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MAKROOSTRO¿NO¥CIOWY WYMIAR
REGULACJI CRDIV/CRR

WST}P
Polityka makroostroĝnoĂciowa z koncepcji bardzo ogólnej weszïa w etap operacjonalizacji. Od 1bstycznia 2014 r. zaczÚïy obowiÈzywaÊ dwa waĝne akty prawa europejskiego, tj. dyrektywa 2013/36/UE1 (dalej CRDIV) oraz rozporzÈdzenie 575/20132
(dalej CRR), zwane popularnie pakietem CRDIV/CRR. Regulacje te wprowadzajÈ
wiele instrumentów makroostroĝnoĂciowych. Ponadto poza wprowadzeniem szerokiego wachlarza moĝliwych instrumentów oddziaïujÈcych na ryzyko systemowe,
dyrektywa CRDIV wprowadza takĝe jednÈ istotnÈ zmianÚ o charakterze instytucjonalnym, tj. zobowiÈzuje pañstwa czïonkowskie do wskazania organu odpowiedzialnego za stosowanie instrumentów makroostroĝnoĂciowych. TowarzyszÈce temu rekomendacje w sprawie mandatu makroostroĝnoĂciowego wydane przez EuropejskÈ
RadÚ ds. Ryzyka Systemowego sprawiïy, ĝe proces tworzenia ram instytucjonalnych
zostaï w wiÚkszoĂci krajów Unii Europejskiej zakoñczony.
*
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Anna Dobrzañska jest doktorantkÈ w Kolegium ZarzÈdzania i Finansów Szkoïy Gïównej Handlowej oraz pracownikiem Narodowego Banku Polskiego. Artykuï wyraĝa wyïÈcznie poglÈdy autorki.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz nadzoru ostroĝnoĂciowego
nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniajÈca dyrektywÚ 2002/87/WE
ibuchylajÈca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. U. UE L 176/338 z dnia 27.06.2013.
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013br.
w sprawie wymogów ostroĝnoĂciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE L 176/1 z dnia 27.06.2013.
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Celem niniejszego artykuïu jest przedstawienie obecnych rozwiÈzañ instytucjonalnych i regulacyjnych w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej w Unii Europejskiej. Rozwaĝania teoretyczne zostaïy uzupeïnione o analizÚ dotychczas wykorzystanych instrumentów makroostroĝnoĂciowych i notyfikowanych na poziomie
europejskim.
Struktura opracowania jest nastÚpujÈca. CzÚĂÊ pierwsza zostaïa poĂwiÚcona
opisowi skomplikowanych rozwiÈzañ instytucjonalnych w UE, uwzglÚdniajÈc fakt
utworzenia unii bankowej. CzÚĂÊ druga zawiera opis regulacji CRDIV/CRR w zakresie instrumentów makroostroĝnoĂciowych i ich stosowania. W czÚĂci trzeciej
przeanalizowano dotychczasowe notyfikacje instrumentów makroostroĝnoĂciowych
pakietu CRDIV/CRR w UE. Artykuï koñczÈ wnioski i propozycje zmian przepisów
europejskich, które pozwoliïyby zwiÚkszyÊ elastycznoĂÊ wykorzystania instrumentów makroostroĝnoĂciowych.

1. SKOMPLIKOWANE ROZWIkZANIA INSTYTUCJONALNE W UE3
Przed kryzysem finansowym nie istniaïy w Unii Europejskiej (UE) specjalnie
dedykowane organy do prowadzenia polityki makroostroĝnoĂciowej. TÚ lukÚ w sieci
bezpieczeñstwa finansowego wypeïnia Zalecenie w sprawie mandatu makroostroĝnoĂciowego organów krajowych4 opublikowane w styczniu 2012 r. przez EuropejskÈ
RadÚ ds. Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board, ESRB) i zachÚcajÈce kraje unijne do utworzenia na szczeblu krajowym tzw. organu makroostroĝnoĂciowego (ang. macroprudential authority). W reakcji na to Zalecenie
wszystkie kraje czïonkowskie podjÚïy dziaïania zwiÈzane z ustanowieniem organu
odpowiedzialnego za prowadzenie polityki makroostroĝnoĂciowej na szczeblu krajowym.
Zgodnie z art. 17 RozporzÈdzenia 1092/20105, który wprowadza tzw. zasadÚ „zastosuj siÚ lub wytïumacz” (ang. act-or-explain), adresaci Zalecenia (czyli pañstwa
czïonkowskie) powinni byli podjÈÊ rekomendowane dziaïania, bÈdě przedstawiÊ
stosowne wyjaĂnienie zaniechania dziaïañ. NastÚpnie na podstawie raportów do-
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Niniejszy rozdziaï stanowi kontynuacjÚ rozwaĝañ na temat instytucjonalnej organizacji polityki
makroostroĝnoĂciowej w Unii Europejskiej, które zostaïy przedstawione w: A. Dobrzañska, Polityka makroostroĝnoĂciowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doĂwiadczenia
w Unii Europejskiej, „Materiaïy i Studia” nr 307, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
mandatu makroostroĝnoĂciowego organów krajowych (ERRS/2011/3), Dz. U. UE C 41/1 z dnia
14.02.2012.
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie unijnego nadzoru makroostroĝnoĂciowego nad systemem finansowym i ustanowienia
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. U. UE L 331/1 z dnia 15.12.2010.

Problemy i poglÈdy

starczonych przez adresatów6, ESRB przeprowadziïa proces oceny stopnia wdroĝenia Zalecenia (ang. follow-up). SporzÈdzony na podstawie tej analizy Raport koñcowy (ang. Follow-up Report)7 z czerwca 2014 r. prezentuje doĂÊ pozytywny obraz.
RozwiÈzania instytucjonalne w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej wprowadzone w 7 krajach zostaïy ocenione jako w peïni zbieĝne8 z Zaleceniem (ang. fully
compliant), w 17 krajach jako wysoce zbieĝne9 (ang. largely compliant), a jedynie
wb5bkrajach jako sïabe10 (ang. partially compliant).
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe przyjÚte bÈdě projektowane rozwiÈzania prawne byïy
ocenianie wedïug dwóch kryteriów, tj. stopnia zgodnoĂci z Zaleceniem ESRB
(ang.bcompliance) oraz statusu prawnego (ang. legal status), tworzÈc swego rodzaju macierz. Kryterium zgodnoĂci dotyczyïo stopnia zbieĝnoĂci z rekomendacjami
ESRB i obejmowaïo nastÚpujÈce moĝliwoĂci: 1) w peïni zgodne (ang. fully compliant), 2) w wysokim stopniu zgodne (ang. largely compliant), 3) czÚĂciowo zgodne
(ang. partially compliant), 4) zasadniczo niezgodne (ang. materially non-compliant)
ib5)bniezgodne (ang. non-compliant). Natomiast kryterium statusu prawnego rozpatrywane byïo uwzglÚdniajÈc zarówno stopieñ zaawansowania procesu legislacyjnego, tj. 1)bakt prawny wszedï w ĝycie, 2) akt prawny jest pod obradami parlamentu,
3) akt prawny na etapie propozycji rzÈdowej, jak i formÚ prawnÈ: 1) ustawa, 2) akt
prawa niĝszego rzÚdu lub 3) forma prawnie niewiÈĝÈca, np. porozumienie (ang.
memorandum of understanding).
Pierwotny termin wdroĝenia zalecanych Ărodków wyznaczono na 30 czerwca 2013 r., jednakĝe ostatecznie zostaï on przesuniÚty decyzjÈ Rady Generalnej
ESRB11 na 28 lutego 2014 r. W momencie publikacji Raportu koñcowego (ang.
Follow-up Report) w 19 krajach12 odpowiednie akty prawne weszïy w ĝycie. WbciÈgu nastÚpnych miesiÚcy kolejne 5 krajów UE zakoñczyïo procesy legislacyjne. Do
grudnia 2014 r. jedynie 5 krajów unijnych (tj. Hiszpania, Luksemburg, Polska,
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Formularze sprawozdawcze zostaïy przesïane przez wszystkie kraje UE oraz NorwegiÚ, która
dobrowolnie uczestniczyïa w ocenie ESRB.
European Systemic Risk Board, ESRB Recommendation on the macroprudential mandate of
national authorities (ESRB/2011/3) Follow-up Report – Overall assessment, June 2014.
Tak wysokÈ notÚ otrzymaïy: Chorwacja, Czechy, Niemcy, Sïowacja, Sïowenia, WÚgry i Wielka
Brytania.
W tej grupie krajów znalazïy siÚ: Austria, Belgia, Buïgaria, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Portugalia, Rumunia i Szwecja.
SïabÈ notÚ otrzymaïy: Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Wïochy.
Decision of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on the extension of deadline
included in Recommendation ESRB/2011/3 of 22 December 2011 on the macroprudential mandate of national authorities (ESRB/2014/3).
UwzglÚdniajÈc NorwegiÚ, która nie jest czïonkiem UE i dobrowolnie uczestniczyïa w ocenie
ESRB.
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Rumunia i Wïochy)13 nie miaïy formalnych ram instytucjonalnych polityki makroostroĝnoĂciowej.
Poza Zaleceniem ESRB, dyrektywa CRDIV nakïada na pañstwa czïonkowskie
wymóg wskazania tzw. organu wyznaczonego (ang. designated authority), odpowiedzialnego za kwartalne ustalanie wspóïczynnika bufora antycyklicznego.
Ponadto wïadze krajowe mogÈ takĝe przyznaÊ prawo organowi wyznaczonemu do
wprowadzania innych instrumentów makroostroĝnoĂciowych okreĂlonych w pakiecie CRDIV/CRR.
Jednakĝe nie w kaĝdym kraju UE organ makroostroĝnosciowy i organ wyznaczony sÈ toĝsame, co komplikuje rozwiÈzania instytucjonalne oraz moĝe wpïywaÊ
na skutecznoĂÊ prowadzenia polityki makroostroĝnoĂciowej zarówno w wymiarze
krajowym jak i europejskim. SpoĂród 23 krajów UE, w których instytucjonalne
ramy polityki makroostroĝnoĂciowej juĝ istniejÈ, w 14 krajach organ makroostroĝnoĂciowy, powoïany zgodnie z Zaleceniem ESRB, jest takĝe organem wyznaczonym
(patrz tabela 1). Oznacza to, ĝe w jego kompetencjach jest decydowanie o stosowaniu instrumentów makroostroĝnoĂciowych przewidzianych w pakiecie regulacyjnym CRDIV/CRR. Natomiast w 9 krajach unijnych organ makroostroĝnoĂciowy
jest róĝny od organu wyznaczonego. Oznacza to, ĝe organ makroostroĝnoĂciowy
de facto nie ma uprawnieñ decyzyjnych i moĝliwoĂci stosowania instrumentów
makroostroĝnoĂciowych. Ponadto uwagÚ zwraca fakt, ĝe problem ten dotyczy aĝ
8 z 9 krajów, w których organ makroostroĝnoĂciowy zostaï ustanowiony w formie
kolegialnej.
Tabela 1. Organy makroostroĝnoĂciowe a organy wyznaczone w krajach UEa
Kraje, w których organ
makroostroĝnoĂciowy jest
takĝe organem wyznaczonym
wbrozumieniu CRDIV

Belgia, Cypr, Czechy, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia,
Litwa, Malta, Portugalia, Sïowacja,
Szwecja, WÚgry

14

Kraje, w których organ
makroostroĝnoĂciowy jest róĝny od
organu wyznaczonego w rozumieniu
CRDIV

Austria, Buïgaria, Chorwacja, Dania,
Holandia, otwa, Niemcy, Sïowenia,
Wielka Brytania

9

PodkreĂlono kraje, w których organ makroostroĝnosciowy jest w formie kolegialnej.
a

Tabela nie obejmuje 5 krajów (Hiszpania, Luksemburg, Polska, Rumunia, Wïochy), w których
procesy legislacyjne nie zostaïy zakoñczone.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: European Systemic Risk Board, ESRB Recommendation on the macroprudential mandate of national authorities (ESRB/2011/3) Follow-up Report…,
op.bcit., s. 16.
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We wszystkich tych 5 krajach planuje siÚ utworzenie organu makroostroĝnoĂciowego w formie
ciaïa kolegialnego.

