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Stress-testing macro stress testing: Does it live up to expecta-
tions?

STAMP€: Stress-Test Analytics for Macroprudential Purposes in the 
euro area



Wci  jednak stopie  zharmonizowania polityki nadzorczej 
w zakresie wymogów wynikaj cych z Bazylei III a cyklicznie przeprowadza-
nymi testami warunków skrajnych wydaje si  niewystarczaj cy.

1. Koncepcja bufora testów warunków skrajnych

Stress Tests to Promote Financial Stabil-
ity: Assessing Progress and Looking to the Future

Strengthening the resilience of the banking sector



Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP

Supervisory Review and Evaluation Process, SREP
Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 

process (SREP)



1.2. Testy warunków skrajnych oraz propozycja P2G

hardle rate

Rola polityki makroostro  no  ciowej w zapobieganiu kryzysom inansowym
Polityka makroostro no ciowa: przes anki, 

cele, instrumenty i wyzwania
Final report on the use of structural macroprudential instruments in the EU

Raport o stabilno ci systemu inansowego

Designing Effective Macroprudential Stress Tests: Progress So Far and the Way Forward



capital guidelines

W konsekwencji, efektywne wykorzystanie zestawu instrumentów makro-
ostro no ciowych i mikroostro no ciowych wymaga opracowania spójnych 
ram uwzgl dniaj cych wzajemne ich odzia ywanie.

Stress testing the UK banking system: key elements of the 2017 stress test

EBA Pillar 2 Roadmap



ove-
rall capital requirements, OCR

Integrating Stress Tests within the Basel III Capital Framework: A Macropru-
dentially Coherent Approach

Macroprudential stress tests and polices: searching for robust and implementable frameworks



 Uwzgl dniaj c powy sze fakty, wydaje si , e bufor te-
stów warunków skrajnych (BTWS) powinien by  nak adany z zachowaniem 
zasady pe nej transparentno ci oraz w sposób podobny jak w przypadku 
sk adowych wymogu po czonego bufora. 

Testy warunków skrajnych jako metoda pomiaru ryzyka banków



Rysunek 1. Stylizowana struktura regulacyjnych wymaga  kapita owych 
wraz z buforem testów warunków skrajnych
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2.  Kalibracja bufora testów warunków skrajnych 
w polskim sektorze bankowym – przyk adowe podej cie

Final… op. cit.
A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Applica-

tion to S-25 and Other G-20 Country FSAPs





Rysunek. 2. Schemat makroekonomicznego testu warunków skrajnych 
zastosowanego w badaniu
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loan loss provisions
probobility of de-

fault loss given default, 
LGD

Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing



dochodem operacyjnym

Managing Banking Risks: Reducing Uncertainty to Improve Bank Performance

Rules of… op. cit.



Tabela 1. G ówne za o enia dotycz ce sposobu wyliczania poszczególnych pozycji RZiS 
w horyzoncie projekcji

RZiS Metoda kalkulacji / za o enia

Wynik z tytu u odsetek

Wynik z tyt. op at 
i prowizji

Wynik z dzia alno ci 
handlowej

Koszty dzia ania 
i amortyzacja

Odpisy aktualizuj ce 
z tytu u kredytów 
i po yczek 

Pozosta e przychody 
oraz koszty

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zmiana w kapita ach

wynik z tytu u odsetek



wynik z dzia alno ci prowizyjnej

kosztów dzia ania i amortyzacji

Pozosta e pozycje RZiS

wyniku z dzia alno-
ci handlowej

simpli ied approach

Wp yw czynników makroekonomicznych na poziom mar y odsetkowej ban-
ków

Methodological note EU-wide Stress Test 2014



net trading 
income

Maturity  Exposure Value



Rysunek 3. Podsumowanie metodologii dotycz cej ryzyka kredytowego

Wartości początkowe
Wartości początkowe parametrów ryzyka kredytowego na koniec 2016 r.

Zastosowanie scenariuszy makroekonomicznych
Ewolucja parametrów ryzyka oraz wartości ekspozycji w scenariuszu bazowym i skrajnym

Kalkulacja strat kredytowych
Kalkulacja strat kredytowych w horyzoncie projekcji

Kalkulacja aktywów ważonych ryzykiem
Kalkulacja wymogu na ryzyko kredytowe uzwzlędniając zmiany parametrów ryzyka

Methodological… op. cit.
Next Generation Balance Sheet Stress Testing



Tabela 2. Przegl d ekspozycji polskiego sektora bankowego wed ug metody proxy IRB (w %)

Dane miesi czne sektora bankowego – grudzie  
2016 Dane inansowe sektora bankowego 2017 EU-wide transparency exercise

Rules of… op. cit.
Wp yw czynników... op. cit.



Rules… op. cit.



Next… op. cit.

Next… op. cit.



2.3. Wyniki

Tabela 3. G ówne czynniki ryzyka w scenariuszu skrajnym (w mln PLN)

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019

2016 EU-Wide… op. cit.
Raport… op. cit.



Rysunek 4. Czynniki ryzyka w uj ciu zagregowanym (%, mld PLN)
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Rysunek 5. Kapitalizacja w warunkach stresowych (%, mld PLN)
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double-counting

Endogenous and Systemic Risk, 

Stress-testing… op. cit.
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