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Polityka ostroĝnoĂciowa w ujÚciu makro
– cel, instrumenty i architektura
instytucjonalna
Maïgorzata Olszak
Artykuï stanowi próbÚ okreĂlenia ram modelu polityki makroostroĝnoĂciowej pañstwa. Polityka makroostroĝnoĂciowa powinna zmierzaÊ do zapewnienia
stabilnoĂci finansowej poprzez ograniczenie ryzyka systemowego, przy czym
gïównym przedmiotem jej oddziaïywania powinny byÊ podmioty sektora finansowego. Ryzyko systemowe powinno byÊ analizowane z dwóch perspektyw –
czasowej (zwiÈzanej z procyklicznoĂciÈ) i przestrzennej (zwiÈzanej z powiÈzaniami miÚdzy podmiotami sektora finansowego). W pomiarze i monitorowaniu
ryzyka systemowego moĝna wykorzystaÊ wskaěniki wczesnego ostrzegania oraz
metody statystyczne. Do ograniczania ryzyka systemowego mogÈ byÊ zastosowane zarówno instrumenty uĝywane tradycyjnie przez nadzór nad sektorem
finansowym, jak teĝ instrumenty nowo opracowywane w nastÚpstwie ostatniego
kryzysu finansowego.
Na architekturÚ instytucjonalnÈ polityki makroostroĝnoĂciowej skïadajÈ siÚ:
(1) zdefiniowanie podmiotu, który bÚdzie peïniï funkcjÚ nadzoru makroostroĝnoĂciowego, (2) okreĂlenie uprawnieñ nadzoru makroostroĝnoĂciowego,
(3)b wyznaczenie granic odpowiedzialnoĂci nadzoru makroostroĝnoĂciowego.

1. WstÚp
Dyskusja na temat definicji polityki ostroĝnoĂciowej w ujÚciu makro,
zwanej teĝ politykÈ makroostroĝnoĂciowÈ, toczy siÚ intensywnie od momentu
wybuchu ostatniego kryzysu finansowego zarówno w krÚgach politycznych
(BIS, FSB i IMF 2011; Borio 2003, 2006, 2009b, 2011; Borio i Drehmann
2009b), jak i w Ărodowisku naukowym (Galati i Moessner 2011; Hanson
i in. 2010; Milne 2009; Moreno 2011). Z dyskusji tej wyïania siÚ pojÚcie
polityki makroostroĝnoĂciowej, obejmujÈce cztery podstawowe elementy:
cel, zakres oddziaïywania, instrumenty oraz regulacje tworzÈce jej strukturÚ
instytucjonalnÈ (BIS, FSB i IMF 2011: 4).
Celem polityki makroostroĝnoĂciowej jest ograniczenie ryzyka systemowego.
Zakres oddziaïywania polityki makroostroĝnoĂciowej obejmuje system
finansowy jako caïoĂÊ (wïÈczajÈc w to interakcje miÚdzy sektorem finanvol. 10, nr 4 (39), t. 1, 2012
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sowym i realnym), nie jest przedmiotem jej analizy indywidualny podmiot
(np. bank).
Instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej obejmujÈ zarówno narzÚdzia nowo wypracowane, jak i stosowane od wielu lat narzÚdzia polityki
mikroostroĝnoĂciowej.
Regulacje tworzÈce infrastrukturÚ instytucjonalnÈ polityki makroostroĝnoĂciowej sÈ niezbÚdne do zapewnienia jej skutecznoĂci. Podmioty odpowiedzialne za realizacjÚ tej polityki powinny mieÊ dostÚp do odpowiednich
danych oraz posiadaÊ zasoby pozwalajÈce im ryzyko systemowe analizowaÊ,
mierzyÊ i monitorowaÊ. Ze wzglÚdu na dynamicznie ewoluujÈcy system
finansowy instytucje takie powinny elastycznie reagowaÊ na zidentyfikowane ryzyko. To zadanie wymaga z kolei uprawnieñ do oddziaïywania na
zachowanie poĂredników finansowych i rynków finansowych.
Architekci przygotowujÈcy model polityki makroostroĝnoĂciowej powinni
uwzglÚdniÊ trzy elementy niezbÚdne do zapewnienia jej skutecznoĂci.
Pierwszy element stanowi podbudowa analityczna, a wiÚc zbiór narzÚdzi
sïuĝÈcych identyfikacji i monitorowania ryzyka systemowego. NarzÚdzia te
powinny daÊ moĝliwoĂÊ bieĝÈcego okreĂlania oddziaïywania róĝnych rodzajów ryzyka na stabilnoĂÊ systemu finansowego. W obrÚbie tych dziaïañ priorytetem jest okreĂlenie, które obiekty (podmioty) systemu finansowego bÚdÈ
uwzglÚdniane w obliczaniu ryzyka systemowego. Borio (2011: 11) twierdzi,
ĝe gïówne ostrze dziaïania polityki makroostroĝnoĂciowej powinno byÊ skierowane na instytucje finansowe, a wiÚc banki, firmy inwestycyjne, fundusze
inwestycyjne – zarówno regulowane, jak i alternatywne – oraz na zakïady
ubezpieczeñ. W raporcie przygotowanym wspólnie przez BIS, FSB i IMF
(2011: 3), jak równieĝ w opracowaniu Galati i Moessnera (2011: 21) wskazuje siÚ równieĝ na koniecznoĂÊ uwzglÚdnienia tzw. „bankowoĂci cienia”
(ang. shadow banking), tj. tej dziedziny gospodarki, która dostarcza usïug
zbliĝonych do bankowych, np. poprzez udzielanie poĝyczek pieniÚĝnych.
Ze wzglÚdu na to, ĝe podstawowym celem polityki makroostroĝnoĂciowej
jest ograniczanie ryzyka systemowego, podmioty odpowiedzialne za realizacjÚ tego celu muszÈ byÊ wyposaĝone w takie instrumenty, które z jednej strony bÚdÈ skïaniaÊ podmioty sektora finansowego (w tym banki) do
podejmowania niĝszego ryzyka, a z drugiej bÚdÈ zapobiegaÊ konsekwencjom
jego nadmiernego wzrostu.
Ostatni element stanowi architektura instytucjonalna polityki makroostroĝnoĂciowej, wïÈczajÈc w to, oprócz okreĂlenia podmiotów odpowiedzialnych za identyfikacjÚ i pomiar ryzyka systemowego, w tym za dobór
narzÚdzi jego ograniczania, równieĝ odpowiednio skonstruowane regulacje
okreĂlajÈce, do czego uprawnione sÈ podmioty biorÈce udziaï we wdraĝaniu polityki makroostroĝnoĂciowej, jaki jest zakres ich odpowiedzialnoĂci,
kto moĝe je nadzorowaÊ, oraz wskazujÈce na stopieñ przejrzystoĂci podejmowanych przez nie czynnoĂci. Bardzo waĝne jest równieĝ wprowadzenie
takich mechanizmów regulacyjnych, które zapewniÈ koordynacjÚ dziaïañ
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podmiotów odpowiedzialnych za wdraĝanie polityki makroostroĝnoĂciowej
z innymi politykami pañstwa, tj. np. politykÈ pieniÚĝnÈ i fiskalnÈ.
Artykuï skïada siÚ z szeĂciu czÚĂci (nie liczÈc wstÚpu), z których pierwsza
(punkt 2) dotyczy porównania polityki makroostroĝnoĂciowej i mikroostroĝnoĂciowej. Druga (punkt 3) obejmuje problem definicji pojÚcia stabilnoĂci finansowej. Kolejna czÚĂÊ (punkt 4) stanowi prezentacjÚ metod analizy ryzyka systemowego, ze szczególnym naciskiem na narzÚdzia pomiaru ibmonitorowania
ryzyka systemowego. W nastÚpnym punkcie przedstawiono instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej, majÈce sprzyjaÊ ograniczaniu ryzyka systemowego
(punkt 5). Przedostatnia czÚĂÊ prezentuje skïadowe architektury instytucjonalnej polityki makroostroĝnoĂciowej (punkt 6). W punkcie 7 zawarto wnioski.

2. Polityka makroostroĝnoĂciowa
v. polityka mikroostroĝnoĂciowa.
Kluczowe cechy podejĂcia makroostroĝnoĂciowego
Na podstawie analizy literatury1 moĝna sformuïowaÊ tezÚ, ĝe na dobór
celu, okreĂlenie zakresu oraz selekcjÚ instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej znaczny wpïyw miaïy opracowania Banku Rozrachunków MiÚdzynarodowych, a szczególnie prace autorstwa Borio (2003, 2006 i 2009).
Z opracowañ tych wynika, ĝe najïatwiej zarysowaÊ istotÚ polityki makroostroĝnoĂciowej, odnoszÈc siÚ do bÚdÈcej jej antonimem polityki mikroostroĝnoĂciowej (zob. tabela 1).
Podstawowym celem polityki makroostroĝnoĂciowej jest ograniczenie
ryzyka wystÈpienia zdarzeñ, które wiÈĝÈ siÚ z zakïóceniem funkcjonowania
caïego systemu finansowego, co ma w efekcie przyczyniÊ siÚ do redukcji
kosztów makroekonomicznych, które wyraĝajÈ siÚ m.in. w postaci wydatków pañstwa na ratowanie upadajÈcych banków (sÈ to koszty ponoszone
w krótkim okresie) oraz w postaci spadku tempa wzrostu gospodarczego
(sÈ to koszty ponoszone w dïugim okresie). Natomiast celem podejĂcia
mikroostroĝnoĂciowego jest ograniczenie ryzyka zakïóceñ w funkcjonowaniu
indywidualnych podmiotów, nie uwzglÚdniajÈc wpïywu poszczególnych podmiotów na funkcjonowanie caïej gospodarki. Motto polityki mikroostroĝnoĂciowej wyraĝa siÚ w sformuïowaniu, ĝe caïy system finansowy jest stabilny
wtedy i tylko wtedy, gdy kaĝdy jego podmiot jest stabilny. Praktyczne konsekwencje przyjÚcia takiego motta wyraĝaïy siÚ w takiej konstrukcji regulacji,
która miaïa zapewniÊ szeroko rozumianÈ ochronÚ konsumentów – zarówno
deponentów, jak i inwestorów.
Ze wzglÚdu na przyjÚty cel polityka makroostroĝnoĂciowa oddziaïywaÊ
ma na caïy system finansowy, podczas gdy przedmiotem zainteresowania
polityki mikroostroĝnoĂciowej jest indywidualna instytucja. TÚ charakterystykÚ moĝna zilustrowaÊ przy zastosowaniu analogii (Borio 2009: 33). Otóĝ
moĝna wyobraziÊ sobie, ĝe system finansowy to w istocie portfel papierów wartoĂciowych, gdzie kaĝda instytucja to odrÚbny papier wartoĂciowy2.
vol. 10, nr 4 (39), t. 1, 2012
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Zbperspektywy makroostroĝnoĂciowej istotne jest to, jakie sÈ dywersyfikacja
i koncentracja ryzyka w caïym systemie finansowym. Natomiast w ujÚciu
mikro najistotniejsze sÈ dywersyfikacja i koncentracja ryzyka w indywidualnych podmiotach. StÈd teĝ makroostroĝnoĂciowe podejĂcie bierze pod
uwagÚ wspólne i ewentualnie skorelowane ekspozycje wszystkich instytucji
finansowych, a nie te, które wystÚpujÈ w obrÚbie portfela indywidualnych
instytucji – jak ma to miejsce w przypadku podejĂcia mikroostroĝnoĂciowego.
Wyszczególnienie

Rodzaj podejĂcia
makroostroĝnoĂciowe

mikroostoĝnoĂciowe

Przybliĝony cel

ograniczenie zakïóceñ
obejmujÈcych caïy system
finansowy

ograniczenie zakïóceñ
w funkcjonowaniu
indywidualnych podmiotów

Ostateczny cel

unikniÚcie wystÈpienia
kosztów zwiÈzanych ze
spadkiem produkcji (PKB)

ochrona konsumenta
– zarówno inwestora,
jak ib deponenta

Postrzegane cechy ryzyka

traktowanie jako
endogeniczne, zaleĝne od
zbiorowego postÚpowania
podmiotów

traktowane jako
egzogeniczne, niezaleĝne
od postÚpowania
indywidualnych podmiotów

Korelacje miÚdzy
podmiotami i naraĝenie
na wspólne ekspozycje
ryzyka

waĝne

niewaĝne

Kalibracja instrumentów

uwzglÚdniajÈce ryzyko
caïego systemu;
od ogóïu do szczegóïu
(ang. top-down)

uwzglÚdniajÈce ryzyko
indywidualnych
podmiotów; odb szczegóïu
do ogóïu (ang. bottom-up)

Tab. 1. Podstawowe elementy perspektywy makroostroĝnoĂciowej i mikroostroĝnoĂciowej
w zarzÈdzaniu ryzykiem. ½ródïo: C. Borio 2003. Towards a Macroprudential Framework for
Financial Supervision and Regulation? BIS Working Papers, nr 128, s. 6.

Uzasadniony jest poglÈd, ĝe w ujÚciu makroostroĝnoĂciowym poziom
ryzyka systemowego zaleĝy od zbiorowego zachowania uczestników rynku,
a szczególnie instytucji finansowych (Borio 2011: 11). Wynika to z tego,
ĝe podejmujÈc bardzo podobne decyzje inwestycyjne, instytucje te mogÈ
oddziaïywaÊ na poziom cen aktywów finansowych, na kwoty zawieranych
transakcji (np. na poziom depozytów i kredytów) na rynku oraz – w szerszej
perspektywie – na stabilnoĂÊ gospodarki. W literaturze przedmiotu ryzyko
o takich wïaĂciwoĂciach nazywane jest ryzykiem endogenicznym (Borio
i Drehmann 2009b: 5–6). Natomiast w podejĂciu mikroostroĝnoĂciowym
ryzyko ma charakter egzogeniczny, przyjmuje siÚ bowiem, ĝe indywidualne
podmioty nie mogÈ wpïywaÊ na ceny rynkowe czy teĝ gospodarkÚ jako caïoĂÊ.
Tutaj warto zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe zarówno polityka ostroĝnoĂciowa
w ujÚciu makro, jak i w ujÚciu mikro posïugujÈ siÚ aparatem pojÚciowym
stosowanym w analizie cyklu koniunkturalnego. WĂród teorii wyjaĂniajÈcych
10
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te cykle moĝna wyodrÚbniÊ m.in. endogeniczne teorie cyklu koniunkturalne
oraz egzogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego (Lubiñski 2004: 78–108).
Ze wzglÚdu na specyficzny cel instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej
powinny byÊ zaprojektowane tak, aby uwzglÚdniÊ ryzyko caïego systemu
finansowego (tzw. top-down approach). Jeĝeli jednym z instrumentów tego
rodzaju bÚdzie stosowany powszechnie na Ăwiecie wspóïczynnik wypïacalnoĂci, to zgodnie z zaïoĝeniem polityki makroostroĝnoĂciowej powinien byÊ
ustalony docelowy poziom wspóïczynnika dla caïego systemu, np. bankowego, a nastÚpnie na podstawie tego docelowego wskaěnika powinny byÊ
ustalane wskaěniki indywidualnych podmiotów (Borio 2011: 11).

3. StabilnoĂÊ finansowa jako cel
polityki makroostroĝnoĂciowej
3.1. Problem pojÚcia (nie)stabilnoĂci finansowej
StabilnoĂÊ finansowa podlega szczególnej ochronie, poniewaĝ stanowi
warunek zrównowaĝonego wzrostu gospodarczego. Z tego teĝ powodu
uznawana jest za dobro publiczne, uzasadniajÈce interwencjÚ pañstw. Takie
postrzeganie stabilnoĂci finansowej ma zwiÈzek z faktem, ĝe koszty kryzysów
(tj. koszty ponoszone w celu przywrócenia stabilnoĂci finansowej) ponoszÈ
wszyscy uczestnicy ĝycia gospodarczego, sÈ to bowiem koszty w znacznej
mierze fiskalne (Jurkowska-Zeidler 2008: 168).
PrzeglÈd definicji pojÚcia „stabilnoĂci finansowej” zawarty w opracowaniach Alawode i Sadeka (2008), Allena i Wooda (2006) oraz Schinasi
(2004) prowadzi do konkluzji, ĝe nie istnieje jedna powszechnie akceptowana
definicja stabilnoĂci finansowej (stabilnoĂci systemu finansowego), albo definicja jej zaprzeczenia, tj. niestabilnoĂci finansowej. Analiza tych opracowañ
pozwala na stwierdzenie, ĝe wiÚkszoĂÊ proponowanych definicji stabilnoĂci
finansowej posiada trzy elementy. Po pierwsze, definicje te koncentrujÈ siÚ
na systemie finansowym jako caïoĂci, a nie na indywidualnych podmiotach.
Po wtóre, nie traktujÈ systemu finansowego jako wyizolowanego elementu
gospodarki, lecz uwzglÚdniajÈ relacje miÚdzy sektorem finansowym i sferÈ
realnÈ gospodarki, odnoszÈc siÚ do korzyĂci, jakie niesie ze sobÈ stabilnoĂÊ
finansowa, i do kosztów wynikajÈcych z jej braku. Po trzecie, zazwyczaj
wystÚpuje w nich bezpoĂrednie nawiÈzanie do niestabilnoĂci finansowej jako
tej wïasnoĂci systemu finansowego, która jest obserwowalna pod postaciÈ
znaczÈcych zakïóceñ w funkcjonowaniu tego systemu. Przykïadem takich
zakïóceñ sÈ kryzysy finansowe, w tym kryzysy bankowe.
Mimo wystÚpowania wymienionych cech wspólnych, moĝliwe jest jednak
wyodrÚbnienie dwóch typów odmiennych definicji, biorÈc pod uwagÚ sposób postrzegania ěródeï zakïóceñ (szoków). W tym miejscu warto zwróciÊ
uwagÚ na fakt, ĝe w formuïowaniu tych dwóch typów definicji przydatny
jest aparat pojÚciowy stosowany w teoriach cyklu koniunkturalnego, szczevol. 10, nr 4 (39), t. 1, 2012
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gólnie we wspomnianych wyĝej endogenicznych i egzogenicznych teoriach
cyklu koniunkturalnego.
Allen i Wood (2006) oraz Padoa-Schioppa (2003) definiujÈ stabilnoĂÊ finansowÈ jako odpornoĂÊ systemu finansowego na egzogeniczne
(tj.b zewnÚtrzne) szoki. Natomiast Schinasi (2004) twierdzi, ĝe system
finansowy jest stabilny, jeĝeli jest odporny na znaczne szoki endogeniczne
(tj.bwewnÚtrzne, czyli takie, które powstajÈ w obrÚbie systemu finansowego).
Godne uwagi ujÚcie stabilnoĂci finansowej sformuïowali Borio i Drehmann (2009b: 4), których zdaniem jest ona takim stanem sektora finansowego, któremu nie szkodzi przeciÚtne zakïócenie (ang. normal-sized shock),
niezaleĝnie od tego, czy ma ono charakter egzogeniczny, czy teĝ endogeniczny. W celu okreĂlenia istoty pojÚcia stabilnoĂci finansowej Borio ibDrehmann (2009b) definiujÈ najpierw pojÚcia zakïócenia finansowego (ang.bfinancial distress) i kryzysu finansowego (ang. financial crisis). Oba te zdarzenia
majÈ miejsce wówczas, gdy znaczÈce straty w instytucjach finansowych lub
ich bankructwa powodujÈ, lub z duĝym prawdopodobieñstwem mogÈ powodowaÊ, powaĝne zakïócenia w funkcjonowaniu sfery realnej gospodarki,
wyraĝajÈce siÚ spadku produkcji krajowej. NastÚpnie Borio ib Drehmann
przyjmujÈ, ĝe niestabilnoĂÊ finansowa to zestaw uwarunkowañ, które sÈ
wystarczajÈce, by wystÈpiïy zakïócenia finansowe i kryzysy finansowe wbodpowiedzi na przeciÚtne szoki. Te szoki mogÈ mieÊ swoje ěródïo w sferze realnej gospodarki (np. niedobór surowców czy teĝ sïabe plony w rolnictwie),
jak i w obrÚbie sektora finansowego (np. nadmierny poziom udzielonych
kredytów przy poluzowanej polityce kredytowej banków).

3.2. Ryzyko systemowe w perspektywie czasowej
i przestrzennej
Problem stabilnoĂci finansowej jest zazwyczaj analizowany ïÈcznie
zb zagadnieniem ryzyka systemowego. Wynika to stÈd, ĝe wïasnoĂciÈ zdrowego systemu finansowego jest odpornoĂÊ na nadmierne ryzyko systemowe.
Ryzyko systemowe, podobnie jak stabilnoĂÊ finansowa, nie doczekaïo siÚ
jednej spójnej definicji (por. De Bandt i Hartmann 2000, gdzie moĝna znaleěÊ m.in. przeglÈd definicji tego pojÚcia). Ryzyko systemowe zdefiniowaÊ
moĝna jako prawdopodobieñstwo wystÈpienia zaburzeñ w dostÚpie do usïug
sektora finansowego, które sÈ efektem pogorszenia siÚ sytuacji wszystkich
lub niektórych podmiotów systemu finansowego (IMF 2011: 7). WystÈpienie
takich zaburzeñ moĝe mieÊ negatywne konsekwencje dla funkcjonowania
sfery realnej gospodarki.
Uzasadnione jest stwierdzenie, ĝe ryzyko systemowe powinno podlegaÊ
analizie w perspektywie czasowej (ang. time dimension) oraz w perspektywie
przestrzennej (ang. cross-section dimension) (Borio 2003; IMF 2011: 8).
Potrzeba analizy ryzyka systemowego z perspektywy czasowej jest zwiÈzana z pomijanym w stosowanych aktualnie modelach pomiaru ryzyka
problemem procyklicznoĂci, szczególnie istotnej w przypadku ryzyka kre12
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dytowego (Borio i in 2001; Brunnermeier i in. 2009; Schooner i Taylor
2010: 280–295). Analiza ta powinna daÊ odpowiedě na pytanie, jak ryzyko
systemowe zmienia siÚ w czasie, a nastÚpnie jakie dziaïania naleĝy podjÈÊ
by procyklicznoĂÊ ograniczyÊ. Mechanizm leĝÈcy u podstaw procyklicznoĂci
przejawia siÚ w skïonnoĂci prawie wszystkich podmiotów ekonomicznych
(ang. economic agents), zarówno pochodzÈcych z sektora finansowego, jak
i spoza niego, do powiÚkszania ekspozycji na ryzyko w fazie boomu cyklu
finansowego3, a nastÚpnie do gwaïtownego jej pomniejszania podczas recesji.
MoĝliwÈ do zaobserwowania manifestacjÚ procyklicznoĂci stanowiÈ cykle
finansowe i pïynnoĂciowe, które sÈ konsekwencjÈ, z jednej strony, nadmiernej děwigni instytucji finansowych (w tym równieĝ podmiotów zb sektora
niefinansowego) oraz, z drugiej strony, niedopasowañ terminów zapadalnoĂci aktywów i terminów wymagalnoĂci pasywów. Podczas oĝywienia system
finansowy, jak i inne sfery gospodarki stajÈ siÚ szczególnie podatne na
szoki zarówno endogeniczne, jak i egzogeniczne ze wzglÚdu na stopniowy
przyrost ryzyka zagregowanego4.
Celem analizy ryzyka z perspektywy przestrzennej jest okreĂlenie rozkïadu ryzyka w systemie finansowym w okreĂlonym momencie. KoniecznoĂÊ
pomiaru tego ryzyka wynika z tego, ĝe siïa raĝenia zakïóceñ w funkcjonowaniu systemu finansowego jest uwarunkowana nie tylko narastaniem ryzyka
wbczasie (tj. procyklicznoĂciÈ), ale równieĝ jest pochodnÈ wielkoĂci instytucji
finansowych, koncentracji i substytucyjnoĂci ich usïug oraz powiÈzañ miÚdzy nimi. BezpoĂrednie i poĂrednie powiÈzania naraĝajÈ wszystkie przedsiÚbiorstwa na efekt domina, polegajÈcy na przenoszeniu siÚ problemów
pïynnoĂciowych oraz niewypïacalnoĂci z jednego podmiotu do innych, co
wb ostatecznoĂci prowadzi do niedoborów pïynnoĂci i gwaïtownego wycofywania przez deponentów Ărodków zgromadzonych w bankach (tzw. runów)
w sektorze finansowym oraz do szybkiej sprzedaĝy aktywów (tzw. fire-sales),
przy znacznie zaniĝonych cenach (Kashyap i in. 2011: 3–9).

4. Wskaěniki makroostroĝnoĂciowe
– jak zidentyfikowaÊ i zmierzyÊ poziom
ryzyka systemowego?
W badaniach z zakresu identyfikacji i oceny poziomu ryzyka systemowego wyróĝniÊ moĝna dwa nurty, z których jeden zmierza do okreĂlania
ibmonitorowania poziomu ryzyka systemowego w czasie, a wiÚc ryzyka, którego przejawem jest procyklicznoĂÊ systemu finansowego. Drugi natomiast
koncentruje siÚ na analizie istotnoĂci systemowej indywidualnych instytucji
finansowych w konkretnym momencie.
NarzÚdzia pomocne w identyfikacji i pomiarze poziomu ryzyka systemowego z perspektywy czasowej podzieliÊ moĝna na cztery grupy (Galati
ib Moessner 2011: 14):
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– wskaěniki zakïóceñ finansowych oparte na bilansie podmiotów gospodarczych i wskaěniki dotyczÈce niektórych rynków;
– wskaěniki wczesnego ostrzegania (tzw. ang. early warning indicators,
EWI);
– wskaěniki oparte na modelach wektorowej autoregresji (ang. Vector Autoregression Models, VARs);
– testy warunków skrajnych na poziomie makro (tzw. macro stress tests).
W minionym dziesiÚcioleciu opracowane zostaïy wskaěniki oparte na
bilansie, sïuĝÈce identyfikacji zakïóceñ finansowych. ZnajdujÈ siÚ wĂród
nich wskaěniki solidnoĂci finansowej (ang. Financial Soundness Indicators,
FSI; np. Bordo i in. 2000; Carson i Ingves 2003; Moorhouse 2004; IMF
2006; Jose i Georgiou 2009), których wdroĝenie i stosowanie jest koordynowane przez MiÚdzynarodowy Fundusz Walutowy. Coraz bardziej popularne
wskaěniki wyliczane na podstawie parametrów rynkowych to mierniki bazujÈce przede wszystkim na danych z rynku derywatów kredytowych, gïównie
CDS (ang. credit default swap), oraz innych derywatów (Illing i Liu 2006;
Tarashev ib Zhu 2008).
Wprawdzie roĂnie popularnoĂÊ tych wskaěników, dyktowana przede
wszystkim prostotÈ ich obliczeñ, jednak posiadajÈ one kilka zasadniczych
wad. WiÚkszoĂÊ wskaěników opartych na bilansie, jak np. wskaěnik kredytów zagroĝonych czy teĝ udziaï rezerw celowych w kredytach brutto,
ma charakter historyczny lub co najwyĝej bieĝÈcy (np. Bongini i in. 2002).
Ratingi kredytowe indywidualnego podmiotu wprawdzie odnoszÈ siÚ do
moĝliwoĂci spïaty zobowiÈzañ przez ten podmiot w ciÈgu najbliĝszego
roku, ale zazwyczaj ta informacja jest dostarczana z pewnym opóěnieniem
(Galati i Moessner 2011:b 14). Ich wadÈ jest równieĝ to, ĝe majÈ charakter
mikroostroĝnoĂciowy – stÈd teĝ nie powinny byÊ stosowane jako instrument
pomiaru ryzyka systemowego.
Literatura dotyczÈca wskaěników wczesnego ostrzegania jest bardzo
bogata5 i dotyczy przede wszystkim wad i zalet róĝnych wskaěników przeznaczonych do przewidywania kryzysów bankowych. PodstawowÈ niedoskonaïoĂciÈ tych opracowañ jest brak uchwycenia interakcji miÚdzy systemem finansowym absferÈ realnÈ gospodarki. Odpowiedě na braki tej literatury stanowiÈ
opracowania: Borgy i in. (2009), Borio i Drehmann (2009a), Gerdesmeier i in.
(2009), Alessi i Detken (2009) oraz Espinoza ibin. (2009), które podkreĂlajÈ,
ĝe lepszymi wskaěnikami wczesnego ostrzegania sÈ mierniki oparte na rynkach
kredytów i aktywów. Wskaěniki te sÈ skuteczniejsze wbprzewidywaniu epizodów zakïóceñ w funkcjonowaniu sektora finansowego w dïuĝszych okresach
(tj. od jednego do czterech lat) oraz uwzglÚdniajÈ, ĝe ěródïo tych zakïóceñ
moĝe stanowiÊ system finansowy, co jest zgodne zb koncepcjÈ niestabilnoĂci
finansowej Borio i Drehmanna (2009b), prezentowanÈ powyĝej.
TrzeciÈ grupÚ narzÚdzi pomiaru niestabilnoĂci finansowej stanowiÈ
modele wektorowej autoregresji (np. Drehmann i in. 2006; Misina i Tessier
2008; Borio i Drehmann 2009b: 17–19). Modele te sÈ bardzo elastycznym
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narzÚdziem prognozowania, jak równieĝ dajÈ moĝliwoĂÊ Ăledzenia transmisji
szoków w gospodarce. WadÈ ich jest jednak to, ĝe oferujÈ tylko uproszczony
opis zjawisk zachodzÈcych w sektorze finansowym oraz ich wpïywu na sferÚ
realnÈ gospodarki (Galati i Moessner 2011: 15).
Na czwarty zestaw narzÚdzi analitycznych skïadajÈ siÚ tzw. makro stress
testy, które mogÈ byÊ zastosowane do Ăledzenia reakcji systemu finansowego
na bardzo duĝe szoki zewnÚtrzne (Borio i Drehmann 2009b: 20–22). Ich
zaletÈ jest to, ĝe z natury pozwalajÈ na okreĂlenie zmian w sektorze finansowym wbprzyszïoĂci w reakcji na zaïoĝonÈ z góry zmianÚ wybranych wskaěników (np.b stóp procentowych, tempa wzrostu gospodarczego). Modele te,
podobnie jak wiÚkszoĂÊ wymienionych powyĝej wskaěników, nie pozwalajÈ na
uchwycenie interakcji miÚdzy sektorem finansowym a sferÈ realnÈ gospodarki.
PomijajÈ one równieĝ fakt, ĝe nawet niewielkie zakïócenie moĝe mieÊ daleko
idÈce negatywne konsekwencje, na co zwracajÈ uwagÚ wspomniani wczeĂniej
Borio ibDrehmann (2009b). Na przykïad makro stress testy nie pozwoliïy na
zidentyfikowanie zagroĝeñ w sektorze finansowym m.in. w Stanach Zjednoczonych ibwbWielkiej Brytanii, które kumulowaïy siÚ przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego. Jak dokumentujÈ wb swoim opracowaniu Alfaro
ib Drehmann (2009), znaczna liczba kryzysów bankowych nie byïa poprzedzona pogorszeniem uwarunkowañ gospodarczych wbkrajach, wbktórych one
wystÈpiïy, co wskazuje na to, ĝe wspóïczesne testy warunków skrajnych nie sÈ
pomoce w uchwyceniu dynamiki nawet minionych kryzysów. Taki stan rzeczy
w tym obszarze wynika prawdopodobnie z tego, ĝe modele uwzglÚdniajÈ
te czynniki ryzyka, które sÈ nieistotne z perspektywy ryzyka systemowego,
pomijajÈ natomiast te czynniki, które sÈ faktycznÈ przyczynÈ kryzysu.
Drugi rozlegïy nurt badañ nad skutecznymi narzÚdziami pomiaru ryzyka
systemowego, koncentruje siÚ na jego wymiarze przestrzennym. Prace analityczne tworzone w obrÚbie tego nurtu zmierzajÈ do okreĂlenia wpïywu
wielkoĂci instytucji finansowych, wzajemnych powiÈzañ miÚdzy instytucjami
finansowymi oraz dostÚpnoĂci usïug finansowych o charakterze substytucyjnym (tj. np. czy kredyt bankowy moĝe byÊ zastÈpiony innymi instrumentami)
na poziom ryzyka systemowego.
Waĝny wkïad w opracowanie podbudowy analitycznej w tym obszarze
stanowi CoVaR, tj. wartoĂÊ zagroĝona sektora instytucji finansowych, której
wysokoĂÊ jest uzaleĝniona od tego, czy inne instytucje doĂwiadczajÈ zakïóceñ
w swojej dziaïalnoĂci (Adrian i Brunnermeier 2009). Adrian ibBrunnermeier
definiujÈ wkïad indywidualnych instytucji finansowych do ryzyka systemowego
jako róĝnicÚ miÚdzy CoVaR i VaR obliczonÈ dla caïego systemu finansowego. Badanie tych autorów przeprowadzone na próbie gieïdowych instytucji
finansowych pozwala na okreĂlenie, w jakim stopniu wielkoĂÊ instytucji, jej
děwignia oraz niedopasowanie terminów zapadalnoĂci aktywów ib wymagalnoĂci pasywów wpïywajÈ na poziom ryzyka systemowego i za jakÈ wysokoĂÊ
tego ryzyka odpowiadajÈ poszczególne podmioty6. Analiza CoVaR jest krytykowana za to, ĝe uzyskane przy jej uĝyciu wkïady indywidualnych instytucji
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wbpoziom ryzyka systemowego nie sÈ addytywne, stÈd teĝ przy jej uĝyciu nie
moĝna okreĂliÊ zagregowanego ryzyka systemowego (np. Tarashev i in. 2010).
W literaturze przedmiotu z zakresu ryzyka systemowego wynikajÈcego
zbwzajemnych powiÈzañ miÚdzy instytucjami finansowymi znajdujÈ siÚ równieĝ
opracowania, które modelujÈ system finansowy jako zïoĝony system lub sieÊ
powiÈzanych podmiotów. W pierwszej grupie wystÚpujÈ modele mieszczÈce
siÚ w nurcie finansów behawioralnych. Do badañ z tego zakresu zaliczyÊ
moĝna opracowania m.in. Hommesa i Wagenera (2009) oraz Leb Barona
ib Tesfatsiona (2008). W modelach tych zakïada siÚ wystÚpowanie zïoĝonych
systemów powiÈzañ miÚdzy podmiotami, nieliniowoĂÊ zaleĝnoĂci, znaczne
zróĝnicowanie oraz niepewnoĂÊ, oraz przyjmuje siÚ, ĝe podmioty (agenci)
cechujÈ siÚ ograniczonÈ racjonalnoĂciÈ, a proces uczenia siÚ stosowany przez
te podmioty oddziaïuje na dynamikÚ caïego systemu7. W drugiej natomiast
racjonalni agenci tworzÈ sieÊ powiÈzañ8 (ang. complex dynamic network) ibta
wïaĂnie sieÊ staje siÚ ěródïem przenoszenia zakïóceñ w obrÚbie systemu finansowego. W analizie tej zakïada siÚ równieĝ, ĝe wyĝsze ryzyko systemowe jest
konsekwencjÈ utrzymywania przez banki zbliĝonych portfeli kredytowych oraz
posiadania tej samej masy deponentów9. Badania w powyĝszych dwóch obszarach, pomimo wiÚkszej zdolnoĂci do odzwierciedlania rzeczywistego przebiegu
procesów zachodzÈcych w systemie finansowym, majÈ jednÈ zasadniczÈ wadÚ.
Mianowicie, bardzo trudne jest ich zaaplikowanie do praktycznej realizacji
polityki makroostroĝnoĂciowej (np. Milne 2009: 614).
W ostatnich latach wyïoniï jeszcze jeden obszar badañ nad pomiarem
ryzyka systemowego w perspektywie przestrzennej10. Na przykïad Tarashev i in. (2010) proponujÈ okreĂlenie ryzyka systemowego caïego systemu
finansowego, definiowanego jak portfel instytucji finansowych. Otrzymana
zagregowana miara ryzyka systemowego, którÈ moĝe byÊ wartoĂÊ zagroĝona
(VaR) lub oczekiwany spadek wartoĂci (ang. expected shortfall, ES), jest
dekomponowana w taki sposób, by okreĂliÊ poziom ryzyka indywidualnych
podmiotów z uwzglÚdnieniem ich wpïywu na ryzyko systemowe. Metodologia
ta bazuje na wartoĂci Shapleya11 (ang. Shapley value) i zaczerpniÚta zostaïa
zbteorii gier. Zgodnie z propozycjÈ Tarashev i in. (2010: 6), wartoĂÊ Shapleya
jest miarÈ istotnoĂci systemowej kaĝdej instytucji wchodzÈcej wbskïad analizowanego systemu. InformacjÚ o poziomie ryzyka poszczególnych instytucji
moĝna wykorzystaÊ przy opracowywaniu instrumentów nakierowanych na
zapobieganie wystÚpowaniu zakïóceñ o charakterze systemowym, które mogÈ
pojawiÊ siÚ w tych instytucjach.

5. Instrumenty polityki makroostroĝnoĂciowej
ograniczajÈce ryzyko systemowe
Ze wzglÚdu na prewencyjny charakter polityki makroostroĝnoĂciowej,
toczÈce siÚ w ciÈgu ostatnich kilku lat prace nad wypracowaniem narzÚdzi
tej polityki koncentrujÈ siÚ przede wszystkim na tych instrumentach, które
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bÚdÈ ograniczaÊ narastanie ryzyka systemowego oraz zwiÚkszaÊ odpornoĂÊ
sektora finansowego na sytuacje kryzysowe. PodkreĂliÊ jednak naleĝy, ĝe
niezaleĝnie od tych prac niektóre kraje przed wybuchem kryzysu stosowaïy
instrumenty, które przyczyniïy siÚ do ograniczenia ryzyka systemowego, nie
okreĂlajÈc ich mianem instrumentów makroostroĝnoĂciowych12.
Uzasadniony jest poglÈd, ĝe najwiÚkszy problem przy doborze instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej stanowi brak historii ich skutecznoĂci.
Dlatego teĝ, tworzÈc zestaw instrumentów, nie mamy pewnoĂci, ĝe przyniosÈ one poĝÈdany efekt w postaci mniejszej liczby kryzysów finansowych.
Niemniej jednak, poszukujÈc instrumentów prewencyjnych polityki makroostroĝnoĂciowej, warto na wstÚpie okreĂliÊ zestaw kryteriów ich doboru.
Do takich kryteriów powinny naleĝeÊ (IMF 2011: 28):
– skutecznoĂÊ w ograniczaniu narastania ryzyka systemowego w czasie oraz
w tworzeniu buforów, które znajdÈ zastosowanie podczas zakïóceñ stabilnoĂci finansowej lub kryzysu;
– ograniczone moĝliwoĂci arbitraĝu regulacyjnego lub zagranicznego;
– zdolnoĂÊ do wpïywania na ěródïa, a nie na symptomy ryzyka systemowego;
– jak najmniejszy stopieñ uznaniowoĂci w ich stosowaniu.
Pomimo praktycznych problemów z doborem instrumentów polityki
makroostroĝnoĂciowej, ze wzglÚdu na wspomniany wczeĂniej brak historii
ich stosowania, zidentyfikowany zostaï pewien zbiór instrumentów, których
wdroĝenie nie powinno byÊ zwiÈzane z wysokimi kosztami, a które mogÈ
okazaÊ siÚ skuteczne. Poniĝej przedstawiono te instrumenty, kierujÈc siÚ
podstawowymi kryteriami ich podziaïu, tj. kryterium ěródeï zakïóceñ wbfunkcjonowaniu systemu finansowego (np. CFGS 2010a: 4) oraz kryterium perspektywy analizy ryzyka systemowego (np. IMF 2011: 22–29).
WĂród gïównych ěródeï zakïóceñ w funkcjonowaniu systemu finansowego, które równieĝ uwidoczniïy siÚ podczas ostatniego kryzysu (Milne
2009: 615–617), znajdujÈ siÚ:
– děwignia finansowa;
– problemy z pïynnoĂciÈ;
– powiÈzania miÚdzy podmiotami.
Do instrumentów sïuĝÈcych ograniczaniu děwigni finansowej zaliczyÊ
moĝna (tabela 2) m.in. wspóïczynniki kapitaïowe, wagi ryzyka, rezerwy na
ryzyko (w tym na ryzyko ogólne, np. rezerwy dynamiczne13), ograniczenia
podziaïu zysku, limity poziomu pewnych rodzajów kredytów (np. walutowych),
wskaěniki Loan to Value (LTV), wskaěnik kosztów obsïugi dïugu do przychodów (tzw. Debt service-to-income ratio, DTI), jak równieĝ warunki zawierania
transakcji na rynkach hurtowych (np. poziomy marĝ i dyskonta stosowanych
na rynkach papierów wartoĂciowych, w tym w transakcjach repo).
WĂród instrumentów sïuĝÈcych ograniczaniu ryzyka pïynnoĂci znajdujÈ
siÚ m.in. wskaěniki pïynnoĂciowe, dodatkowe wagi ryzyka lub limity ekspozycji powstajÈcych wewnÈtrz sektora instytucji finansowych, limity otwartych
pozycji walutowych oraz limity niedopasowañ walutowych.
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Ryzyko pïynnoĂci
ib ryzyko rynkowe

Děwignia

Wyszczególnienie

limit otwartych pozycji
w walutach obcych

limity niedopasowañ
walutowych

ograniczenia
kredytowania
wb walutach obcych

wymogi dotyczÈce
pïynnoĂci i rezerw

limity wzrostu
kredytów

ograniczenia podziaïu
zysku

rezerwy

wagi ryzyka

wspóïczynnik
kapitaïowy

Bilans banku

zasady wyceny

ograniczenia
terminów
zapadalnoĂci lub
wymagalnoĂci

limit wskaěnika
koszty obsïugi dïugu
do przychodów

wskaěnik LTV

Kontrakt kredytowy

wymagania
okreĂlajÈce
poziom rezerw
w walucie
krajowej
ib walutach
zagranicznych

Podmiot
niebÚdÈcy
instytucjÈ
depozytowo-kredytowÈ

operacje bilansowe
banku centralnego

limity wysokoĂci
marĝy i dyskonta
(ang. margin/haircut
limits)

Rynek papierów
wartoĂciowych

Element systemu finansowego
Bank lub instytucja przyjmujÈca depozyty

operacje gieïdowe

Infrastruktura
systemu
finansowego
(system pïatnoĂci
i rozliczeñ)
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½ródïo zakïóceñ stabilnoĂci systemu finansowego

½ródïo zakïóceñ stabilnoĂci
systemu finansowego

zasady tworzenia
jednostek zaleĝnych
(tj. zaangaĝowania
kapitaïowego banków
w innych podmiotach)

centralni
kontrahenci
(CCPs)

Tab. 2. Podziaï instrumentów makroostroĝnoĂciowych przy zastosowaniu kryterium ěródïa zakïóceñ w funkcjonowaniu systemu finansowego oraz
kryterium elementu systemu finansowego. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie CGFS 2010. Macroprudential Instruments and Framework:
AbStocktaking of Issues and Experiences. CGFS Papers, nr 38, Committee on the Global Financial System, Bank for International Settlements, s. 4.

Wzajemne powiÈzania
miÚdzy podmiotami

dodatkowy kapitaï
utrzymywany przez
instytucje istotne
systemowo

limity koncentracji
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Drugie kryterium podziaïu instrumentów makroostroĝnoĂciowych stanowi
perspektywa analizy ryzyka systemowego, o której byïa mowa powyĝej, a mianowicie wymiar czasowy i przestrzenny tego ryzyka (tabela 3). Taki podziaï
instrumentów makroostroĝnoĂciowych zostaï zaproponowany np.bprzez IMF
(2011: 23–28). W grupie instrumentów koncentrujÈcych siÚ na perspektywie
zarówno czasowej, jak i przestrzennej ryzyka systemowego wydzieliÊ moĝna
takie ich typy, które zostaïy skonstruowane tylko i wyïÈcznie w celu ograniczania ryzyka systemowego, oraz takie, których pierwotne przeznaczenie
nie miaïo charakteru makroostroĝnoĂciowego, ale zostaïy przekonstruowane,
by takÈ wïasnoĂÊ posiadaÊ.
WĂród typowo makroostroĝnoĂciowych instrumentów, których celem jest
ograniczenie poziomu ryzyka systemowego w czasie moĝna wyróĝniÊ:
– antycykliczne bufory kapitaïowe zaproponowane w pakiecie regulacji
okreĂlanych mianem Bazylea III (BCBS 2010a, 2010b, 2010c, 2011a),
ab w Europie CRD IV (COM 2011);
– wycena marĝ i dyskonta stosowanych w transakcjach repo okreĂlona jako
Ărednia obliczona dla peïnego cyklu koniunkturalnego, tzw. Through-the-Cycle (TTC)14;
– podatek od depozytów krótkoterminowych niebÚdÈcych podstawÈ finansowania dziaïalnoĂci banków (tzw. non-core liabilities, np. depozyty skïadane przez jeden bank w drugim15);
– antycykliczne zmiany w poziomie wag ryzyka w odniesieniu do ekspozycji kredytowych niektórych branĝ (np. budowlanych) (np. Crowe
ib in. 2011: 10);
– dopïaty na systemowe ryzyko pïynnoĂci zmienne w czasie.
Natomiast w wymiarze przestrzennym do typowych instrumentów nakierowanych na zapewnienie stabilnoĂci finansowej zaliczyÊ moĝna:
– nadwyĝki funduszy wïasnych utrzymywane np. przez banki istotne systemowo (BCBS 2011b);
– nadwyĝki pïynnoĂciowe utrzymywane przez instytucje istotne systemowo;
– podatek od depozytów krótkoterminowych niebÚdÈcych podstawÈ finansowania dziaïalnoĂci banków (tzw. non-core liabilities, np. depozyty skïadane przez jeden bank w drugim);
– wyĝsze wymogi kapitaïowe na transakcje nierozliczane przez centralnego
kontrahenta (BCBS 2011c).
Poza wyĝej wymienionymi instrumentami w realizacji celu polityki
makroostroĝnoĂciowej mogÈ byÊ wykorzystane narzÚdzia nadzorcze, których pierwotne przeznaczenie miaïo przede wszystkim charakter mikroostroĝnoĂciowy. Instrumenty te powinny jednak posiadaÊ co najmniej dwie
wïasnoĂci (IMF 2011: 22–23). Po pierwsze, ich stosowanie ma sprzyjaÊ
ograniczaniu ryzyka systemowego. Po drugie, powinny istnieÊ uwarunkowania instytucjonalne, w postaci odpowiednich regulacji, zapewniajÈce ich
skuteczne stosowanie.
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Grupa
instrumentów

Wymiar ryzyka systemowego
czasowy

przestrzenny

Kategoria 1.

Instrumenty opracowane wyïÈcznie w celu ograniczenia
ryzyka systemowego
Bufory antycykliczne

Systemowe nadwyĝki kapitaïu

Wycena TTC marĝ i dyskonta
stosowanych w transakcjach repo

Systemowe nadwyĝki
pïynnoĂciowe

Podatek na krótkoterminowe
niepodstawowe zobowiÈzania

Podatek na krótkoterminowe
niepodstawowe zobowiÈzania

Antycykliczna zmiana w poziomie wag
ryzyka w odniesieniu do niektórych
branĝ

Wyĝszy wymagany kapitaï
nab pokrycie ryzyka transakcji nie
rozliczanych przez centralnych
kontrahentów

ZmieniajÈce siÚ w czasie dopïaty
nab systemowe ryzyko pïynnoĂci

Kategoria 2.

Instrumenty dostosowane do osiÈgniÚcia celów
polityki makroostroĝnoĂciowej
ZmieniajÈce siÚ w czasie wskaěniki
LTV, DTI oraz LTI

Uprawnienia do podziaïu
duĝych instytucji finansowych
na mniejsze ze wzglÚdu na
zagroĝenie ryzykiem systemowym

ZmieniajÈce siÚ w czasie limity
niedopasowañ walutowych lub limity
na ekspozycje (np. ekspozycje na
rynku nieruchomoĂci)

Dodatkowy wymóg kapitaïowy
nab pïatnoĂci z tytuïu derywatów

ZmieniajÈce siÚ w czasie limity
wskaěnika kredytów do depozytów

Opïata z tytuïu ubezpieczenia depozytów wraĝliwa na ryzyko systemowe

ZmieniajÈce siÚ w czasie górne limity
kredytów i wzrostu kredytów

Ograniczenia zakresu dopuszczalnych czynnoĂci (np. zakaz zawierania transakcji typowych dla
bankowoĂci inwestycyjnej
– subemisji usïugowej, przez
banki istotne systemowo)

Dynamiczne rezerwy
VaR okreĂlony w skrajnych warunkach
w celu okreĂlenia dodatkowego bufora
kapitaïowego na ryzyko rynkowe
wb okresie boomu
Przeskalowanie wag ryzyka poprzez
uwzglÚdnienie uwarunkowañ recesji
wb zaïoĝeniach do wyliczenia prawdopodobieñstwa niewypïacalnoĂci (PD)
Tab. 3. Instrumenty makroostroĝnoĂciowe wyodrÚbnione z zastosowaniem kryterium
perspektywy czasowej i przestrzennej ryzyka systemowego. ½ródïo: opracowanie wïasne
na podstawie IMF 2011. Macroprudential Policy: An Organizing Framework, International
Monetary Fund, s. 23.
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Do instrumentów tej grupy, których stosowanie nakierowane jest na
ryzyko systemowe analizowane z perspektywy czasowej, moĝna zaliczyÊ:
– zmienne w czasie wskaěniki LTV (ang. Loan to Value), DTI (ang. Debt to
Income) oraz LTI (ang. Loan to Income) (Crowe i in. 2011: 10, 16–19);
– zmienne w czasie limity niedopasowañ walutowych oraz limity ekspozycji
kredytowych (np. na finansowanie rynku nieruchomoĂci);
– zmienne w czasie limity wskaěnika bÚdÈcego ilorazem kredytów i depozytów;
– zmienne w czasie limity poziomu kredytów oraz limity wzrostu kredytów16;
– dynamiczne rezerwy (np. hiszpañski model rezerw statystycznych);
– wartoĂÊ VaR oszacowana w warunkach skrajnych, w celu zgromadzenia
buforu kapitaïowego (tj. dodatkowych funduszy wïasnych) na ryzyko
rynkowe narastajÈce podczas oĝywienia;
– przeskalowane wagi ryzyka kredytowego w celu uwzglÚdnienia uwarunkowañ recesji w zaïoĝeniach okreĂlajÈcych wyliczanie PD (ang. Probability
of Default).
Instrumenty mikroostroĝnoĂciowe dostosowane do osiÈgniÚcia celów polityki makroostroĝnoĂciowej ujÚtych w perspektywie przestrzennej obejmujÈ:
– uprawnienia do podziaïu istotnych systemowo instytucji finansowych,
wb przypadku gdy nie jest moĝliwe ograniczenie ryzyka systemowego
wbinny sposób (np. taka moĝliwoĂÊ jest rozwaĝana w USA) (IMF 2011: 28);
– wymogi kapitaïowe z tytuïu pïatnoĂci zwiÈzanych z instrumentami
pochodnymi (G30 2009; FSB 2010; Singh 2010);
– wprowadzenie opïat zwiÈzanych z systemem gwarantowania depozytów,
których wysokoĂÊ uzaleĝniona jest od istotnoĂci systemowej banku;
– ograniczenie zakresu czynnoĂci, które mogÈ byÊ wykonywane przez banki
istotne systemowo.

6. Architektura instytucjonalna polityki
makroostroĝnoĂciowej
6.1. Nadzór makroostroĝnoĂciowy – skïad podmiotu
realizujÈcego zadania polityki makroostroĝnoĂciowej
ib wspóïpraca z innymi organami wïadzy pañstwowej
Na wstÚpie warto zaznaczyÊ, ĝe w wielu krajach na przestrzeni ostatnich dziesiÚciu lat za zadania zwiÈzane z badaniem stabilnoĂci finansowej
odpowiedzialne byïy banki centralne (Oosterloo i de Haan 2004; Schinasi
2003). Niemniej jednak samo badanie stabilnoĂci finansowej nie dawaïo
bankom centralnym moĝliwoĂci podejmowania decyzji, które mogïyby sïuĝyÊ ograniczaniu ryzyka systemowego. Próby stworzenia ukonstytuowanego
prawnie podmiotu realizujÈcego politykÚ makroostroĝnoĂciowÈ podejmowane sÈ wbkilku krajach od niedawna. WĂród tych krajów znajdujÈ siÚ m.in.
Meksyk, Malezja, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania (IMF 2011: 36).
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Jednoznaczne zidentyfikowanie podmiotu, tj. nadzorcy makroostroĝnoĂciowego, niezaleĝnie od tego, czy jest to nowo utworzony urzÈd, czy teĝ
istniejÈca instytucja bÈdě komitet skïadajÈcy siