdnienia
kapitaïów wïasnych banków

Stany
Zjednoczone
Modele DSGE i VECM, z uwzglÚdnieniem
kapitaïów wïasnych

Modele DSGE, bez uwzglÚdnienia
kapitaïów wïasnych banków

Modele DSGE, z uwzglÚdnieniem
kapitaïów wïasnych banków

Strefa
EURO
Poziom wskaěnika pïynnoĂci w porównaniu
do bieĝÈcego poziomuc

Wzrost w poziomie wspóïczynnika kapitaïowego
w relacji do bieĝÈcego poziomub

Wariant analizy

Tabela 4. Strata w poziomie PKB wynikajÈca z wdroĝenia zaostrzonych
standardów kapitaïowych i pïynnoĂciowych (oszacowana jako Ărednia
niewaĝona na podstawie danych dotyczÈcych 13 krajówa)

procent odchylenia w PKB w relacji do poziomu wyjĂciowego
(procentowy poziom straty w PKB)

2

0

0,29

0,24

0,10

0,29

0,29

0,25 0,20 0,04 0,70 0,20

4

0

0,53

0,49

0,25

0,57

0,58

0,47 0,35 0,07 1,10 0,33

6

0

0,81

0,72

0,35

0,83

0,84

0,68 0,50 0,07 1,58 0,50

2

NSFR,
spadek
poziomu
aktywów
waĝonych
ryzykiem

0,34

0,34

0,20

0,40

0,45

0,37 0,30 0,00 1,07 0,25

0,63

0,61

0,35

0,72

0,73

0,61 0,44 0,08 1,47 0,42

0,86

0,86

0,50

0,96

0,99

0,80 0,56 0,08 1,85 0,59

NSFR,
bez
zmian
w
poziomie
aktywów
waĝonych
ryzykiem

0,49

0,48

0,29

0,56

0,56

0,51 0,40 0,07 1,52 0,33

0,73

0,72

0,49

0,82

0,83

0,72 0,52 0,07 1,83 0,50

0,96

0,96

0,59

1,06

1,09

0,92 0,63 0,07 2,05 0,65

4
B
6
2
4
C
6
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w punktach
procentowych
A
B
C
a

b

c

d

skutek wzrostu
wskaěnika
kapitaïowego
o 1 punkt
procentowyd

Mediana

Max

Min

Odchylenie standardowe

¥rednia

Wïochy,
Wielka
Brytania
Modele mieszane
(czÚĂciowo strukturalne),
bez uwzglÚdnienia kapitaïów wïasnych

Modele DSGE i VECM, bez uwzglÚdnienia
kapitaïów wïasnych banków

Stany
Zjednoczone
Modele DSGE i VECM, z uwzglÚdnieniem
kapitaïów wïasnych

Modele DSGE, bez uwzglÚdnienia
kapitaïów wïasnych banków

Modele DSGE, z uwzglÚdnieniem
kapitaïów wïasnych banków

Strefa
EURO
Poziom wskaěnika pïynnoĂci w porównaniu
do bieĝÈcego poziomuc

Wzrost w poziomie wspóïczynnika kapitaïowego
w relacji do bieĝÈcego poziomub

Wariant analizy

4(61)/2015

procent odchylenia w PKB w relacji do poziomu wyjĂciowego
(procentowy poziom straty w PKB)
0,14

0,12

0,06

0,14

0,14

0,12 0,09 0,02 0,30 0,09

0,16

0,16

0,09

0,18

0,19

0,16 0,12 0,01 0,40 0,11

0,20

0,19

0,12

0,22

0,22

0,20 0,15 0,02 0,52 0,13

W analizie tej zostaïy uwzglÚdnione kraje o bardzo zróĝnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego i finansowego: Australia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk,
Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania i Wïochy;
W przypadku gdy kapitaï wïasny banku nie jest uwzglÚdniony w modelu, wtedy Komitet Bazylejski przyjÈï zaïoĝenie, ĝe wzrost wskaěnika kapitaïowego o 1 punkt procentowy powoduje wzrost
spreadów kredytowych o 13 punktów bazowych;
Speïnianie wymogu NSFR bez uwzglÚdnienia jego wpïywu na aktywa waĝone ryzykiem wiÈĝe
siÚ ze wzrostem spreadów kredytowych o 25 punktów bazowych, a przy uwzglÚdnieniu efektu
synergii wzrost ten wynosi 14 punktów bazowych;
Oszacowany zgodnie w metodÈ okreĂlonÈ przez Basel Committee on Banking Supervision, Basel
Committee on Banking Supervision, An assessment of the long-term economic impact of stronger
capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, sierpieñ 2010, s. 26 (np.
w wariancie A, dla median w ostatniej kolumnie: 1/3*(0,2/2 + 0,33/4 + 0,5/6) = 0,09).

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Basel
Committee on Banking Supervision, An assessment of the long-term economic impact of stronger
capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements, sierpieñ 2010, s. 27.
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Koszty dïugookresowe restrykcyjnych standardów kapitaïowych i pïynnoĂciowych równieĝ nie sÈ bardzo wysokie (por. tabela 4). Najwyĝszy ich poziom dotyczy
wybranych krajów strefy EURO48 oraz ïÈcznie Wielkiej Brytanii i Wïoch. Wzrost
wskaěnika kapitaïowego o 1 punkt procentowy wiÈĝe siÚ w tych grupach krajów
ze stratÈ w poziomie rocznego PKB rzÚdu 0,12–0,20 (patrz strata okreĂlona wbdolnej czÚĂci tabeli 4 w wariantach A, B, C w kolumnie krajów strefy EURO). ZauwaĝyÊ naleĝy, ĝe dïugookresowe koszty np. wzrostu wspóïczynnika kapitaïowego
ob 1b punkt procentowy – przy wartoĂci mediany straty w PKB równej 0,09 – sÈ
zbliĝone do kosztów przejĂciowych po 8 latach.
By mówiÊ o efektywnoĂci regulacji w ujÚciu makroekonomicznym, konieczna
jest informacja zarówno o kosztach, jak i korzyĂciach. KorzyĂci makroekonomiczne
sÈ szacowane jako iloczyn oszacowanej redukcji w rocznym prawdopodobieñstwie
kryzysu bankowego pomnoĝonym przez zdyskontowany koszt kryzysu. ¥rednioroczne prawdopodobieñstwo kryzysu moĝe byÊ okreĂlone na podstawie baz danych
o kryzysach49 i wynosi ono okoïo 4,6% w grupie 13 krajów objÚtych analizÈ kosztów dïugookresowych. Kluczowe w analizie korzyĂci sÈ koszty kryzysu, których
poziom zaleĝy od tego, jakie zostanÈ przyjÚte zaïoĝenia co do skutków kryzysu – tj.
czy uznajemy je za przejĂciowe, o umiarkowanym znaczeniu, czy teĝ za dïugotrwaïe. W dostÚpnych w literaturze przedmiotu opracowaniach50 zakres kosztów
kryzysów jest bardzo zróĝnicowany. Szacowane skumulowane straty (jako procent
dïugookresowego rocznego PKB) wynoszÈ 19%, 63% i 158% PKB, przy uznaniu
skutków kryzysu, odpowiednio, za przejĂciowe, o umiarkowanym znaczeniu, czy
teĝ za dïugotrwaïe. Zestawienie kosztów i korzyĂci oraz korzyĂci netto zwiÈzanych
ze stosowaniem polityki makroostroĝnoĂciowej zawarto w tabeli 5. Koszty regulacji
rosnÈ liniowo, tj. kaĝdy wzrost wskaěnika kapitaïowego o jeden punkt procentowy
(powyĝej poziomu wyjĂciowego równego 7%) wiÈĝe siÚ ze wzrostem kosztu o 0,09%
PKB. Natomiast koszty standardów pïynnoĂciowych uwzglÚdnione sÈ addytywnie,
poniewaĝ podnoszÈ koszt stosowania restrykcyjnego wskaěnika kapitaïowego o dodatkowe 0,08% PKB. Oznacza to, ĝe w analizie tych kosztów zostaï pominiÚty efekt
synergii, o którym wspomniano wczeĂniej. Jak wynika z tabeli 5, oczekiwane korzyĂci netto sÈ najwyĝsze i rosnÈce (przy wyĝszym poziomie wskaěnika kapitaïowego),
jeĝeli uznajemy, ĝe skutki kryzysu majÈ trwaïy silny wpïyw na gospodarkÚ ibwynoszÈ one miÚdzy 1,83% i 5,90% PKB. Co oczywiste, korzyĂci netto sÈ najniĝsze,
jeĝeli zaïoĝy siÚ, ĝe skutki uboczne kryzysu sÈ nietrwaïe. Natomiast w wariancie
poĂrednim, gdy skutki kryzysu sÈ postrzegane jak Ărednie lecz trwaïe, oczekiwane

48
49

50

Kraje te sÈ wymienione w tabeli 4.
Do uznanych w tym obszarze naleĝÈ bazy: C. Reinhart i K. Rogoff, Banking crises: an equal
opportunity menace, „NBER Working Paper” 14587; L. Laeven, F. Valencia, Systemic Banking
Crises: a New Database, „IMF Working Paper” WP/08/224, IMF 2008.
Por. BCBS, An assessment of the long-term economic impact…, op. cit., s. 10–11.
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korzyĂci netto rosnÈ przy wzroĂcie wskaěnika kapitaïowego do 14%, a nastÚpnie
zaczynajÈ maleÊ. W tym przypadku korzyĂci netto wynoszÈ okoïo 2% PKB rocznie.
Tabela 5. Koszty dïugookresowe, korzyĂci i korzyĂci netto z wdroĝenia nowych
standardów kapitaïowych i pïynnoĂciowycha (oszacowane jako mediany na
podstawie danych dotyczÈcych 13 krajów)
Oczekiwane
KorzyĂci
KorzyĂci
KorzyĂci
korzyĂci (przy netto (przy netto (przy netto (przy
Poziom
zaïoĝeniu
zaïoĝeniu
zaïoĝeniu
zaïoĝeniu
docelowego
Oczekiwane
Ăredniego
Ăredniego
braku
silnego
wskaěnika
kosztyc
staïego
trwaïego
trwaïych
trwaïego
kapitaïowego
wpïywu
wpïywu
skutków
wpïywu
bankówb
kryzysu)d
kryzysu)e
kryzysów)e
kryzysu)e
Koszty i korzyĂci sÈ mierzone jako procentowy wpïyw na dïugookresowy poziom PKB
rocznie
PANEL A: Brak wdroĝonych standardów pïynnoĂciowych
7%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8%
0,09
0,96
0,87
0,20
2,32
9%
0,18
1,62
1,44
0,31
3,87
10%
0,27
1,98
1,71
0,33
4,70
11%
0,36
2,23
1,87
0,31
5,23
12%
0,45
2,39
1,94
0,27
5,54
13%
0,54
2,50
1,96
0,21
5,73
14%
0,63
2,58
1,95
0,15
5,84
15%
0,72
2,64
1,92
0,08
5,90
PANEL B: Standardy pïynnoĂciowe (NSFR) wdroĝone
7%
0,08
0,76
0,68
0,15
1,83
8%
0,17
1,40
1,23
0,25
3,33
9%
0,26
1,82
1,56
0,29
4,30
10%
0,35
2,10
1,75
0,28
4,91
11%
0,44
2,29
1,85
0,25
5,30
12%
0,53
2,42
1,89
0,20
5,55
13%
0,62
2,52
1,90
0,14
5,70
14%
0,71
2,60
1,89
0,07
5,80
15%
0,80
2,65
1,85
0,00
5,85
a

b
c

W punkcie wyjĂcia za poziom wspóïczynnika kapitaïowego przyjÚto Ăredni wskaěnik dla 13 krajów (wymienionych w tabeli 4) wynoszÈcy 7% oraz Ăredni poziom prawdopodobieñstwa kryzysu
bankowego w ciÈgu roku (równy 4,6%, por. BCBS, An assessment of the long-term economic
impact…, op. cit., s. 16);
wskaěnik kapitaïowy równy jest relacji kapitaïów podstawowych i aktywów waĝonych ryzykiem
(TCE/RWA);
oczekiwany roczny koszt wzrostu wskaěnika kapitaïowego o jeden punkt procentowy wynosi
0,09% rocznego PKB w dïugim okresie (jest to mediana kosztu w tabeli 4, w wariancie A), zaĂ
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d
e

koszt wzrostu udziaïu aktywów pïynnych o 25% (stosowanie wskaěnika NSFR) wynosi 0,08%
PKB; w przypadku uwzglÚdnienia ïÈcznego wpïywu wskaěnika kapitaïowego i NSFR, do kosztu
wdroĝenia jego wdroĝenia dodaje siÚ koszt NSFR równy zawsze 0,08% PKB;
korzyĂci sÈ równe brakowi straty w PKB w zwiÈzku z ograniczeniem prawdopodobieñstwa kryzysu;
korzyĂci netto sÈ róĝnicÈ miÚdzy oczekiwanymi korzyĂciami i kosztami.

½ródïo: BCBS, An assessment of the long-term economic impact…, op. cit., s. 29.

PODSUMOWANIE
Artykuï koncentruje siÚ na ograniczeniach skutecznoĂci i efektywnoĂci antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej. W myĂl ujÚcia skutecznoĂci zaproponowanego w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego dotyczy ona stopnia, w jakim moĝna zlikwidowaÊ zaburzenie funkcjonowania rynku (tj. zakïócenie
mechanizmu rynkowego) oraz osiÈgnÈÊ cele poĂrednie i ostateczne. UjÚcie to nie
jest pozbawione wad. Po pierwsze, nie sÈ znane metody pomiaru stopnia wyeliminowania zaburzeñ funkcjonowania rynku. Po drugie, dla poszczególnych celów
poĂrednich nie sÈ znane wartoĂci referencyjne, które mogÈ sïuĝyÊ za kryterium
weryfikacji stopnia osiÈgania poszczególnych celów. Po trzecie, cel finalny polityki makroostroĝnoĂciowej w UE, zgodnie z którym ma ona przyczyniaÊ siÚ do
ochrony stabilnoĂci systemu finansowego jako caïoĂci, zostaï sformuïowany wbtaki
sposób, ĝe w zasadzie kaĝde jej dziaïanie majÈce jakiekolwiek uzasadnienie w stanie
wiedzy aktualnym w momencie tego dziaïania bÚdzie stanowiÊ dowód jej skutecznoĂci. OdnoszÈc go do definicji skutecznoĂci, nie wiadomo jednakĝe, jak oceniÊ stopieñ
„przyczyniania siÚ” do ochrony stabilnoĂci systemu finansowego.
OdnoszÈc siÚ do analizy efektywnoĂci, naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe przeprowadzone
dotychczas badania nad kosztami i korzyĂciami nie dajÈ nam peïnej informacji,
która mogïaby stanowiÊ uzasadnienie dla wdroĝenia antycyklicznych standardów
makroostroĝnoĂciowych. W szczególnoĂci, dostÚpne badania odnoszÈ siÚ jedynie
do korzyĂci i kosztów poĂrednich, sÈ to bowiem oszacowania korzyĂci i kosztów
makroekonomicznych, wyraĝonych jako procent dïugoterminowego rocznego PKB.
Zatem wb analizach tych pominiÚto wszystkie skutki bezpoĂrednie – nie wiemy
bowiem, jakie sÈ koszty wdroĝenia regulacji bezpoĂrednio w podmiotach nadzorowanych, jakie sÈ koszty egzekwowania regulacji, i jakie korzyĂci bezpoĂrednio
przyniosÈ te regulacje dla podmiotów sfery realnej.
DostÚpna analiza tych kosztów i korzyĂci nie jest pozbawiona wad. Bowiem
koszty i korzyĂci z wdroĝenia nowych regulacji kapitaïowych i pïynnoĂciowych
mogÈ byÊ niedoszacowane, jak i przeszacowane. Niedoszacowanie wynika z pominiÚcia faktu, ĝe ograniczenie wzrostu PKB w jednym okresie wiÈĝe siÚ z ograniczeniem dochodów i wydatków (inwestycyjnych i konsumpcyjnych) podmiotów sfery
realnej w okresie krótko i Ărednioterminowym, co moĝe oznaczaÊ, ĝe skumulowane
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straty makroekonomiczne i spoïeczne bÚdÈ wyĝsze. Z drugiej strony, skalÚ tych
strat moĝe ograniczyÊ uwzglÚdnienie w wiÚkszym zakresie efektu synergii, zwiÈzanego z tym, ĝe dÈĝÈc do poprawy pïynnoĂci banku (np. za sprawÈ wskaěnika
NSFR), jednoczeĂnie osiÈgamy poprawÚ wypïacalnoĂci banku.
NiezaprzeczalnÈ wadÈ analizy kosztów dïugookresowych jest pominiÚcie wpïywu innych polityk pañstwa na jej skutki makroekonomiczne. W analizie tej w ogóle
pomija siÚ znaczenie polityki pieniÚĝnej51, która moĝe osïabiaÊ negatywne skutki
restrykcyjnej polityki makroostroĝnoĂciowej i ograniczaÊ jej korzyĂci.
KorzyĂci makroekonomiczne wynikajÈce z redukcji prawdopodobieñstwa kryzysu finansowego mogÈ byÊ przeszacowane ze wzglÚdu na to, ĝe dostÚpne wspóïczeĂnie badania nie dajÈ precyzyjnych wskazówek co do zakresu restrykcyjnoĂci
regulacji kapitaïowych i pïynnoĂciowych, który jest warunkiem koniecznym ograniczenia prawdopodobieñstwa wystÈpienia kryzysów finansowych. KorzyĂci te mogÈ
byÊ niĝsze, jeĝeli wystÈpi migracja kredytobiorców do sektora bankowoĂci cienia, co
jest bardzo prawdopodobnym nastÚpstwem wzrostu kosztu kredytowania.
Regulacje makroostroĝnoĂciowe, szczególnie antycykliczne, sÈ potrzebne – poniewaĝ stabilnoĂÊ finansowa sprzyja wzrostowi gospodarczemu i w efekcie wiÈĝe
siÚ ze wzrostem dobrobytu spoïecznego. Jednakĝe przeprowadzona w niniejszym
artykule analiza skïania do wniosku, ĝe konieczne sÈ dalsze badania, które pozwolÈ
na wypracowanie metod oceny skutecznoĂci, jak i dadzÈ nam peïniejszy obraz jej
efektywnoĂci, uwzglÚdniajÈcy nie tylko skutki poĂrednie stosowania antycyklicznych instrumentów makroostroĝnoĂciowych, ale równieĝ bezpoĂrednie nastÚpstwa
antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej.

Streszczenie
Artykuï dotyczy problemu oceny skutecznoĂci i efektywnoĂci antycyklicznej
polityki makroostroĝnoĂciowej. Przedstawiono w nim podstawowe ěródïa procyklicznoĂci sektora finansowego oraz przeanalizowano cele antycyklicznej polityki
makroostroĝnoĂciowej i Ărodki niezbÚdne do ich osiÈgniÚcia. W myĂl zarysowanej w artykule definicji skutecznoĂÊ dotyczy stopnia, w jakim moĝna zlikwidowaÊ
zaburzenie funkcjonowania rynku (tj. zakïócenie mechanizmu rynkowego) oraz
osiÈgnÈÊ cele poĂrednie i ostateczne. Analiza dostÚpnej literatury w poszukiwaniu
metod pomiaru stopnia osiÈgniÚcia celów polityki makroostoĝnoĂciowej prowadzi
do wniosku, ĝe obecnie wiemy na ten temat bardzo maïo. Podobnie ograniczona jest
dostÚpna wiedza na temat efektywnoĂci antycyklicznej polityki makroostroĝnoĂciowej, poniewaĝ obecnie dysponujemy jedynie pomiarem niektórych skutków poĂred51
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nich antycyklicznych regulacji kapitaïowych i pïynnoĂciowych, szacowanych jako
koszty i korzyĂci makroekonomiczne. Regulacje makroostroĝnoĂciowe, szczególnie
te antycykliczne, sÈ potrzebne – poniewaĝ stabilnoĂÊ finansowa sprzyja wzrostowi
gospodarczemu i w efekcie wiÈĝe siÚ ze wzrostem dobrobytu spoïecznego. Jednakĝe
przeprowadzona w artykule analiza skïania do wniosku, ĝe konieczne sÈ dalsze
badania, które pozwolÈ na wypracowanie metod oceny skutecznoĂci, jak i dadzÈ
nam peïniejszy obraz jej efektywnoĂci, uwzglÚdniajÈcy nie tylko skutki poĂrednie
stosowania antycyklicznych instrumentów makroostroĝnoĂciowych, ale równieĝ
bezpoĂrednie nastÚpstwa tej polityki.
Sïowa kluczowe: procykliczoĂÊ, polityka makroostroĝnoĂciowa, skutecznoĂÊ,
efektywnoĂÊ

Abstract
The article focuses on the problem of assessment of the effectiveness and
efficiency of countercyclical macroprudential policy. It presents basic sources of
procyclicality of the financial sector and analyses objectives of countercyclical
macroprudential policy. The effectiveness of macroprudential policy concerns
the degree to which market failures can be addressed and intermediate and final
objectives can be achieved. An analysis of contemporary literature in search of
methods which could be applied to assess the degree to which the objectives of
macroprudential policy are achieved leads us to the conclusion that the current
state of knowledge in this area is insufficient. In the same vein, we know very
little about the efficiency of countercyclical macroprudential policy, because
available studies focus on a few indirect macroeconomic costs and benefits of more
restrictive capital adequacy and liquidity standards, estimated as output losses and
gains. Macroprudential regulations, in particular those that are countercyclical,
are essential to safeguarding financial stability, which is a prerequisite for stable
economic growth and social welfare. However, the analysis conducted in this paper
leads to the conclusion that we need further research, with the aim of developing
a robust framework of assessment of these regulations. The research should
also attempt to design ab reliable framework of assessment of the efficiency of
macroprudential policy.
Key words: procyclicality, macroprudential policy, effectiveness, efficiency
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