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Countercyclical capital buffer as a macroprudential instrument. 
Experience gathered so far in the European Union 
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Polityka makroostro no ciowa banku 
centralnego



antycykliczny bufor kapita owy countercyclical ca-
pital buffer

Antycykliczny bufor kapita owy jest jednym z instru-
mentów makroostro no ciowych maj cych ogranicza  procykliczno  w sys-
temie inansowym.

, Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems



1. Cele bufora antycyklicznego i mechanizm jego oddzia ywania 

ograniczenie i nie-

Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System

Polityka makroostro no ciowa jako narz dzie agodzenia procyklicznej dzia alno ci banków

Procyclical Capital Regulation and Lending

Staff Guidance Note on 
Macroprudential Policy – Detailed Guidance on Instruments

ograniczanie ryzyka wynikaj cego z nadmiernego wzrostu 
lub wielko ci zad u enia lub d wigni inansowej Nadzór makro-
ostro no ciowy w Polsce – ramy instytucjonalno-funkcjonalne



dopuszczenie do nadmiernego wzrostu akcji kredytowej i d wigni inansowej

Rysunek 1. Mechanizm oddzia ywania bufora antycyklicznego 

Wzrost wymogów
w zakresie CCyB

(aktywacja)

Stabilność
finansowa

Wzrost bazy
kapitałowej

Zwiększenie
odporności banków
na negatywne szoki

Wzrost kosztu
kredytu

Ograniczenie
nadmiernej akcji

Guidance for national authorities operating the countercyc-
lical capital buffer
Ibidem



core equity Tier I

reciprocity

Are business and credit cycles synchronised internally or externally?



2. Organy odpowiedzialne za ustalanie bufora antycyklicznego 

designated 
authority Organ wyznaczony

organu 
wyznaczonego

Kolegialne organy makroostro no ciowe w UE – analiza rozwi za  instytucjonalnych

Makroostro no ciowy wymiar regulacji CRDIV/CRR



Tabela 1. Organy wyznaczone w krajach UE

Instytucja pe ni ca funkcj  
organu wyznaczonego

Pa stwo cz onkowskie

BE CZ CY EE IE GR LT HU MT PT
SK UK

List of national macroprudential authorities and national designated authorities in EU Member 
States

inaction bias



de facto

de facto

Macroprudential and Microprudential Polices: Towards Cohabitation

Polityka makroostro no ciowa banku centralnego op. cit.

Finan-
cial Stability Council Swedish National Debt Of ice



Ramka 1. Wzajemne interakcje pomi dzy polityk  makroostro no ciow  a polityk  pieni n 26

High Council for Financial Stability

Monetary Policy and Cyclical Systemic Risk-Friends or Foes?



Ramka 1 cd.

Tabela 2. Interakcje pomi dzy polityk  monetarn  a makroostro no ciow  

Cecha
In lacja powy ej 
celu in lacyjnego 

In lacja w pobli u 
celu in lacyjnego 

In lacja poni ej 
celu in lacyjny 

Nierównowaga 
w systemie 
inansowym 

(boom kredytowy) 

kon likt

Równowaga 

Spowolnienie kon likt

Macro-Prudential Policy and the Conduct of Monetary Policy

boom kredytowy

3. Metodologia bufora antycyklicznego 

wska nika referencyjnego buffer guide

luk  kredytow



credit-to-GDP ratio

debt 
service ratio

4.  Dotychczasowe do wiadczenia zwi zane ze stosowaniem 
bufora antycyklicznego w UE 

op. cit.
Countercyclical capital buffer: Explor-

ing options



przes anki zastosowania bufora antycyklicznego 
w poszczególnych krajach

Szwecja 

Implementation of the countercyclical capital buffer regime in the Eu-
ropean Union

Ibidem



Tabela 3. Aktywacja CCyB w Szwecji – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standaryzowana 
luka kredytowa

Wska nik 
referencyjny CCyB

Wska nik 
ustalony CCyB

Od kiedy obowi zuje 
wska nik CCyB

1,0

1,5

2,0

2,5



Czechy

…, op. cit.