Problemy i poglÈdy

Jednym z wniosków z analizy rozwiÈzañ instytucjonalnych polityki makroostroĝnoĂciowej, jaki prezentuje A. Dobrzañska14, jest to, ĝe organy makroostroĝnoĂciowe w formie kolegialnej sprawujÈ najczÚĂciej poĂredniÈ kontrolÚ nad instrumentami makroostroĝnoĂciowymi. Kluczowymi uprawnieniami takich organów
jest wydawanie niewiÈĝÈcych ostrzeĝeñ i zaleceñ, z reguïy opartych na zasadzie
„zastosuj siÚ lub wytïumacz”. Tabela 1 potwierdza ten wniosek, gdyĝ w wiÚkszoĂci krajów, w których organem makroostroĝnoĂciowym jest organ kolegialny, inna
instytucja jest organem wyznaczonym. Z kolei tabela 2 pokazuje, ĝe w takich przypadkach najczÚĂciej organem wyznaczonym jest organ nadzoru mikroostroĝnoĂciowego, przy czym funkcjÚ nadzorczÈ peïni czÚsto bank centralny15. W 7 krajach
(Austria, Buïgaria, Chorwacja, Holandia, Niemcy, Sïowenia i Wielka Brytania),
gdzie organy makroostroĝnoĂciowe w formie kolegialnej juĝ funkcjonujÈ, to wïaĂnie organ nadzorczy, bÚdÈcy takĝe organem wyznaczonym, jest odpowiedzialny za
stosowanie instrumentów makroostroĝnoĂciowych z pakietu CRDIV/CRR. Takĝe
na otwie organ nadzoru jest organem wyznaczonym, ale organem makroostroĝnoĂciowym jest tu bank centralny. W jednym kraju (Dania) funkcje w zakresie
stosowania instrumentów makroostroĝnoĂciowych powierzono rzÈdowi.
RozwiÈzania instytucjonalne w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej komplikuje takĝe powstanie unii bankowej i powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (dalej EBC) zadañ w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej. Przez to EBC staï siÚ kolejnym elementem instytucjonalnych ram polityki
makroostroĝnoĂciowej w UE. Art. 5 RozporzÈdzenia 1024/201316 okreĂla mechanizm wprowadzania Ărodków makroostroĝnoĂciowych przewidzianych wbpakiecie
CRDIV/CRR w konsultacji z EBC17. Na 10 dni roboczych przed podjÚciem decyzji
dotyczÈcej wprowadzenia instrumentu makroostroĝnoĂciowego krajowy organ nadzorczy, bÈdě wyznaczony, ma obowiÈzek poinformowania o swoim zamiarze EBC,
który moĝe wyraziÊ swój sprzeciw. Zastrzeĝenia EBC muszÈ byÊ uwzglÚdnione
przez organ krajowy. Ponadto kluczowym uprawnieniem nadanym EBC jest moĝliwoĂÊ naïoĝenia bardziej restrykcyjnych wymogów kapitaïowych i surowszych Ărodków makroostroĝnoĂciowych majÈcych na celu zapobieĝenie ryzyku systemowemu
na szczeblu instytucji kredytowej. W tym przypadku EBC takĝe jest zobowiÈzany
konsultowaÊ siÚ i ĂciĂle wspóïpracowaÊ z organami krajowymi.
14
15
16

17

A. Dobrzañska, Polityka makroostroĝnoĂciowa…, op. cit., s. 62.
Obecnie banki centralne w 18 krajach UE sÈ zaangaĝowane w nadzór nad sektorem bankowym,
a w 5 z nich peïniÈ nadzór nad caïym systemem finansowym.
RozporzÈdzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 paědziernika 2013 r. powierzajÈce Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki zwiÈzanej z nadzorem ostroĝnoĂciowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. U. UE L 287/63 z dnia 29.10.2013.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe przepisy tego artykuïu mówiÈ o „organach wïaĂciwych” i „organach wyznaczonych” krajów uczestniczÈcych w unii bankowej – nie pojawia siÚ termin „organ makroostroĝnoĂciowy”.
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Tabela 2. Kraje, w których organ makroostroĝnoĂciowy jest róĝny od organu
wyznaczonego
Kraj

Organ makroostroĝnoĂciowy

Organ wyznaczony

Austria

Organ kolegialny
(Rada StabilnoĂci Rynku Finansowego)

Organ nadzoru

Buïgaria

Organ kolegialny
(Doradcza Rada ds. StabilnoĂci
Finansowej)

Bank centralny
(funkcja nadzorcza)

Chorwacja

Organ kolegialny
(Rada StabilnoĂci Finansowej)

Bank centralny
(funkcja nadzorcza)

Dania

Organ kolegialny
(Rada Ryzyka Systemowego)

RzÈd

Holandia

Organ kolegialny
(Komitet StabilnoĂci Finansowej)

Bank centralny
(funkcja nadzorcza)

otwa

Bank centralny

Organ nadzoru

Niemcy

Organ kolegialny
(Komitet StabilnoĂci Finansowej)

Organ nadzoru

Sïowenia

Organ kolegialny
(Rada StabilnoĂci Finansowej)

Bank centralny
(funkcja nadzorcza)

Wielka
Brytania

Organ kolegialny
(Komitet ds. Polityki StabilnoĂci
Finansowej)

Bank centralny
(funkcja nadzorcza)

½ródïo: opracowanie wïasne.

Co do zasady polityka makroostroĝnoĂciowa powinna pozostaÊ w gestii krajowych organów, gdyĝ to one lepiej znajÈ specyfikÚ lokalnego rynku. Pañstwa czïonkowskie mogÈ spotkaÊ siÚ z ryzykiem systemowym róĝnego rodzaju, a zatem wbcelu
przeciwdziaïania zagroĝeniom dla stabilnoĂci finansowej wynikajÈcym zbcech krajowego systemu finansowego lub ryzyka systemowego, wïadze krajowe powinny mieÊ
moĝliwoĂÊ elastycznego ksztaïtowania polityki makroostroĝnoĂciowej. Jednakĝe
przyznanie EBC uprawnieñ makroostroĝnoĂciowych stwarza szansÚ na ograniczenie ryzyka systemowego wykraczajÈcego poza jeden kraj uczestniczÈcy w unii
bankowej, gdyĝ EBC powinien analizowaÊ moĝliwe efekty dziaïañ makroostroĝnoĂciowych w wymiarze transgranicznym. Ponadto EBC jako instytucja wysoce niezaleĝna nie powinien takĝe natrafiaÊ na potencjalnÈ pokusÚ pozostawania biernym
(ang. inaction bias), która moĝe pojawiÊ siÚ na poziomie krajowym, przez co moĝe
on podejmowaÊ dziaïania konieczne takĝe z perspektywy krajowej.
Zwieñczeniem instytucjonalnej architektury makroostroĝnoĂciowej w UE jest
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), w której wiodÈcÈ rolÚ
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odgrywajÈ banki centralne. Instytucja ta ma charakter regionalny, gdyĝ odpowiada
za identyfikacjÚ i ograniczanie ryzyka systemowego w caïej UE. JednoczeĂnie ze
wzglÚdu na swojÈ specyfikÚ jest ona wyposaĝona jedynie w miÚkkie instrumenty
oddziaïywania, tj. ostrzeĝenia i zalecenia, a skutecznoĂÊ jej dziaïañ w znacznej
mierze opiera siÚ na jej autorytecie. GïównÈ rolÈ ESRB jest zapewnienie koordynacji dziaïañ makroostroĝnoĂciowych podejmowanych w poszczególnych krajach
unijnych. Przewaga ESRB polega na jej szerszym spojrzeniu na ryzyko systemowe
w aspekcie geograficznym (wszystkie kraje UE), jak i szerszym zakresie analizy
makroostroĝnoĂciowej – nie koncentruje siÚ wyïÈcznie na zjawiskach zachodzÈcych
w sektorze bankowym, ale takĝe dostrzega ryzyka pojawiajÈce siÚ w pozostaïych
sektorach rynku finansowego.
PodsumowujÈc moĝna stwierdziÊ, ĝe pierwotny niedobór rozwiÈzañ instytucyjnych przerodziï siÚ w nadmiar instytucji majÈcych kompetencje w zakresie ksztaïtowania polityki makroostroĝnoĂciowej. Pewnym zagroĝeniem, jakie moĝe byÊ
konsekwencjÈ pÈczkowania instytucji, jest skomplikowanie procesu decyzyjnego
ibrozmycie odpowiedzialnoĂci, co w efekcie negatywnie wpïywaïoby na prowadzenie
polityki makroostroĝnoĂciowej. Ponadto naleĝy podkreĂliÊ, ĝe gïównÈ rolÚ powinny
odgrywaÊ jednak organy na poziomie krajowym. W zwiÈzku z powyĝszym proces
tworzenia krajowych organów makroostroĝnoĂciowych powinien zakoñczyÊ siÚ jak
najszybciej w tych krajach, które wciÈĝ zwlekajÈ z ich powoïaniem. Poza formalnymi aspektami, tj. niespeïnieniem Zalecenia ESRB oraz niezastosowaniem siÚ do
przepisów CRDIV/CRR, brak organu makroostroĝnoĂciowego bÚdzie w szczególnoĂci ograniczaï moĝliwoĂÊ aktywnego stosowania instrumentów makroostroĝnoĂciowych oraz wspóïpracy w wymiarze transgranicznym. Jest to istotne tym bardziej,
ĝe w przypadku wielu instrumentów pakiet CRDIV/CRR przewiduje obowiÈzek
bÈdě moĝliwoĂÊ stosowania zasady wzajemnoĂci.

2. INSTRUMENTY MAKROOSTRO¿NO¥CIOWE
ZAWARTE W PAKIECIE CRDIV/CRR
Pakiet regulacyjny CRDIV/CRR transponuje na obszarze Unii Europejskiej zalecenia Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (ang. Basel Committee
on Banking Supervision, BCBS), które zostaïy przestawione w tzw. Bazylei III.
PomiÚdzy CRDIV/CRR a BazyleÈ III istniejÈ jednak pewne róĝnice, co wynika
zb dostosowania rekomendacji bazylejskich do specyfiki wspólnego rynku w UE.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe znacznÈ zmianÈ w nowych regulacjach dla sektora bankowego
jest zwrócenie uwagi na zagroĝenia wynikajÈce z istnienia ryzyka systemowego18.
Jednym z kluczowych elementów Bazylei III w tym zakresie jest wprowadzenie
18

M. Brzozowski, CRDIV/CRR – instrumenty makroostroĝnoĂciowe, Narodowy Bank Polski, 2014.
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kapitaïowego bufora antycyklicznego, który ma oddziaïywaÊ na cykl kredytowy,
przyczyniajÈc siÚ do ograniczenia procyklicznoĂci. Na gruncie europejskim wprowadzono takĝe wiele innych instrumentów makroostroĝnoĂciowych.

2.1. Kapitaïowy bufor antycykliczny
Zgodnie z CRDIV bufor antycykliczny (ang. countercyclical capital buffer, CCB)
ma byÊ zbudowany z zasadniczego kapitaïu pierwszej kategorii (ang. Common Equity Tier I, CET1) i ma byÊ nakïadany na ekspozycje krajowe. Celem tego instrumentu makroostroĝnoĂciowego jest osïabienie procyklicznego zachowania banków
i,b wb efekcie, wygïadzenie cyklicznych wahañ podaĝy kredytu w dïugim okresie.
Wbprzypadku identyfikacji ryzyka systemowego, wynikajÈcego z nadmiernej podaĝy kredytu, wprowadzenie dodatkowego wymogu kapitaïowego w postaci bufora
antycyklicznego powinno przyczyniÊ siÚ do ostudzenia akcji kredytowej, zapobiegajÈc tym samym boomowi kredytowemu. Natomiast w okresie recesji zwolnienie
banków z obowiÈzku utrzymania bufora antycyklicznego i uwolnienie dodatkowego
kapitaïu powinno zapobiec nagïemu spadkowi podaĝy kredytu (ang. credit crunch).
Kalibracja bufora antycyklicznego ma charakter krokowy, tzn. wskaěnik bufora19 jest ustalany na poziomie bÚdÈcym wielokrotnoĂciÈ 0,25 p.p. Organ wyznaczony dokonuje w cyklu kwartalnym oceny i ustalenia poziomu wskaěnika bufora
antycyklicznego obowiÈzujÈcego w danej jurysdykcji, uwzglÚdniajÈc:
1) wartoĂÊ referencyjnÈ bufora20 (ang. buffer guide),
2) wytyczne bÈdě zalecenia wydane w tym zakresie przez ESRB,
3) wszelkie inne zmienne, które uzna za istotne i majÈce zwiÈzek z cyklicznym
ryzykiem systemowym.
W czerwcu 2014 r. ESRB wydaïa Zalecenie21 skierowane do organów wyznaczonych, zawierajÈce wytyczne dotyczÈce ustalania wskaěnika bufora antycyklicznego,
w którym sformuïowano 7 zasad, jakimi powinny kierowaÊ siÚ organy wyznaczone
(patrz tabela 3). W swoim Zaleceniu ESRB rekomenduje, aby wartoĂÊ referencyjna stanowiïa jedynie punkt odniesienia dla organu wyznaczonego i nie zobowiÈzywaïa go do ustalenia wskaěnika bufora antycyklicznego na takim wïaĂnie
poziomie. Organy wyznaczone powinny takĝe uwzglÚdniÊ wskaěniki inne niĝ tylko