Tabela 4. Aktywacja CCyB w Czechach – g ówne paramenty (w %)

Data 
decyzji

Standary-
zowana 

luka 
kredytowa

Dodatkowa 
luka 

kredytowa

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB

Wska nik 
referencyjny 
CCyB oparty 
na dodatko-

wej luce 
kredytowej

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik 
CCyB

0,50

1,00

1,25

1,50

1,75



Wielka Brytania 

Financial Policy 
Committee

Tabela 5. Kluczowe decyzje dotycz ce wska nika CCyB w Wielkiej Brytanii (w %)

Decyzja
Data 

decyzji

Standaryzo-
wana luka 
kredytowa

Wska nik 
referencyjny 

CCyB

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik CCyB

0,5

0,0

0,5

1,0



Monetary Policy Committee – 

S owacja

Range of practices in implementing the countercyclical cap-
ital buffer policy



Tabela 6. Aktywacja CCyB na S owacji – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standary-
zowana 

luka kre-
dytowa

Dodatkowa 
luka 

kredytowa

Wska nik 
referencyj-

ny CCyB

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB 
oparty na 

dodatkowej 
luce 

kredytowej

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik 
CCyB

0,50

1,25

1,50

Litwa



Tabela 7. Aktywacja CCyB na Litwie – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standary-
zowana 

luka 
kredytowa

Dodatkowa 
luka 

kredytowa

Wska nik 
referencyj-

ny CCyB

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB 
oparty na 

dodatkowej 
luce 

kredytowej

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik 
CCyB

0,5

1,0

Dania

Systemic Risk Council



Minister for Industry, Business and Financial Affairs

debt service ratio

Tabela 8. Aktywacja CCyB w Danii – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standaryzowana 
luka kredytowa

Wska nik 
referencyjny 

CCyB

Wska nik 
ustalony CCyB

Od kiedy obowi zuje 
wska nik CCyB

0,5

1,0

Polityka makro-
ostro no ciowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe do wiadczenia w Unii Europej-
skiej

Activation of the countercyclical capital buffer



Francja

High Council for Financial Stability

Tabela 9. Aktywacja CCyB w Francji – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standary-
zowana 

luka 
kredytowa

Dodatkowa 
luka 

kredytowa

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB 
oparty na 

dodatkowej 
luce kredy-

towej

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik 
CCyB

0,25



Irlandia

Measuring and mitigating cyclical systemic risk in Ireland: The ap-
plication of the countercyclical capital buffer



non-performing loans

Tabela 10. Aktywacja CCyB w Irlandii – g ówne parametry (w %)

Data 
decyzji

Standary-
zowana 

luka 
kredytowa

Dodatkowa 
luka 

kredytowa

Wska nik 
referencyj-

ny CCyB

Wska nik 
referen-

cyjny CCyB 
oparty na 

dodatkowej 
luce kredy-

towej

Wska nik 
ustalony 

CCyB

Od kiedy 
obowi zu-
je wska -
nik CCyB

1,0

Bu garia



Tabela 11. Aktywacja CCyB w Bu garii – g ówne parametry (w %)

Data decyzji
Standaryzowana 
luka kredytowa

Wska nik 
referencyjny CCyB

Wska nik 
ustalony CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik CCyB

0,5

Luksemburg

National Systemic 
Risk Committee

Tabela 12. Aktywacja CCyB w Luksemburgu – g ówne parametry (w %)

Data decyzji
Standaryzowana 
luka kredytowa

Wska nik 
referencyjny CCyB

Wska nik 
ustalony CCyB

Od kiedy 
obowi zuje 

wska nik CCyB

0,25



sektorowy bufor antycykliczny

Swiss Federal Council

Towards a sectoral application of the countercyclical buffer: A literature review

Towards a sectoral application op. cit.
Ibidem



guided discretion

Rysunek 2. Bufor antycykliczny na tle luki kredytowej w analizowanych krajach
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Cyclogram

5. Bufor antycykliczny w Polsce 

. o nadzorze 
makroostro no ciowym nad systemem inansowym i zarz dzaniu kryzysowym w sys-
temie inansowym

The countercyclical capital buffer in the Czech Republic

Analytical background for the countercyclical capital buffer decisions in Slovakia



Identy ikacja cech cyklu inansowego i jego synchronizacji z cy-
klem koniunkturalnym

Poziom bufora antycyklicznego w Polsce op. cit.

Wska niki cyklu 
kredytowego oraz kalibracja antycyklicznego bufora kapita owego op. cit.



Raportem o stabilno ci systemu inansowego

Podsumowanie

Antycykliczny bufor kapita owy i modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami bankowymi. 
Zastosowanie dla Polski op. cit.

Raport o stabilno ci systemu inansowego



Tabela 13. Podsumowanie badania w zakresie przydatno ci metodologii bazylejskiej 
do wyznaczania wska nika CCyB w analizowanych krajach unijnych 

Krajowy organ wyznaczony oblicza:

standaryzowan  luk  kredytow dodatkow  luk  kredytow  
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