19

20
21
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CRDIV wprowadza takĝe pojÚcie specyficznego dla danej instytucji wskaěnika bufora antycyklicznego. Jest to wskaěnik bÚdÈcy ĂredniÈ waĝonÈ wskaěników bufora antycyklicznego obowiÈzujÈcych w jurysdykcjach, w których znajdujÈ siÚ ekspozycje kredytowe danego banku.
WartoĂÊ referencyjna stanowi teoretycznÈ wartoĂÊ wskaěnika bufora antycyklicznego obliczanÈ
zgodnie z metodologiÈ Komitetu Bazylejskiego.
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
wytycznych dotyczÈcych ustalania wskaěników bufora antycyklicznego (ERRS/2014/1), Dz. U.
UE C 293/1 z dnia 2.09.2014.
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poziom luki kredytowej. Zalecenie ESRB wskazuje kilka grup wskaěników, które
powinny byÊ takĝe monitorowane, tj. np. ceny nieruchomoĂci, caïkowitÈ wielkoĂÊ
kredytu bankowego w gospodarce, jakoĂÊ bilansów banków (w tym wskaěnik děwigni), poziom zadïuĝenia gospodarstw domowych czy bilans obrotów bieĝÈcych wbrelacji do PKB. Decyzja w sprawie wskaěnika bufora powinna opieraÊ siÚ nie tylko
na analizie wskaěników iloĂciowych, ale takĝe zawieraÊ element oceny eksperckiej
(tzw. ograniczona dyskrecjonalnoĂÊ). Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze,
wskaěniki iloĂciowe prezentujÈ obraz historyczny i mogÈ nie uwzglÚdniaÊ dynamicznych zmian zachodzÈcych w systemie finansowym. W zwiÈzku z tym powinny byÊ interpretowane z ostroĝnoĂciÈ, gdyĝ mogÈ byÊ czasem mylÈce. Po drugie,
systemy finansowe poszczególnych krajów UE sÈ w dalszym ciÈgu zróĝnicowane.
Róĝnice te dotyczÈ zarówno stopnia ich rozwoju, jak równieĝ struktury, poziomu
ibdostÚpnoĂci kredytu. W zwiÈzku z tym decyzja o poziomie wskaěnika bufora antycyklicznego powinna uwzglÚdniaÊ owe krajowe cechy specyficzne.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe piÚÊ z zasad wskazanych w Zaleceniu ESRB (1, 2, 3, 4 i 7)
zostaïo zaadaptowanych z rekomendacji Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru
Bankowego w zakresie operacjonalizacji antycyklicznego bufora kapitaïowego22.
Pozostaïe dwie zasady (5 i 6) nabierajÈ szczególnego znaczenia na obszarze Unii
Europejskiej, gdzie dla skutecznoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej konieczna jest
przejrzysta komunikacja o podjÚtych dziaïaniach makroostroĝnoĂciowych oraz
uznawanie wymogu bufora antycyklicznego przez wïadze pozostaïych krajów unijnych, tzw. zasada wzajemnoĂci (ang. reciprocity).
Rola transparentnoĂci dziaïañ makroostroĝnoĂciowych jest tematem jeszcze nie
do koñca zbadanym. Pomimo ogólnej zgody, ĝe otwarta polityka komunikacyjna
powinna mieÊ pozytywny wpïyw na skutecznoĂÊ polityki makroostroĝnoĂciowej,
brakuje wciÈĝ analiz pokazujÈcych, jaka jest dokïadnie owa zaleĝnoĂÊ. Ponadto ze
wzglÚdu na poczÈtkowy etap funkcjonowania organów makroostroĝnoĂciowych,
wciÈĝ nie ma w tym zakresie wystarczajÈcych doĂwiadczeñ, na podstawie których
moĝna by sformuïowaÊ tzw. dobre praktyki. Niemniej jednak dyrektywa CRDIV
nakïada na organy makroostroĝnoĂciowe szczegóïowe obowiÈzki w zakresie komunikacji dotyczÈcej wskaěnika bufora antycyklicznego. Co kwartaï organ wyznaczony zobowiÈzany jest do publikowania na swojej stronie internetowej informacji
dotyczÈcych poziomu wskaěnika bufora antycyklicznego, terminu jego obowiÈzywania wraz z uzasadnieniem, a takĝe danych wedïug których podjÚto decyzjÚ, tj.
wskaěnika kredyt-do-PKB, luki kredytowej i wartoĂci referencyjnej.

22

Basel Committee on Banking Supervision, Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, December 2010, s. 2–5.
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Tabela 3. Zasady ESRB dotyczÈce ustalania wskaěnika bufora antycyklicznego
Zasada

1

2

3

4

5

6

7

Zakres

WyjaĂnienie

Cel

Decyzjom dotyczÈcym ustalenia wskaěnika
bufora antycyklicznego powinien przyĂwiecaÊ
cel ochrony systemu bankowego przed
potencjalnymi stratami wynikajÈcymi
zbnadmiernej akcji kredytowej.

WartoĂÊ referencyjna

Decyzja dotyczÈca wskaěnika bufora
antycyklicznego powinna opieraÊ siÚ na
wskaěniku luki kredytowej. Niemniej jednak
organy wyznaczone powinny takĝe analizowaÊ
inne zmienne.

Ryzyko faïszywych
alarmów

Organy wyznaczone powinny pamiÚtaÊ,
ĝe informacje zawarte w luce kredytowej
oraz innych zmiennych mogÈ byÊ mylÈce.
UĝytecznoĂÊ tych wskaěników naleĝy okresowo
oceniaÊ.

Zniesienie bufora
antycyklicznego

Organy wyznaczone powinny szybko znieĂÊ
wymóg bufora antycyklicznego, gdyby
ryzyko systemowe zmaterializowaïo siÚ. JeĂli
ryzyko systemowe obniĝyïo siÚ, ale nie ulegïo
materializacji, wymóg bufora antycyklicznego
powinien byÊ stopniowo ïagodzony.

Komunikacja

Organy wyznaczone powinny zadbaÊ
obtransparentnÈ komunikacjÚ decyzji
dotyczÈcych bufora antycyklicznego, a takĝe
wypracowaÊ mechanizm koordynacji z innymi
krajowymi organami wyznaczonymi i ESRB.

Zasada wzajemnoĂci

Organy wyznaczone powinny uznawaÊ
wskaěniki bufora antycyklicznego ustalone
wbinnych krajach czïonkowskich, równieĝ
powyĝej 2,5%. W przypadku, gdy nie decydujÈ
siÚ one uznaÊ wskaěnika bufora obowiÈzujÈcego
w innym kraju UE, powinny przeanalizowaÊ
moĝliwe efekty w wymiarze transgranicznym.

Inne instrumenty
makroostroĝnoĂciowe

Organy wyznaczone powinny rozwaĝyÊ, kiedy
zastosowaÊ wyïÈcznie bufor antycykliczny,
abkiedy inne instrumenty makroostroĝnoĂciowe,
gdyĝ bufor ten jest zaledwie jednym
zbdostÚpnych instrumentów.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
zbdnia 18 czerwca 2014 r..., op. cit.
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W zakresie stosowania zasady wzajemnoĂci moĝna wnioskowaÊ, ĝe Zalecenie
ESRB zachÚca kraje unijne do dobrowolnego stosowania tej zasady. Zgodnie z dyrektywÈ CRDIV obowiÈzek uznawania bufora antycyklicznego przez inne pañstwa
czïonkowskie jest ograniczony. JeĂli wskaěnik bufora antycyklicznego zostaï ustalony na poziomie wyĝszym niĝ 2,5%, wówczas stosowanie zasady wzajemnoĂci jest
dobrowolne23. Niemniej jednak w warunkach wysokiej integracji finansowej, jaka
ma miejsce w Unii Europejskiej, niestosowanie zasady wzajemnoĂci moĝe prowadziÊ do negatywnych zaburzeñ konkurencji na jednolitym rynku finansowym. Ponadto dziaïania makroostroĝnoĂciowe podjÚte w danym kraju mogïyby de facto okazaÊ siÚ nieskuteczne, gdyby akcja kredytowa zostaïa jedynie przesuniÚta z banków
krajowych do podmiotów nie objÚtych bezpoĂrednim nadzorem kraju goszczÈcego,
tj. do oddziaïów, bÈdě w ramach dziaïalnoĂci transgranicznej. W efekcie akumulacja
ryzyka systemowego w danym kraju nie zostaïaby zatrzymana.
Na zakoñczenie naleĝy dodaÊ, ĝe zgodnie z dyrektywÈ CRDIV banki majÈ
12b miesiÚcy na dostosowanie siÚ do ogïoszonego wskaěnika bufora antycyklicznego. Wskazanie wczeĂniejszego terminu obowiÈzywania bufora antycyklicznego
musi byÊ uzasadnione przez organ wyznaczony szczególnymi okolicznoĂciami.
Wb przypadku gdy wskaěnik bufora zostaje obniĝony, organ wyznaczony okreĂla
takĝe zakïadany czas, w którym nie przewiduje siÚ podniesienia tego wskaěnika.
Ustalenia te nie sÈ jednak wiÈĝÈce dla organu wyznaczonego, co oznacza, ĝe moĝe
on wczeĂniej niĝ zakïadano ustaliÊ wyĝszy wskaěnik bufora antycyklicznego, jeĂli
pojawi siÚ cykliczne ryzyko systemowe.

2.2. Bufor ryzyka systemowego
Bufor ryzyka systemowego (ang. systemic risk buffer, SRB) jest instrumentem
makroostroĝnoĂciowym specyficznym dla Unii Europejskiej, w tym sensie, ĝe powstaï on w ramach prac nad dyrektywÈ CRDIV i nie wystÚpuje w zestawie rekomendacji bazylejskich. Zgodnie z art. 133 bufor ten jest przeznaczony do „zapobiegania i ograniczania dïugoterminowych niecyklicznych ryzyk systemowych lub
makroostroĝnoĂciowych”. Jednakĝe tekst dyrektywy nie precyzuje, co rozumie siÚ
pod pojÚciem „niecyklicznych ryzyk systemowych lub makroostroĝnoĂciowych”.
W zwiÈzku zbtym, ĝe antycykliczny bufor kapitaïowy ma oddziaïywaÊ na czasowy
wymiar ryzyka systemowego, moĝna wnioskowaÊ, ĝe zamiarem prawodawcy jest,
aby bufor ryzyka systemowego byï stosowany w przypadku zidentyfikowania ryzyka systemowego obcharakterze strukturalnym. BiorÈc pod uwagÚ cel, któremu
ma sïuĝyÊ bufor ryzyka systemowego, naleĝy wskazaÊ trzy gïówne przesïanki do
naïoĝenia takiego bufora:
23

W przypadku, gdy wskaěnik bufora powyĝej 2,5% nie zostaï uznany, stosuje siÚ wówczas wskaěnik bufora wynoszÈcy 2,5%.
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Y wspólne ekspozycje instytucji finansowych,
Y wzajemne powiÈzania pomiÚdzy instytucjami,
Y koncentracja w sektorze finansowym.
W zakresie bufora ryzyka systemowego dyrektywa CRDIV jest znacznie mniej
precyzyjna niĝ w przypadku bufora antycyklicznego. Bufor ryzyka systemowego ma
byÊ zbudowany z kapitaïu podstawowego Tier I (CET1). Minimalny poziom wskaěnika bufora wynosi 1%. Górnej granicy teoretycznie nie ma. Kalibracja odbywa siÚ
w drodze korekty o 0,5 p.p. Bufor ten ma zastosowanie do wszystkich instytucji24
lub pewnego ich podzbioru.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe zgodnie z art. 133 pañstwa czïonkowskie mogÈ wprowadziÊ bufor ryzyka systemowego do swojego porzÈdku prawnego, co oznacza, iĝ jest
to tzw. opcja narodowa. Bufor ryzyka systemowego nie jest zatem instrumentem
zharmonizowanym, który, tak jak np. bufor antycykliczny, obowiÈzuje w kaĝdym
pañstwie czïonkowskim.
Dyrektywa CRDIV przewiduje róĝne procedury ustalania bufora ryzyka systemowego w zaleĝnoĂci od wysokoĂci wskaěnika oraz daty jego nakïadania, tj. przed
i po 1 stycznia 2015 r. Ze wzglÚdu na datÚ publikacji niniejszego artykuïu przedstawiono jedynie procedury obowiÈzujÈce po 1 stycznia 2015 r. (patrz tabela 4).
Tabela 4. Procedury w zakresie stosowania bufora ryzyka systemowego
pob1bstycznia 2015 r.
Poziom wskaěnika
SRB

Podejmowane dziaïania

Do 3%

Notyfikacja
Organ nakïadajÈcy bufor musi z miesiÚcznym wyprzedzeniem
poinformowaÊ o swoim zamiarze KE, ESRB i EBA, a takĝe
zainteresowane organy pañstw czïonkowskich i organy
pañstw trzecich, jeĂli bufor bÚdzie ich takĝe dotyczyï.

MiÚdzy 3–5%
gdy bufor ma byÊ
naïoĝony na bank nie
bÚdÈcy podmiotem
zaleĝnym instytucji
majÈcej siedzibÚ
w innym pañstwie
czïonkowskim

1) Notyfikacja
Organ nakïadajÈcy bufor musi z miesiÚcznym
wyprzedzeniem poinformowaÊ o swoim zamiarze KE,
ESRB i EBA.
2) Opinia KE
KE wydaje opiniÚ w przedmiotowej sprawie. Pozytywna
opinia KE zezwala na przyjÚcie planowanych Ărodków.
Natomiast negatywna opinia nie blokuje zupeïnie
moĝliwoĂÊ podjÚcia dziaïañ, jednakĝe krajowy organ
nakïadajÈcy bufor musi przedstawiÊ powody, dla których
nie stosuje siÚ do wydanej opinii KE.

24

18

Pod pojÚciem „instytucji” w dyrektywie CRDIV rozumie siÚ „instytucjÚ kredytowÈ” lub „firmÚ
inwestycyjnÈ”.
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Poziom wskaěnika
SRB

Podejmowane dziaïania

MiÚdzy 3–5%,
gdy bufor ma byÊ
naïoĝony na bank
bÚdÈcy podmiotem
zaleĝnym instytucji
majÈcej siedzibÚ
w innym pañstwie
czïonkowskim

1) Notyfikacja
Organ nakïadajÈcy bufor musi z miesiÚcznym
wyprzedzeniem poinformowaÊ o swoim zamiarze KE,
ESRB i EBA oraz organy kraju macierzystego.
2) Opinie KE i ESRB
KE i ESRB wydajÈ opinie w przedmiotowej sprawie.
3) Porozumienie pomiÚdzy organami krajowymi
Organy kraju goszczÈcego i kraju macierzystego powinny
dojĂÊ do porozumienia w zakresie nakïadanego Ărodka
makroostroĝnoĂciowego.
4) Mediacja EBA (opcjonalnie)
W przypadku gdy nie osiÈgniÚto konsensusu, a takĝe
jeĂli opinie KE i ESRB sÈ negatywne, organ nakïadajÈcy
bufor moĝe zwróciÊ siÚ do EBA z proĂbÈ o mediacjÚ
zgodnie zbart. 19 rozporzÈdzania 1093/2010. Artykuï ten
przewiduje wiÈĝÈcÈ mediacjÚ EBA, tzn. iĝ do wydanej
decyzji EBA naleĝy siÚ bezwzglÚdnie zastosowaÊ.

Powyĝej 5%

1) Notyfikacja
Organ nakïadajÈcy bufor musi powiadomiÊ o swoim
zamiarze KE, ESRB i EBA oraz zainteresowane organy
pañstw czïonkowskich i pañstw trzecich, jeĂli bufor bÚdzie
ich takĝe dotyczyï.
2) Opinia ESRB i EBA
W ciÈgu miesiÈca od otrzymania notyfikacji ESRB
przekazuje opiniÚ KE, w której przedstawia swoje
stanowisko na temat tego, czy proponowany bufor ryzyka
systemowego i jego wysokoĂÊ sÈ wïaĂciwe. SwojÈ opiniÚ
wbtej sprawie moĝe takĝe wydaÊ EBA.
3) Decyzja KE
KE, uwzglÚdniajÈc opinie ESRB i EBA, podejmuje
ostatecznÈ decyzjÚ (powinno to nastÈpiÊ w ciÈgu dwóch
miesiÚcy od notyfikacji). JeĂli decyzja jest pozytywna, KE
wydaje akt wykonawczy zezwalajÈcy danemu krajowemu
organowi na wprowadzenie bufora ryzyka systemowego.
JeĂli decyzja KE jest negatywna, wówczas bufor ryzyka
systemowego nie moĝe zostaÊ wprowadzony.

KE – Komisja Europejska,
EBA – Europejski UrzÈd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority).
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, March 2014, s. 100 oraz art. 133 dyrektywy 2013/36/UE.
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Podstawowym elementem procedury wprowadzenia bufora ryzyka systemowego
jest notyfikacja instytucji europejskich. Powiadomienie takie powinno zawieraÊ w szczególnoĂci: 1) opis zidentyfikowanego ryzyka systemowego, 2) uzasadnienie dla wprowadzenia tego instrumentu, 3) ocenÚ jego prawdopodobnego wpïywu
na rynek wewnÚtrzny, 4) wyjaĂnienie, dlaczego ĝaden inny dostÚpny Ărodek (z wyjÈtkiem Ărodków przewidzianych w art. 458 i 459 CRR) nie jest wystarczajÈcy, by
zaradziÊ zidentyfikowanemu ryzyku systemowemu, 5) poziom wskaěnika bufora
ryzyka systemowego, który chce siÚ wprowadziÊ w danym pañstwie czïonkowskim.
JeĂli w wyniku odpowiedniej procedury zamiar naïoĝenia bufora ryzyka systemowego uzyskaï akceptacjÚ na poziomie unijnym, organ nakïadajÈcy wprowadza
wymóg bufora, publikujÈc jednoczeĂnie informacje dotyczÈce wskaěnika bufora,
terminu jego obowiÈzywania, zakresu jego stosowania oraz uzasadnienie dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych. Zgodnie z dyrektywÈ CRDIV bufor ryzyka systemowego
poddawany jest przeglÈdowi co najmniej raz na dwa lata.

2.3. Bufory kapitaïowe dla globalnych i innych instytucji
o znaczeniu systemowym
W odpowiedzi na problem instytucji „zbyt duĝych, aby upaĂÊ” (ang. too big to
fail) dyrektywa CRD IV wprowadza dwa bufory kapitaïowe zbudowane z kapitaïu
podstawowego Tier I (CET1):
Y bufor kapitaïowy dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (ang. global systemically important institutions buffer, G-SIIs),
Y bufor kapitaïowy dla innych instytucji o znaczeniu systemowym (ang. other
systemically important institutions buffer, O-SIIs).
Przy czym w Ăwietle przepisów CRDIV charakter obowiÈzkowy ma wyïÈcznie
bufor dla G-SIIs, podczas gdy bufor dla O-SIIs moĝna traktowaÊ jako opcjÚ narodowÈ.
PodstawÈ do wprowadzenia tych buforów byïy rekomendacje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) dotyczÈce identyfikacji i zwiÚkszenia
zdolnoĂci do absorbcji strat globalnych systemowo waĝnych banków25 oraz sposobu
postÚpowania z systemowo waĝnymi bankami na poziomie krajowym26. Jednak
wbpewnych aspektach przepisy CRDIV odbiegajÈ od wytycznych Komitetu Bazylejskiego.

25

26
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Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Bank for International Settlements, 2013.
Basel Committee on Banking Supervision, A framework for dealing with domestic systemically
important banks, Bank for International Settlements, 2012.
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Dyrektywa CRDIV okreĂla ogólne ramy metodologii identyfikacji globalnych
instytucji o znaczeniu systemowym (G-SIIs) oraz sposobu alokacji tych instytucji do odpowiednich podkategorii, zgodnie z ich systemowÈ waĝnoĂciÈ. W celu
zachowania spójnoĂci regulacji w wymiarze miÚdzynarodowym metodologia ta
opiera siÚ na piÚciu bazylejskich kategoriach ilustrujÈcych systemowe znaczenie
banku, tj. 1) wielkoĂÊ, 2) wzajemne powiÈzania z systemem finansowym, 3) zastÚpowalnoĂÊ usïug, 4) zïoĝonoĂÊ grupy oraz 5) dziaïalnoĂÊ transgraniczna. Wszystkie kategorie sÈ tak samo waĝne, co odzwierciedla przyznanie kaĝdej z nich wagi
wbwysokoĂci 20%. Metodologia identyfikacji G-SIIs zostaïa uszczegóïowiona przez
EBA wbprojekcie regulacyjnych standardów technicznych27 poprzez okreĂlenie, jakie konkretne wskaěniki powinny byÊ obliczane w ramach kaĝdej kategorii. Na
uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe EBA zaadaptowaïa 12 wskaěników z rekomendacji bazylejskiej. Po ustaleniu wyniku dla kaĝdej instytucji zostaje ona przyporzÈdkowana
do jednej zb piÚciu podkategorii, co determinuje wysokoĂÊ bufora kapitaïowego28
(patrz tabelab5). Przy czym naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe o ile Komitet Bazylejski wyraěnie
zaznaczyï, ĝe najwyĝsza podkategoria pozostaje w domyĂle pusta w celu zniechÚcenia instytucji do zwiÚkszania ich systemowej waĝnoĂci, o tyle dyrektywa CRDIV
nie zawiera takiego zastrzeĝenia.
Tabela 5. Podkategorie alokacji G-SIIs wedïug CRDIV
Podkategoria

WysokoĂÊ bufora dla G-SIIs (w %)

1

1,0

2

1,5

3

2,0

4

2,5

5

3,5

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie art. 131 dyrektywy 2013/36/UE.

W Ălad za miÚdzynarodowymi ustaleniami, regulacje europejskie dopuszczajÈ ewentualne korekty dokonane przez nadzorcÚ polegajÈce na re-alokacji instytucji do wyĝszej podkategorii niĝ wynikaïoby to ze stosowania metody iloĂciowej
lub zakwalifikowanie instytucji jako systemowo waĝnej, nawet jeĂli jej wynik jest
niĝszy od wartoĂci progowej dla najniĝszej podkategorii. OsÈd nadzorczy pozwala
27

28

EBA Final draft Regulatory Technical Standards on the methodology for the identification of
global systemically important institutions (G-SIIs) under Article 131 of Directive 2013/36/EU,
EBA/RTS/2014/07, June 2014.
Pierwsza kalkulacja wskaěników i identyfikacja globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
nastÈpi na poczÈtku 2015 r. Wymóg z tytuïu bufora dla G-SIIs bÚdzie obowiÈzywaï te instytucje
od 1 stycznia 2016 r.
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na uzupeïnienie podejĂcia iloĂciowego o pewne aspekty, których wskaěniki nie sÈ
wb stanie uchwyciÊ. Niemniej jednak decyzja taka musi byÊ zawsze odpowiednio
umotywowana. Jak wskazuje Komitet Bazylejski, nadzorcy w tym procesie powinni
oceniaÊ wpïyw upadku danej instytucji na globalny system finansowy, a nie prawdopodobieñstwo takiego zdarzenia29.
Dyrektywa CRDIV okreĂla takĝe ogólne ramy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SIIs), przy czym metodologia jest róĝna od
bazylejskiej. Wynika to z tego, ĝe rekomendacje bazylejskie dotyczÈ systemowo
waĝnych banków na poziomie krajowym (ang. domestic systemically important
banks, D-SIBs), podczas gdy, zgodnie z dyrektywÈ, instytucje mogÈ mieÊ systemowe znaczenie nie tylko dla danej gospodarki narodowej, ale i caïej UE. Motywuje
to uwzglÚdnienie kryterium dotyczÈcego dziaïalnoĂci transgranicznej w CRDIV,
zbktórego zrezygnowano w przypadku metodologii dla G-SIBs (patrz tabela 6).
Tabela 6. Porównanie kryteriów wykorzystywanych przy identyfikacji
instytucji o znaczeniu systemowym wedïug CRDIV i BCBS
Kryteria

wedïug CRDIV

wedïug BCBS

G-SIIs

O-SIIs

G-SIBs

D-SIBs

WielkoĂÊ

9

9

9

9

PowiÈzania danej instytucji
lub grupy zbsystemem finansowym

9

9

9

9

ZastÚpowalnoĂÊ

9

9

9

ZïoĝonoĂÊ

9

9

9

Rozmiar dziaïalnoĂci transgranicznej

9

Znaczenie dla gospodarki UE
lub danego pañstwa czïonkowskiego

9

9

9

½ródïo: opracowanie wïasne.

Pewnym doprecyzowaniem metodologii wskazanej w CRDIV sÈ wytyczne EBA
w zakresie kryteriów oceny innych instytucji o znaczeniu systemowym30, które jednakĝe, w odróĝnieniu od regulacyjnych standardów technicznych, majÈ charakter
niewiÈĝÈcy. EBA proponuje, aby proces identyfikacji systemowo waĝnych instytucji
na poziomie krajowym przebiegaï dwufazowo. W pierwszym etapie nadzorca, wykorzystujÈc zawarte w wytycznych EBA wskaěniki, obliczaïby rating pozwalajÈcy

29
30
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Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks…, op. cit., s. 9.
European Banking Authority, Consultation Paper Guidelines on the criteria to determine the
conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relations to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs), EBA/CP/2014/19, 18 July 2014.
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na zaklasyfikowanie instytucji jako systemowej. NastÚpnie w drugim etapie nadzorca mógïby wskazaÊ jako systemowo waĝne instytucje, których wynik byï niĝszy
niĝ minimalny próg. Decyzja taka miaïaby byÊ uzasadniona przeprowadzeniem
odpowiedniej oceny nadzorczej uwzglÚdniajÈcej specyfikÚ instytucji oraz lokalnego
systemu finansowego, jak równieĝ dodatkowÈ analizÈ iloĂciowÈ wykorzystujÈcÈ
wskaěniki, które zostaïy zawarte w zaïÈczniku do wytycznych EBA (np. wielkoĂÊ
aktywów w relacji do PKB, caïkowite aktywa waĝone ryzykiem, kredyty zabezpieczone nieruchomoĂciami, liczba klientów, wartoĂÊ transakcji repo, itp.).
KolejnÈ istotnÈ róĝnicÈ jest poziom wskaěnika bufora dla innych instytucji
ob znaczeniu systemowym. Zgodnie z CRDIV wspóïczynnik bufora dla O-SIIs nie
moĝe przekroczyÊ 2%, podczas gdy rekomendacje bazylejskie nie sugerujÈ ĝadnych
ograniczeñ w tym wzglÚdzie, pozostawiajÈc peïnÈ swobodÚ organom krajowym.
Zasady bazylejskie uznajÈ, ĝe to wïadze lokalne sÈ najlepiej przygotowane do oceny
systemowego znaczenia banku oraz ustalenia wysokoĂci bufora kapitaïowego, aby
zapewniÊ odpowiedniÈ absorbcjÚ strat.
Od strony proceduralnej naïoĝenie bufora dla O-SIIs wymaga przesïania wczeĂniejszej notyfikacji do Komisji Europejskiej, ESRB oraz EBA, a takĝe organów
zainteresowanych pañstw czïonkowskich. Powiadomienie powinno zawieraÊ uzasadnienie wprowadzenia bufora dla O-SIIs, ocenÚ jego potencjalnego wpïywu na
rynek wewnÚtrzny oraz poziom wskaěnika bufora, który zamierza siÚ wprowadziÊ.

2.4. ¥rodki makroostroĝnoĂciowe przewidziane w art. 458 CRR
Drugi pakiet instrumentów makroostroĝnoĂciowych, obejmujÈcy tzw. Ărodki
krajowe (ang. national flexibility measures), zostaï zawarty w art. 458 ust. 2 lit.bd
CRR. Spektrum instrumentów przewidzianych w art. 458 jest bardzo szerokie,
przez co mogÈ byÊ one wykorzystywane w celu zaadresowania ryzyka systemowego
róĝnego rodzaju, zarówno w wymiarze czasowym jak i strukturalnym.
Przepisy art. 458 CRR zezwalajÈ organom krajowym na podniesienie wymogów w zakresie funduszy wïasnych ponad regulacyjne minima31. Organy krajowe mogÈ takĝe zdecydowaÊ o podniesieniu wskaěnika bufora zabezpieczajÈcego
powyĝej minimalnego poziomu, tj. 2,5%. Obydwa instrumenty skutkujÈ podwyĝszeniem bazy kapitaïowej banku, tym samym wzmacniajÈc jego zdolnoĂÊ do absorbcji
strat oraz odpornoĂÊ na potencjalne szoki. Niemniej jednak naleĝy wskazaÊ na
istotnÈ róĝnicÚ pomiÚdzy nimi. ZwiÚkszone wymogi w zakresie funduszy wïasnych
obowiÈzujÈ od razu i w caïoĂci, podczas gdy speïnienie wymogu wyĝszego bufora

31

Art. 92 CRR okreĂla minimalne wymogi, tj. 4,5% dla wspóïczynnika kapitaïu podstawowego Tier
I (CET1), 6% dla wspóïczynnika kapitaïu Tier 1 i 8% dla ïÈcznego wspóïczynnika kapitaïowego
(tzw. wspóïczynnika wypïacalnoĂci).
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zabezpieczajÈcego moĝe nastÚpowaÊ stopniowo32. Takie progresywne wprowadzenie instrumentu makroostroĝnoĂciowego oddziaïujÈcego na poziom kapitaïów moĝe
byÊ bardziej preferowane, gdyĝ daje ono moĝliwoĂÊ bankom ïagodnego dostosowania siÚ do nowych regulacji i zbudowania odpowiedniej bazy kapitaïowej, nie
wywoïujÈc przy tym negatywnych reakcji na rynku.
Zgodnie z art. 458 organy krajowe mogÈ takĝe wprowadziÊ dziaïania makroostroĝnoĂciowe dotyczÈce ekspozycji wewnÈtrz sektora finansowego. DostÚpne Ărodki obejmujÈ np. podniesienie wag ryzyka, naïoĝenie dodatkowych narzutów
kapitaïowych (ang. capital buffer „add-ons”), bÈdě zaostrzenie limitów na duĝe
ekspozycje33. Instrumenty te mogÈ byÊ zastosowane wobec szerokiego spektrum
ekspozycji (sekurytyzacja, obligacje zabezpieczone, itp.) oraz instytucji sektora finansowego (banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe). Ta kategoria dziaïañ makroostroĝnoĂciowych powinna skutkowaÊ zmniejszeniem koncentracji ekspozycji wewnÈtrz sektora finansowego oraz ograniczeniem wzajemnych
powiÈzañ miÚdzy instytucjami, osïabiajÈc tym samym moĝliwy efekt zaraĝania.
Ponadto podniesienie wymogów kapitaïowych wobec tego typu ekspozycji zwiÚkszy
takĝe zdolnoĂÊ banków do absorbcji strat oraz ich odpornoĂÊ.
W ramach dziaïañ makroostroĝnoĂciowych organy krajowe mogÈ takĝe zmniejszyÊ limity na duĝe ekspozycje34, ograniczajÈc tym samym maksymalnÈ stratÚ
banku w przypadku niewypïacalnoĂci kontrahenta/klienta. Limity te mogÈ byÊ
naïoĝone albo na pojedyncze ekspozycje, albo na ekspozycje wobec okreĂlonego
sektora35. Ostatecznie zatem narzÚdzie to bÚdzie wpïywaÊ na ograniczenie poziomu
koncentracji i wzajemnych powiÈzañ miÚdzy instytucjami w sektorze finansowym,
a w konsekwencji na osïabienie efektu zaraĝania.
Przepisy art. 458 zezwalajÈ organom krajowym takĝe na zastosowanie jeszcze
bardziej restrykcyjnych Ărodków w odniesieniu do ekspozycji zabezpieczonych
nieruchomoĂciami zarówno mieszkalnymi, jak i komercyjnymi, tzn.bpod-

32
33
34

35

24

The ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential…, op. cit., s. 145.
Ibidem, s. 142.
Limity na duĝe ekspozycje sÈ standardowym instrumentem mikroostroĝnoĂciowym. Zgodnie
z obowiÈzujÈcymi przepisami, art. 392 CRR definiuje duĝÈ ekspozycjÚ jako ekspozycjÚ wobec
podmiotu, bÈdě grupy powiÈzanych podmiotów, której wartoĂÊ jest równa lub wyĝsza niĝ 10%
wartoĂci uznanego kapitaïu banku. Art. 395 wspomnianego rozporzÈdzenia nakïada takĝe
ograniczenia na wielkoĂÊ ekspozycji kredytowych, tj. nie moĝe ona przekroczyÊ 25% wartoĂci
uznanego kapitaïu banku, bÈdě 150 mln EUR, w zaleĝnoĂci, która z tych wartoĂci jest wyĝsza.
StosujÈc ten instrument, naleĝy dokïadnie rozwaĝyÊ, na jakie ekspozycje nakïada siÚ lub zaostrza
limity. Przykïadowo, ograniczenie limitów wobec ekspozycji na rynku miÚdzybankowym moĝe
spowodowaÊ spadek aktywnoĂci banków na tym rynku i zwiÚkszenie finansowania, np. wbbanku
centralnym, co mogïoby mieÊ wpïyw na funkcjonowanie systemów pïatniczych i realizacjÚ polityki pieniÚĝnej. Na to potencjalne ryzyko zwraca takĝe uwagÚ ESRB, patrz: European Systemic
Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential…, op. cit., s. 153.
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niesienie wag ryzyka powyĝej 150% w przypadku metody standardowej36 oraz ustalenie minimalnych wartoĂci dla parametru LGD w przypadku banków stosujÈcych metodÚ wewnÚtrznych ratingów (IRB)37. Dziaïania takie mogÈ byÊ konieczne
wbprzypadku zidentyfikowania bañki spekulacyjnej na rynku nieruchomoĂci.
Organy krajowe mogÈ, korzystajÈc z art. 458, wprowadziÊ takĝe bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie pïynnoĂci. Przykïadem takiego instrumentu mogÈ byÊ
dodatkowe bufory pïynnoĂciowe (ponadstandardowe normy LCR i NSFR38), które
mogïyby byÊ zwalniane w okresie napiÚÊ na rynkach. Takie zmienne w czasie podejĂcie (analogiczne do koncepcji antycyklicznego bufora kapitaïowego) pozwoliïoby
oddziaïywaÊ na cykliczne ryzyko pïynnoĂci i zabezpieczyïoby sytuacjÚ pïynnoĂciowÈ
banku na wypadek sytuacji kryzysowych.
W ramach dziaïañ makroostroĝnoĂciowych, zgodnie z art. 458 CRR, organ krajowy moĝe naïoĝyÊ na bank zwiÚkszone wymogi w zakresie ujawniania informacji39, tj. obowiÈzek czÚstszej publikacji okreĂlonych informacji lub/i informacji
obwiÚkszym stopniu szczegóïowoĂci. Powinno to sprzyjaÊ zwiÚkszeniu przejrzystoĂci
w systemie finansowym, w szczególnoĂci poprzez ograniczenie zjawiska asymetrii
informacji. Istotnym warunkiem skutecznoĂci tego instrumentu jest porównywalnoĂÊ ujawnianych informacji, co stanowi waĝny argument na rzecz harmonizacji
regulacji w sektorze bankowym. ZwiÚkszone wymogi informacyjne mogÈ mieÊ takĝe wymiar prewencyjny i dyscyplinujÈcy, zniechÚcajÈc banki do podejmowania zbyt
duĝego ryzyka bÈdě stosowania wÈtpliwych praktyk rynkowych. Poza pozytywnymi
skutkami w postaci zwiÚkszonej dyscypliny rynkowej, wiÚksze wymogi w zakresie
ujawniania niosÈ takĝe konkretne zagroĝenia, np. negatywnÈ reakcjÚ rynku (wbpostaci runu na bank lub spadku cen akcji) na opublikowane informacje.
Od strony proceduralnej Ărodki wyszczególnione w art. 458 mogÈ byÊ wprowadzone albo przez organ nadzorczy, albo przez organ wyznaczony, w zaleĝnoĂci jak
zostanie to uregulowane w przepisach krajowych. Stosowanie tych Ărodków jest
36

37

38

39

Zgodnie z art. 124 CRR, w metodzie standardowej ekspozycjom zabezpieczonym nieruchomoĂciami mieszkalnymi przyznaje siÚ wagÚ ryzyka na poziomie 35%, a ekspozycjom zabezpieczonym nieruchomoĂciami komercyjnymi wagÚ ryzyka równÈ 50%. Jednakĝe, gdy wymagajÈ tego
wzglÚdy stabilnoĂci finansowej, organ nadzoru moĝe podnieĂÊ wspomniane wagi ryzyka dla
ekspozycji w peïni zabezpieczonych nieruchomoĂciami do maksymalnie 150%.
Zgodnie z art. 164 CRR Ărednia wartoĂÊ LGD, waĝona ekspozycjÈ dla wszystkich ekspozycji
detalicznych zabezpieczonych nieruchomoĂciami mieszkalnymi, wynosi 10%, natomiast Ărednia wartoĂÊ LGD, waĝona ekspozycjÈ dla wszystkich ekspozycji detalicznych zabezpieczonych
nieruchomoĂciami komercyjnymi, wynosi 15%.
CRR wprowadza dwie nowe miary pïynnoĂci: 1) wskaěnik pokrycia pïynnoĂci (ang. liquidity
coverage ratio, LCR) oraz 2) wskaěnik stabilnego finansowania (ang. net stable funding ratio,
NSFR). Przewiduje siÚ, ĝe norma LCR zacznie obowiÈzywaÊ do 2015 r., a norma NSFR od
2018br. Pomimo ĝe wprowadzenie norm LCR, jak i NSFR, przyczyni siÚ do zwiÚkszenia stabilnoĂci finansowej, nie majÈ one charakteru stricte makroostroĝnoĂciowego. Ich kalibracja nie
uwzglÚdnia cyklu finansowego ani systemowego znaczenia banku.
Standardowe wymogi w zakresie publikacji informacji zawierajÈ przepisy art. 431–455 CRR.
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jednak mocno ograniczone i wymaga od organów krajowych szerokiej notyfikacji
oraz przedstawienia uzasadnienia ich stosowania. O zamiarze zastosowania wymienionych Ărodków organ krajowy musi poinformowaÊ wiele instytucji europejskich, tj. KE, ESRB, EBA, a nawet Parlament Europejski i RadÚ UE. JednoczeĂnie,
zgodnie z CRR, konieczne jest przedstawienie nie tylko przeprowadzonej analizy
uwzglÚdniajÈcej charakter ryzyka systemowego i wynikajÈcych z niego zagroĝeñ,
ale takĝe uzasadnienie, ĝe dziaïania nadzorcze w ramach II filaru oraz inne Ărodki makroostroĝnoĂciowe nie sÈ wïaĂciwe i nie bÚdÈ w stanie zaadresowaÊ zidentyfikowanego zagroĝenia dla stabilnoĂci finansowej. Wprowadzenie planowanych
Ărodków na szczeblu krajowym jest uzaleĝnione od pozytywnej opinii ESRB i EBA
w tej sprawie, a takĝe od braku sprzeciwu ze strony KE i Rady UE, które mogÈ
zablokowaÊ projektowane dziaïania makroostroĝnoĂciowe, gdy dojdÈ do wniosku,
ĝe negatywne konsekwencje tych dziaïañ dla rynku wewnÚtrznego UE sÈ wiÚksze
niĝ korzyĂci z ograniczenia ryzyka systemowego na szczeblu krajowym. Brak sprzeciwu Rady UE umoĝliwia wprowadzenie danego Ărodka krajowego na okres do 2 lat
lub do czasu, gdy ryzyko makroostroĝnoĂciowe zaniknie. Stosowanie zasady wzajemnoĂci w przypadku Ărodków przewidzianych w art. 458 nie jest obowiÈzkowe.

2.5. Stosowanie II filaru do celów makroostroĝnoĂciowych
Dyrektywa CRDIV przewiduje takĝe moĝliwoĂÊ stosowania instrumentów IIbfilaru do celów makroostroĝnoĂciowych. Zgodnie z art. 103 CRDIV krajowe organy
nadzorcze mogÈ zastosowaÊ instrumenty II filaru wobec grupy instytucji o podobnym profilu ryzyka, bÚdÈcych naraĝone na podobne ryzyka lub stwarzajÈcych
podobne ryzyko dla systemu finansowego. Oznacza to, ĝe ten sam instrument moĝe
byÊ zastosowany wobec róĝnych instytucji, jednakĝe majÈcych pewnÈ cechÚ wspólnÈ. JednoczeĂnie teĝ specyfika II filaru wymaga, aby instrument taki byï stosowany
indywidualnie, odrÚbnie wobec kaĝdej z instytucji.
Duĝa elastycznoĂÊ dziaïañ w ramach II filaru stanowi niewÈtpliwe jego
gïównÈ zaletÚ. Przejawia siÚ to nie tylko w szerokiej gamie dostÚpnych Ărodków,
ale takĝe braku zdefiniowanych jakichkolwiek limitów. Przy czym naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe dziaïania II-filarowe mogÈ byÊ stosowane jedynie do zaostrzenia wymogów
standardowych obowiÈzujÈcych w ramach I filaru, a nie do ich luzowania. ¥rodki
IIbfilaru mogÈ byÊ wykorzystane w celu zareagowania na ryzyko systemowe, jednak
badanie przeprowadzone przez organ nadzorczy musi wskazywaÊ, ĝe dana instytucja generuje owe ryzyko, bÈdě istotnie siÚ do niego przyczynia. Identyfikacja ta
odbywa siÚ na podstawie przeprowadzonego Procesu Badania i Oceny Nadzorczej
(ang. Supervisory Review and Examination Process, SREP) oraz testów skrajnych
warunków (tzw. stress testy).
Mimo wskazanych pozytywów, skuteczne stosowanie filaru II do celów makroostroĝnoĂciowych jest wÈtpliwe. KwestiÈ o charakterze fundamentalnym jest fakt,
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ĝe filar II pierwotnie zostaï zaprojektowany jako mechanizm mikroostroĝnoĂciowy
stanowiÈcy uzupeïnienie filaru I. Dlatego teĝ uwzglÚdnia on ryzyka specyficzne dla
danego banku i jest stosowany indywidualnie. Tymczasem instrumenty makroostroĝnoĂciowe majÈ oddziaïywaÊ na zjawiska w skali caïego systemu finansowego.
Dyskusyjny jest teĝ fakt, na ile organ nadzorczy jest w stanie zidentyfikowaÊ ryzyko
systemowe zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ danego banku bÈdě grupy banków wbsytuacji,
gdy dyrektywa CRDIV nie nakïada ĝadnych obowiÈzków w zakresie wspóïpracy pomiÚdzy organem nadzorczym a organem makroostroĝnoĂciowym. Brak wspóïpracy
i koordynacji dziaïañ pomiÚdzy tymi dwoma organami moĝe prowadziÊ do suboptymalnych rozwiÈzañ. Istotnym ograniczeniem jest takĝe brak odpowiedniej
transparentnoĂci Ărodków zastosowanych w ramach II filaru. W przypadku polityki makroostroĝnoĂciowej przejrzystoĂÊ dziaïañ i odpowiednia polityka komunikacyjna sÈ niezwykle istotne. Natomiast dziaïania w ramach IIbfilaru nie sÈ z reguïy
ujawniane ze wzglÚdu na poufnoĂÊ informacji. Jednakĝe powaĝniejszÈ barierÈ mogÈ
byÊ kwestie prawno-proceduralne zwiÈzane z trybem nakïadania takich Ărodków.
Jak wskazano powyĝej, Ărodki filaru II znajdujÈ siÚ wbwyïÈcznej kompetencji organów mikroostroĝnoĂciowych. Ich wprowadzenie wymaga wczeĂniejszego dokonania
oceny nadzorczej SREP oraz uzgodnienia w ramach kolegiów nadzorczych. Procedura ta moĝe okazaÊ siÚ dïugotrwaïa, co moĝe negatywnie wpïywaÊ na szybkoĂÊ
reakcji na zidentyfikowane ryzyko systemowe. Jednakĝe najwiÚkszym zagroĝeniem
dla skutecznoĂci dziaïañ II-filarowych jest to, ĝe sÈ one stosowane odrÚbnie
wobec kaĝdej instytucji, przez co moĝe ona kwestionowaÊ zasadnoĂÊ zastosowanych Ărodków nadzorczych, a nawet odwoïaÊ siÚ od decyzji nadzorcy do sÈdu.
Wskazane ograniczenia mogÈ w znaczny sposób zmniejszyÊ skutecznoĂÊ dziaïañ
wbramach II filaru dla celów makroostroĝnoĂciowych.
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28
X
(powyĝej
2,5%)

Dobrowolna

X

MoĝliwoĂÊ elastycznej kalibracji (brak zdefiniowanej
górnej granicy, zmiennoĂÊ w czasie)

X

X

X

MoĝliwoĂÊ oddziaïywania na ryzyko systemowe
obcharakterze strukturalnym

MoĝliwoĂÊ oddziaïywania na ryzyko systemowe
obcharakterze cyklicznym

X

X
(do 2,5%)

Zalety

X

X

SRB

X

X
X

X

X

X

nie
nie
dotyczy dotyczy

standardowo
dolna
górna
0–2,5%;
granica 1–3,5% granica
opcjonalnie
1%
2%
powyĝej 2,5%

X

CCB

ObowiÈzkowa

Zasada wzajemnoĂci

Brak

Wskazane w CRDIV/CRR

Limity/ograniczenia w kalibracji instrumentu

Organ nadzorczy (wïaĂciwy)

Organ wyznaczony

Organ nakïadajÈcy

Kategoria/instrument

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¥rodki
InstruBufor Bufor
art.
menty
G-SIIs O-SIIs
458
IIbfilaru
CRR
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X

MoĝliwoĂÊ elastycznego stosowania instrumentu
zbuwzglÚdnieniem specyfiki krajowej

X

X

½ródïo: opracowanie wïasne.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ryzyko wystÈpienia efektów spillover w wymiarze
transgranicznym

X

Skomplikowana procedura wprowadzenia instrumentu

X

X

X

X

X

Brak obowiÈzku stosowania zasady wzajemnoĂci
(moĝliwoĂÊ arbitraĝu regulacyjnego)

X

X

X

Brak transparentnoĂci stosowania instrumentu (brak
komunikacji na temat podjÚtych Ărodków)

X

Brak harmonizacji (brak przejrzystej definicji, brak
sprecyzowanych wskaěników i metodologii aktywacji
instrumentu, a takĝe fakultatywnoĂÊ wprowadzenia go
do krajowego porzÈdku prawnego)

X

X

Stosowanie zasady wzajemnoĂci zapewnia level playing
field/ ograniczenie arbitraĝu regulacyjnego

Ograniczenia

X

X

Instrument pozwala na zwiÚkszenie zdolnoĂci banków
do absorbcji strat (wzmocnienie odpornoĂci )

X

X

X

MoĝliwoĂÊ nakïadania na wybranÈ grupÚ instytucji
(narzÚdzie bardziej ukierunkowane)

Sprecyzowane wskaěniki sygnalizujÈce koniecznoĂÊ
wprowadzenia bufora
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3. DOTYCHCZASOWE NOTYFIKACJE
DZIAA MAKROOSTRO¿NO¥CIOWYCH
WejĂcie w ĝycie pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR spowodowaïo, ĝe poszczególne kraje UE zaczÚïy wprowadzaÊ instrumenty makroostroĝnoĂciowe na terenie swoich jurysdykcji. FunkcjÚ koordynacyjnÈ peïni ESRB, którÈ kraje unijne sÈ
zobowiÈzane poinformowaÊ o planowanych dziaïaniach makroostroĝnoĂciowych.
ObowiÈzek ten wynika zarówno z CRDIV, jak i z Zalecenia w sprawie mandatu
makroostroĝnoĂciowego organów krajowych. ESRB zamieszcza na swojej stronie
internetowej (zakïadka Macroprudential policy actions) szczegóïowe informacje
na temat planowanych przez poszczególne kraje dziaïañ makroostroĝnoĂciowych,
w tym wystandaryzowane formularze notyfikacyjne (np. formularze takie istniejÈ
dla notyfikacji SRB czy bufora O-SIIs).
Analiza dotychczas notyfikowanych dziaïañ makroostroĝnoĂciowych (patrz
tabelab 8) wskazuje, iĝ najczÚĂciej stosowanym instrumentem jest bufor
ryzyka systemowego (SRB), który zostaï juĝ wprowadzony w szeĂciu krajach:
Buïgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Holandii i Szwecji. Instrument ten jest
najczÚĂciej wykorzystywany do okreĂlenia ryzyka o charakterze strukturalnym
zwiÈzanym z systemowo waĝnymi instytucjami. Pomimo ĝe pakiet CRDIV/CRR
przewiduje dwa specjalnie bufory przeznaczone dla systemowo waĝnych instytucji (tj.bbufory G-SIIs i O-SIIs), wskazane kraje zdecydowaïy siÚ na alternatywne
rozwiÈzanie wbpostaci SRB. GïównÈ przyczynÈ tego jest fakt, ĝe bufory dla G-SIIs
ib O-SIIs zacznÈ obowiÈzywaÊ dopiero w 2016 r. Poziom ryzyka kreowanego dla
stabilnoĂci finansowej przez instytucje zidentyfikowane jako systemowo waĝne
dla krajowego systemu finansowego zostaï uznany za na tyle duĝy, ĝe konieczne byïo podjÚcie konkretnych dziaïañ. Ponadto w wiÚkszoĂci krajów organy makroostroĝnoĂciowe oceniïy, ĝe bufor O-SIIs nie pozwoliïby na zïagodzenie zidentyfikowanego ryzyka systemowego. NieskutecznoĂÊ tego instrumentu wynika
zb regulacyjnego ograniczenia wysokoĂci jego wskaěnika, tzn. maksymalnie 2%.
Wskazane kraje wprowadziï SRB na poziomie powyĝej 2%, lecz nie wiÚcej niĝ
3%, co czÚsto takĝe motywowano faktem, ĝe ustalenie wskaěnika SRB powyĝej
3% uruchamia skomplikowanÈ procedurÚ notyfikacyjnÈ i w zasadzie przesuwa
kompetencje decyzyjne na szczebel europejski. Co wiÚcej, niektóre kraje nie wprowadziïy jednego poziomu wskaěnika SRB, ale kilka (np. dwa, trzy) dla róĝnych
typów instytucji, w szczególnoĂci uwzglÚdniajÈc ich systemowe znaczenie (tak
uczyniono np. w Chorwacji i Czechach).
Drugim najczÚĂciej notyfikowanym instrumentem jest antycykliczny bufor
kapitaïowy (CCB), przy czym naleĝy przypomnieÊ, ĝe zgodnie z CRDIV antycykliczny bufor kapitaïowy zaczyna obowiÈzywaÊ od 1 stycznia 2016 r. Jednakĝe
pañstwa czïonkowskie mogÈ wprowadziÊ w ĝycie ten instrument szybciej, z pomi-
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niÚciem okresu przejĂciowego, tj. od 31 grudnia 2013 r.40 KorzystajÈc z tej moĝliwoĂci cztery kraje notyfikowaïy o wczeĂniejszym wprowadzeniu CCB, tj. Czechy,
Sïowacja, Szwecja i Wielka Brytania, przy czym tylko w jednym z nich (Szwecja)
wskaěnik bufora antycyklicznego jest wyĝszy niĝ 0%. Z kolei Wielka Brytania uznaïa wskaěniki bufora antycyklicznego wprowadzone w Szwecji i Norwegii. Mimo
ĝe w obydwu przypadkach wspóïczynniki CCB wynoszÈ 1% (a wiÚc poniĝej 2,5%),
stosowanie zasady wzajemnoĂci w okresie przejĂciowym takĝe jest dobrowolne.
W jednym przypadku (Belgia) notyfikowano zamiar zastosowania Ărodka krajowego na postawie art. 458 CRR. W belgijskim systemie finansowym zidentyfikowano ryzyko systemowe zwiÈzane z rynkiem nieruchomoĂci mieszkaniowych.
Jednoczesny znaczny wzrost kredytów zabezpieczonych hipotecznie i obniĝenie siÚ
standardów kredytowych stwarza zagroĝenie dla stabilnoĂci belgijskich banków.
W szczególnoĂci wskazano na bardzo niskie wagi ryzyka przypisywane w ramach
modeli IRB ekspozycjom zabezpieczonym na nieruchomoĂci mieszkalnej – Ărednia
waga ryzyka dla ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomoĂci mieszkalnej wynosi w Belgii 10%, a Ărednia europejska znajduje siÚ na poziomie 16%41.
Planowany Ărodek w postaci zwiÚkszenia o 5 p.p. wag ryzyka dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoĂciach mieszkalnych byï juĝ wdroĝony
wbgrudniu 2013 r. Jednakĝe wejĂcie w ĝycie pakietu CRDIV/CRR wymusiïo ponowne wprowadzenie tego instrumentu zgodnie z procedurÈ zawartÈ w art. 458 CRR.
Podniesienie wag ryzyka dotyczy wyïÈcznie banków stosujÈcych modele wewnÚtrznych ratingów (IRB), gdyĝ udzielajÈ one okoïo 90% kredytów mieszkaniowych.
Zgodnie z procedurÈ art. 458 ESRB oraz EBA byïy zobowiÈzane do przedstawienia
opinii na temat projektowych dziaïañ makroostroĝnoĂciowych. Obydwie opinie42
wskazaïy na zasadnoĂÊ wprowadzenia planowanego Ărodka krajowego. Wobec pozytywnego stanowiska tych dwóch instytucji KE nie miaïa przesïanek aby przedkïadaÊ Radzie wniosek dotyczÈcy aktu wykonawczego w celu odrzucenia proponowanego Ărodka krajowego. Tym samym Belgia moĝe wdroĝyÊ Ărodek krajowy na
maksymalnie 2 lata.
40

41

42

Podobne zasady dotyczÈce okresu przejĂciowego obowiÈzujÈ takĝe w odniesieniu do bufora zabezpieczajÈcego, który nie jest traktowany jako narzÚdzie makroostroĝnoĂciowe ze wzglÚdu na
obligatoryjnoĂÊ jego stosowania. W 2014 r. szeĂÊ krajów notyfikowaïo wprowadzenie bufora
zabezpieczajÈcego bez okresu przejĂciowego, tj. Buïgaria, Chorwacja, Czechy, otwa, Sïowacja
i Szwecja.
European Systemic Risk Board, Assessment of the notification by Belgium in accordance with
Article 458 of the CRR concerning a stricter national measure for residential mortgage lending,
s. 3, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140430_ESRB-Opinion-on-Belgian-measure_Report.pdf?515fa2da6a95329027c0cc24bba66e5a (dostÚp 12.12.2014).
Por. Opinion of European Banking Authority on measures to address macroprudential or systemic risk, EBA/Op/2014/02, 30.04.2014 oraz Opinion of the European Systemic Risk Board of
30 April 2014 regarding Belgian notification of a stricter measure based on Article 458 of the
CRR, ESRB/2014/1.
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16.04.
2014

29.04.
2014

Chorwacja

Holandia

Kraj

Data
notyfikacji

Charakterystyka
wprowadzanego
instrumentu makroostroĝnoĂciowego

Bufor innej instytucji
obznaczeniu systemowym w wysokoĂci:
Y 2% dla trzech
najwiÚkszych banków
Y 1% dla czwartego
bufor ryzyka
najwiÚkszego banku
systemowego Bufor ryzyka
(SRB)
systemowego na
poziomie 3% dla trzech
najwiÚkszych banków

bufor innej
instytucji
obznaczeniu
systemowym
(O-SIIs)

bufor ryzyka Bufor ryzyka
systemowego systemowego naïoĝony
(SRB)
na wszystkie instytucje
kredytowe w Chorwacji.
WysokoĂÊ wskaěnika
bufora uzaleĝniona od
zïoĝonoĂci instytucji:
Y 1,5% (podgrupa 1 –
29 instytucji mniej
zïoĝonych)
Y 3% (podgrupa 2–6
instytucji o wyĝszym
poziomie zïoĝonoĂci).

Instrument
makroostroĝnoĂciowy

Zidentyfikowane
ryzyko zwiÈzane
zbsystemowo waĝnymi
bankami. Instytucje te
charakteryzuje znaczny
rozmiar, wysoki poziom
wzajemnych powiÈzañ
oraz ograniczone
moĝliwoĂci zastÈpienia
dostarczanych przez nie
usïug i peïnionych

Zidentyfikowane
ryzyko o charakterze
strukturalnym zwiÈzane
z systemowo waĝnymi
bankami. Potencjalne
negatywne konsekwencje
dla gospodarki bÚdÈce
efektem zakïóceñ
wbfunkcjonowaniu
tych instytucji. Wysoki
poziom koncentracji
wbsystemie bankowym.
Ekspozycja systemowo
waĝnych instytucji na
rynek nieruchomoĂci.

Przyczyna dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych/Zidentyfikowane ryzyko systemowe

Aktywacja
bufora ryzyka
systemowego
1.07.2014
(przeglÈd raz
na dwa lata)

2 lata od
aktywacji
instrumentu,
która nastÈpiïa
19.05.2014
(przeglÈd
roczny)

Okres
obowiÈzywania

Ze wzglÚdu na
ograniczony
poziom
bufora O-SIIs
(maksymalnie
2%) podjÚto
decyzjÚ
obaktywacji
SRB.

Bardziej
odpowiednim
instrumentem
byïby bufor
G-SIIs
ibO-SIIs,
jednakĝe
bufory te
zacznÈ
obowiÈzywaÊ
od 2016 r.

Uwagi

Tabela 8. Notyfikacje krajów UE w zakresie stosowania instrumentów makroostroĝnoĂciowych CRDIV/CRR
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Belgia

8.05.
2014

Ărodek
krajowy
wbramach
art. 458 CRR

ZwiÚkszenie ob5bp.p.
wag ryzyka dla
ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych na
nieruchomoĂciach
mieszkalnych
zlokalizowanych na
obszarze Belgii.
Podniesienie wag ryzyka
dotyczy wyïÈczenie
banków stosujÈcych
modele wewnÚtrznych
ratingów (IRB)

maksymalnie
Ryzyko zwiÈzane
zbrynkiem nieruchomoĂci 2 lata
mieszkaniowych.
Znaczny wzrost kredytów
zabezpieczonych
hipotecznie oraz
bardzo niskie wagi
ryzyka przypisywane
takim ekspozycjom
w ramach modeli
IRB. Obniĝenie siÚ
standardów kredytowych
w zakresie kredytów
mieszkaniowych.

funkcji. Wysoki poziom
koncentracji w systemie
bankowym. KoniecznoĂÊ
zwiÚkszenia absorbcji
strat systemowo
waĝnych banków
poprzez wzmocnienie
bazy kapitaïowej.

Pozytywne
opinie ESRB
ibEBA na temat wprowadzanego Ărodka krajowego.

Bufor innej
instytucji
obznaczeniu
systemowym
bÚdzie
wdraĝany
wblatach 2016–
2019 (przeglÈd
roczny).

Bufory siÚ nie
sumujÈ. KaĝdÈ
instytucjÚ
obowiÈzuje
wyĝszy
z dwóch
buforów.
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34

21.05.
2014

26.06.
2014

Estonia

Wielka
Brytania

Kraj

Data
notyfikacji

Charakterystyka
wprowadzanego
instrumentu makroostroĝnoĂciowego

bufor antycykliczny
(CCB)

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 0%.

bufor ryzyka Bufor ryzyka
systemowego systemowego naïoĝony
(SRB)
na wszystkie instytucje
kredytowe w Estonii.
Wskaěnik bufora
nabpoziome 2%.

Instrument
makroostroĝnoĂciowy

JeĂli wskaěnik kredytydo-PKB ksztaïtuje siÚ
na wysokim poziomie
(160%), to jednak sïaba
dynamika wzrostu
kredytu i negatywna luka
kredytowa spowodowaïy,
ĝe wartoĂÊ referencyjna
wyniosïa 0%.

Ryzyko systemowe
o charakterze
strukturalnym
zwiÈzane z wysokÈ
koncentracjÈ w systemie
bankowym oraz
ekspozycjÈ banków na
te same sektory/ryzyka.
SïaboĂci strukturalne
i niestabilna sytuacja
gospodarcza. Potencjalne
przenoszenie siÚ
szoków ze strefy
realnej na sektor
bankowy. KoniecznoĂÊ
wzmocnienia odpornoĂci
banków na szoki
zewnÚtrzne.

Przyczyna dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych/Zidentyfikowane ryzyko systemowe
Aktywacja
bufora ryzyka
systemowego
1.08.2014
(przeglÈd
przynajmniej
raz na dwa
lata)

Okres
obowiÈzywania

WczeĂniejsza
implementacja
CCB (bez
okresu
przejĂciowego).

Uwagi
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10.09.
2014

12.09.
2014

Szwecja

Czechy

bufor antycykliczny
(CCB)

bufor antycykliczny
(CCB)

WczeĂniejsza
implementacja CCB (bez
okresu przejĂciowego).

Aktywacja
bufora antycyklicznego
1.10.2015

Brak ryzyka
obcharakterze
cyklicznym. Niska
dynamika wzrostu
kredytów zarówno dla
sektora gospodarstw
domowych, jak
ibprzedsiÚbiorstw.
Czechy znajdujÈ
siÚ wbdoïku cyklu
finansowego (bottom
of the financial cycle).
WartoĂÊ referencyjna
wyniosïa 0%.

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 0%.

Kalkulacja
wartoĂci referencyjnej odbyïa siÚ z wykorzystaniem
innego modelu
opartego na
krótszych
szeregach czasowych (pominiÚcie okresu

WczeĂniejsza
implementacja
CCB (bez
okresu
przejĂciowego).

Aktywacja
bufora antycyklicznego
13.09.2015

Ryzyko o charakterze
cyklicznym zwiÈzane
zbwysokÈ podaĝÈ
kredytu. Wysoka
dynamika wzrostu
kredytu w relacji do
PKB (dot. szczególnie
kredytów dla
gospodarstw domowych)
oraz wysoki poziom
zadïuĝenia gospodarstw
domowych. WartoĂÊ
referencyjna wyniosïa
1,25%.

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 1%.
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Czechy

Kraj

30.09.
2014

Data
notyfikacji

Charakterystyka
wprowadzanego
instrumentu makroostroĝnoĂciowego

bufor ryzyka Wskaěnik bufora na
systemowego poziomie 1%, 2,5%
oraz 3% naïoĝony
(SRB)
na cztery banki.
WysokoĂÊ wskaěnika
jest zdeterminowana
systemowym
znaczeniem danego
banku.

Instrument
makroostroĝnoĂciowy

Ryzyko o charakterze
strukturalnym
zwiÈzane z obecnoĂciÈ
banków obsystemowym
znaczeniu. Wysoka
koncentracja w sektorze
bankowym oraz znaczna
ekspozycja banków na
te same sektory (np.
rynek nieruchomoĂci,
sektor przedsiÚbiorstw)
i ryzyka. KoniecznoĂÊ
zwiÚkszenia absorbcji
strat systemowo

Przyczyna dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych/Zidentyfikowane ryzyko systemowe

Aktywacja
bufora ryzyka
systemowego
1.11.2014
(przeglÈd co
najmniej raz na
dwa lata)

Okres
obowiÈzywania

Banki, które
obowiÈzuje
wymóg SRB,
zostaïy zidentyfikowane
jako systemowo waĝne
dla sektora
bankowego
Czech. Uznano, ĝe bufor
O-SIIs nie jest
odpowiednim
narzÚdziem

kryzysu bankowego w
koñcówce lat
90.). W opinii
organu makroostroĝnoĂciowego model
bazylejski nie
jest odpowiedni dla systemu
finansowego
i gospodarki
Czech.

Uwagi
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Wielka
Brytania

28.10.
2014

bufor antycykliczny
(CCB)
Uznanie wskaěnika
bufora antycyklicznego
w wysokoĂci 1%
wprowadzonego
wbSzwecji i Norwegii.
Brytyjskie banki,
towarzystwa budowlane
(building societies)
ibfirmy inwestycyjne
posiadajÈce ekspozycje
na te kraje stosujÈ do
obliczania specyficznego
dla banku wskaěnika
bufora antycyklicznego
wskazane wspóïczynniki.

Wskaěnik bufora
antycyklicznego na
poziomie 0%.

Luka kredytowa
pozostaje negatywna.
Sïaba dynamika wzrostu
kredytu. WartoĂÊ
referencyjna 0%.

waĝnych instytucji
poprzez wzmocnienie
bazy kapitaïowej.

Aktywacja
wbprzypadku
uznania wskaěnika bufora
antycyklicznego 3.10.2015 r.

Zgodnie
zbCRDIV
zasada wzajemnoĂci
wbodniesieniu dobCCB
obowiÈzuje
odb2016 r.,
jednak kraje
mogÈ zdecydowaÊ obwczeĂniejszym
uznawaniu
CCB.

ze wzglÚdu na
jego termin
obowiÈzywania (od
2016br.) oraz
ograniczonÈ
wysokoĂÊ
(max. 2%).
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38

Szwecja

Kraj

6.11.
2014

Data
notyfikacji

Charakterystyka
wprowadzanego
instrumentu makroostroĝnoĂciowego

bufor ryzyka Wskaěnik bufora
systemowego ryzyka systemowego na
(SRB)
poziomie 3% naïoĝony
na cztery najwiÚksze
banki szwedzkie.

Instrument
makroostroĝnoĂciowy
Ryzyko o charakterze
strukturalnym
zwiÈzane z obecnoĂciÈ
banków obsystemowym
znaczeniu. Bardzo
wysoka koncentracja
w sektorze bankowym,
znaczna ekspozycja
czterech gïównych
banków na te same
sektory oraz wysoki
stopieñ powiÈzañ
pomiÚdzy nimi. Ponadto
cztery najwiÚksze banki
majÈ podobne modele
biznesowe ibstrukturÚ
finansowania, przez
co problemy w jednej
instytucji mogÈ
zbïatwoĂciÈ przenieĂÊ
siÚ na pozostaïe (efekt
zaraĝania). KoniecznoĂÊ
zwiÚkszenia absorbcji
strat systemowo
waĝnych banków
poprzez wzmocnienie
bazy kapitaïowej.

Przyczyna dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych/Zidentyfikowane ryzyko systemowe
Aktywacja
bufora ryzyka
systemowego
1.01.2015
(przeglÈd co
najmniej raz na
dwa lata)

Okres
obowiÈzywania

Ponadto nie
zdecydowano siÚ na
bufor O-SIIs
zebwzglÚdu
nabjego termin
obowiÈzywania
(od 2016 r.)
oraz ograniczonÈ wysokoĂÊ
(max. 2%).

Naïoĝenie SRB
powyĝej 3%
wymaga zgody KE – chÚÊ
unikniÚcia
skomplikowanych procedur.

W zasadzie
dodatkowy
wymóg wynosi
5% CET 1
zbtym, ĝe pozostaïe 2% zostaïo wprowadzone w ramach
filaru II.

Uwagi
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7.11.
2014

11.11.
2014

Sïowacja

Buïgaria

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 0%.

bufor ryzyka Wskaěnik bufora
systemowego ryzyka systemowego
nabpoziomie 3%
(SRB)
naïoĝony na wszystkie
instytucje kredytowe
wbBuïgarii.

bufor antycykliczny
(CCB)

Przed wprowadzeniem
CRR banki
buïgarskie
obowiÈzywaï
wyĝszy minimalny wymóg
kapitaïowy na
poziomie 12%.

Oczekuje siÚ
pogorszenia jakoĂci
portfela kredytowego
oraz sïabych wyników
banków. Ponadto ostatni
kryzys z Corpbankiema
wymaga odbudowania
zaufania do sektora
bankowego. Jako
dodatkowy czynnik
wskazano niestabilnÈ
sytuacjÚ politycznÈ oraz
prowadzenie polityki
monetarnej w reĝimie
izby walutowej. W celu
zapewnienia stabilnoĂci
finansowej konieczne
uzupeïnienie buforów
kapitaïowych sektora
bankowego.

Aktywacja
bufor ryzyka
systemowego
31.12.2014
(przeglÈd co
najmniej raz na
dwa lata)

WczeĂniejsza
implementacja
CCB
(bez okresu
przejĂciowego).

Brak wzrostu dynamiki
akcji kredytowej.
Negatywna luka
kredytowa spowodowaïa,
ĝe wartoĂÊ odniesienia
wynosi 0%. Sïaba
sytuacja gospodarcza
(m.in. wysoki poziom
bezrobocia).
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39

40

17.12.
2014

Wielka
Brytania

bufor antycykliczny
(CCB)

bufor antycykliczny
(CCB)

Instrument
makroostroĝnoĂciowy

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 0%.

Wskaěnik bufora
antycyklicznego
nabpoziomie 1%.

Charakterystyka
wprowadzanego
instrumentu makroostroĝnoĂciowego

Luka kredytowa
pozostaje silnie
negatywna. Dalszy
spadek kredytu wbrelacji
do PKB. WartoĂÊ
referencyjna 0%.

Wzrost kredytów dla
sektora przedsiÚbiorstw
i gospodarstw
domowych. WartoĂÊ
referencyjna wyniosïa
1,65%.

Przyczyna dziaïañ
makroostroĝnoĂciowych/Zidentyfikowane ryzyko systemowe
Aktywacja
bufora antycyklicznego
13.09.2015

Okres
obowiÈzywania
Utrzymanie
wczeĂniejszej
decyzji obwprowadzeniu CCB

Uwagi

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie informacji ze strony internetowej ESRB.

W czerwcu 2013 r. buïgarski Commercial Corporate Bank (Corpbank) doĂwiadczyï runu na depozyty, co byïo zwiÈzane z negatywnymi
informacjami, jakie pojawiïy siÚ w mediach na temat nieprawidïowoĂci w procesie udzielania kredytów przez bank podmiotom powiÈzanym
oraz konfliktu pomiÚdzy gïównymi udziaïowcami. W efekcie bank zaprzestaï regulowania pïatnoĂci i zostaï objÚty specjalnym nadzorem
przez Narodowy Bank Buïgarii. DziaïalnoĂÊ banku zostaïa zawieszona. GïównÈ jednak przyczynÈ spadku zaufania spoïecznego byïo póïroczne wstrzymanie wypïaty gwarantowanych depozytów zgromadzonych w banku. Pomimo obowiÈzujÈcej w tym zakresie dyrektywy oraz
apeli instytucji europejskich (KE, EBA) wpïata depozytów rozpoczÚïa siÚ dopiero w grudniu 2014 r.

a

10.12.
2014

Szwecja

Kraj

Data
notyfikacji
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4. WNIOSKI I PROPOZYCJE ZMIAN
Ze wzglÚdu na krótki okres obowiÈzywania pakietu regulacyjnego CRDIV/CRR
oraz wciÈĝ ubogie doĂwiadczenia ze stosowaniem instrumentów makroostroĝnoĂciowych, trudno o peïne wnioski dotyczÈce skutecznoĂci nowych regulacji w zakresie polityki makroostroĝnoĂciowej. SkutecznoĂÊ dziaïañ makroostroĝnoĂciowych moĝna analizowaÊ w dwóch wymiarach:
1) realnym, tzn., czy wdroĝenie danego instrumentu faktycznie ograniczyïo ryzyko systemowe przyczyniajÈc siÚ do zapewnienia stabilnoĂci finansowej;
2) regulacyjnym, tzn., czy przepisy prawne umoĝliwiajÈ szybkÈ reakcjÚ na zidentyfikowane ryzyko (poziom skomplikowania procedur wprowadzenia danego instrumentu makroostroĝnoĂciowego) i czy zaprojektowany w regulacji
instrument makroostroĝnoĂciowy nie ogranicza moĝliwoĂci dziaïania organów
makroostroĝnoĂciowych (wprowadzenie limitów w wysokoĂci wskaěników).
Przeprowadzenie analizy w pierwszym wymiarze wymaga pogïÚbionych badañ,
co na obecnym etapie nie jest jeszcze moĝliwe ze wzglÚdu na brak lub stosunkowo
niewielkie doĂwiadczenia w zakresie wykorzystania instrumentów makroostroĝnoĂciowych. Co wiÚcej, dla uzyskania peïnego obrazu efektywnoĂci instrumentów
makroostroĝnoĂciowych, badanie takie musiaïoby uwzglÚdniaÊ doĂÊ dïugi horyzont
czasowy. Z tego wzglÚdu poniĝsze wnioski koncentrujÈ siÚ na drugim, tj. regulacyjnym aspekcie skutecznoĂci dziaïañ makroostroĝnoĂciowych. JednoczeĂnie poza
wskazaniem pewnych niedostatków regulacyjnych zostanÈ przedstawione propozycje zmian, które mogïyby usprawniÊ stosowanie instrumentów makroostroĝnoĂciowych objÚtych pakietem CRDIV/CRR.
W pakiecie CRDIV/CRR dominujÈ instrumenty makroostroĝnoĂciowe
oddziaïujÈce na bazÚ kapitaïowÈ. Cztery bufory kapitaïowe (CCB, SRB, G-SIIs
i O-SIIs) pozwalajÈ na zwiÚkszenie zdolnoĂci banków do absorbcji strat. W przypadku antycyklicznego bufora kapitaïowego czy buforów dla instytucji obznaczeniu
systemowym, regulacje europejskie okreĂlajÈ metodologie oraz poziomy wskaěników tych buforów. Przepisy dotyczÈce bufora ryzyka systemowego charakteryzuje wiÚkszy stopieñ ogólnoĂci, co daje organom makroostroĝnoĂciowym znacznie
wiÚkszÈ elastycznoĂÊ w jego stosowaniu. W ramach Ărodków krajowych, wskazanych wb art.b 458 CRR oraz instrumentów II filaru, poza moĝliwoĂciÈ naïoĝenia
dodatkowych wymogów kapitaïowych organy krajowe mogÈ takĝe oddziaïywaÊ na
dziaïalnoĂci banku w innych obszarach, tj. np. pïynnoĂÊ, sposób finansowania siÚ,
model biznesowy czy ujawnianie informacji.
Gïówne zastrzeĝenia budzÈ przepisy dotyczÈce bufora ryzyka systemowego
(SRB) oraz bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SIIs), a takĝe
aspekty proceduralne w zakresie stosowania art. 458.
W odniesieniu do SRB gïównÈ sïaboĂciÈ wydaje siÚ jego fakultatywny
charakter, tj. brak obowiÈzku implementacji tego instrumentu do prawa kra41

Bezpieczny Bank
1(58)/2015

jowego. Moĝe to byÊ istotnÈ przeszkodÈ w uznawaniu wskaěnika bufora ryzyka
systemowego. BiorÈc pod uwagÚ systemowy wymiar tego instrumentu, zasadne
jest, aby stosowana byïa wobec niego zasada wzajemnoĂci. ChoÊ dyrektywa przewiduje takÈ moĝliwoĂÊ, to jednak naleĝy zauwaĝyÊ pewnÈ niekonsekwencjÚ. Art. 134
ust.b4 stanowi, ĝe kraj wprowadzajÈcy bufor ryzyka systemowego moĝe zwróciÊ siÚ
do ESRB z proĂbÈ o wydanie zalecenia skierowanego do jednego bÈdě kilku krajów, rekomendujÈcego uznanie wskaěnika bufora wprowadzonego przez ten kraj.
Jednakĝe, biorÈc pod uwagÚ fakultatywnoĂÊ wprowadzenia bufora ryzyka systemowego do porzÈdku prawnego na poziomie krajowym, takie zalecenie ESRB moĝe
okazaÊ siÚ nieskuteczne i trudne do wyegzekwowania. Dlatego teĝ zasadne wydaje
siÚ wprowadzenie obligatoryjnoĂci implementacji SRB przez wszystkie kraje, co
pozwoliïoby na zharmonizowanie stosowania tego instrumentu na obszarze UE.
Ponadto w przypadku SRB zwraca uwagÚ fakt, ĝe zakres stosowania tego
instrumentu nakïada siÚ z buforem O-SIIs, co sprawia, ĝe stosowanie tych buforów
jest skomplikowane i mniej przejrzyste. Warto tu przytoczyÊ wyniki analizy empirycznej wskazujÈcej, ĝe niektóre kraje wykorzystujÈ SRB do zaadresowania ryzyka
zwiÈzanego z systemowo waĝnymi instytucjami. W celu eliminacji tej sïaboĂci uzasadnione byïoby przeformuïowanie zakresu stosowania SRB poprzez wskazanie, ĝe
bufor ten sïuĝy do ograniczania ryzyka systemowego o charakterze strukturalnym
nie zwiÈzanego z dziaïalnoĂciÈ systemowo waĝnych instytucji.
Obecne brzmienie przepisów CRDIV uniemoĝliwia takĝe ïÈczenie wymogów
z tytuïu SRB i bufora dla systemowych instytucji. Przepisy art. 133 ust.b 4
wskazujÈ takĝe, ĝe co do zasady, gdy dana instytucja zostaïa identyfikowana jako
systemowo waĝna i podlega buforowi G-SIIs bÈdě O-SIIs oraz jednoczeĂnie wprowadzono SRB, zastosowanie ma wyĝszy z nich43. Oznacza to, ĝe organ makroostroĝnosciowy nie moĝe naïoĝyÊ jednoczeĂnie bufora dla instytucji systemowej ibSRB w celu
oddziaïywania na róĝnego rodzaju ryzyka systemowe, gdyĝ wymogi zb tytuïu tych
buforów nie kumulujÈ siÚ. W zwiÈzku z powyĝszym, w celu zwiÚkszenia moĝliwoĂci
organu makroostroĝnoĂciowego, uzasadnione byïoby usuniÚcie ograniczenia w zakresie ïÈczenia wymogów z tytuïu buforów dla systemowo waĝnych instytucji i SRB.
Wreszcie, istotnÈ sïaboĂciÈ przepisów dotyczÈcych SRB jest ich wymiar proceduralny. W zaleĝnoĂci od wysokoĂci wspóïczynnika SRB obowiÈzujÈ róĝne procedury notyfikacyjne, angaĝujÈce róĝne instytucje europejskie, przy czym poziom
skomplikowania i zïoĝonoĂÊ samego procesu decyzyjnego roĂnie wraz z wysokoĂciÈ
wskaěnika SRB. Istnienie tych procedur, a takĝe ich czasochïonnoĂÊ, moĝe zniechÚcaÊ krajowe organy makroostroĝnoĂciowe do ustalania wysokich wskaěników SRB.

43

42

WyjÈtkiem jest sytuacja, gdy SRB nie ma zastosowania do ekspozycji znajdujÈcych siÚ poza danym pañstwem czïonkowskim (tzn. bufor ma zastosowanie jedynie do ekspozycji znajdujÈcych
siÚ w danym pañstwie czïonkowskim). Wówczas SRB stosuje siÚ ïÈcznie z buforem G-SIIs lub
O-SIIs. Por. art. 133 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE.
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Dlatego teĝ naleĝaïoby dÈĝyÊ do uproszczenia procedur zwiÈzanych z nakïadaniem
ibnotyfikacjÈ tego instrumentu44.
W odniesieniu do bufora O-SIIs naleĝy wskazaÊ, ĝe istotnym ograniczeniem
w jego skutecznym stosowaniu jest ustalenie górnej granicy wskaěnika bufora, tj.
max. 2%. Z debaty europejskiej wynika, ĝe poziom ten jest zbyt niski, aby skutecznie zapobiegaÊ ryzyku zwiÈzanemu z systemowo waĝnymi instytucjami. Naleĝaïoby
wiÚc znieĂÊ limit maksymalnej wysokoĂci wskaěnika bufora O-SIIs, tj. przyznaÊ organom krajowym elastycznoĂÊ w ustalaniu tego wskaěnika – dziaïanie takie byïoby
bardziej spójne z rekomendacjami bazylejskimi45.
W odniesieniu do Ărodków krajowych art. 458 CRR gïówne wÈtpliwoĂci budzi skomplikowana procedura notyfikacyjna angaĝujÈca wiele instytucji unijnych
i wymagajÈca szczegóïowych wyjaĂnieñ co do zasadnoĂci planowanych dziaïañ.
UwzglÚdniajÈc fakt, ĝe stosowanie art. 458 CRR miaïoby nastÚpowaÊ w przypadku
wystÈpienia ryzyka systemowego, któremu ĝadne inne dostÚpne instrumenty nie
sÈ w stanie zaradziÊ (a wiÚc m.in. ryzyka systemowego o znacznym natÚĝeniu),
wprowadzenie czasochïonnych procedur w zakresie nakïadania Ărodków makroostroĝnoĂciowych moĝe spowodowaÊ opóěnienie koniecznych z punktu widzenia
stabilnoĂci finansowej dziaïañ na poziomie krajowym. Tym samym, zïoĝone procedury notyfikacyjne mogÈ zniechÚcaÊ organy krajowe do stosowania art. 458.
Poza wyĝej wskazanymi usprawnieniami moĝna takĝe rozwaĝyÊ uzupeïnienie
pakietu CRDIV/CRR o dodatkowe instrumenty makroostroĝnoĂciowe – w chwili
obecnej niezharmonizowane na poziomie unijnym, tj. wskaěniki LTV (ang. loan-to-value) oraz DTI (ang. debt-to-income), które sÈ postrzegane jako skuteczne narzÚdzia w walce z boomami na rynku nieruchomoĂci.

Sïowa kluczowe: polityka makroostroĝnoĂciowa, organ makroostroĝnoĂciowy,
instrument makroostroĝnoĂciowy, regulacje, Unia Europejska

Abstract
Macroprudential policy, initially a very general idea, has entered the operationalization stage. European regulations (so called CRDIV/CRR package), based
on international recommendations, introduce a number of macroprudential tools.
44

45

ESRB response to the call for advice by the European Commission on macroprudential rules in
the CRDIV/CRR, 30 April 2014.
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140430_ESRB_response.pdf?aee590f2da67bf20da6705ba5c67cec0 (dostÚp 11.12.2014).
Basel Committee on Banking Supervision, A framework for dealing with domestic systemically
important banks…, op. cit.

43

Bezpieczny Bank
1(58)/2015

Furthermore, at an institutional level, specially dedicated authorities responsible
for conducting macroprudential policy have been established. The aim of this paper
is to present the current institutional arrangements as well as regulations concerning macroprudential policy in the European Union. The theoretical deliberations
have been supplemented by an analysis of macroprudential tools noted so far at
the European level. The article also includes proposals of necessary changes in
regulations which would increase the flexibility of applying macroprudential tools.
Key words: macroprudential policy, macroprudential authority, macroprudential
tool, regulations, European Union
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inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE L 176/1
zbdnia 27.06.2013.
RozporzÈdzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 paědziernika 2013 r. powierzajÈce
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki
zwiÈzanej z nadzorem ostroĝnoĂciowym nad instytucjami kredytowymi, Dz. U. UE
L 287/63 z dnia 29.10.2013.
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 18 czerwca 2014b r.
wb sprawie wytycznych dotyczÈcych ustalania wskaěników bufora antycyklicznego
(ERRS/2014/1), Dz. U. UE C 293/1 z dnia 2.09.2014.
Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostroĝnoĂciowego organów krajowych (ERRS/2011/3), Dz. U. UE
C 41/1 z dnia 14.02.2012.
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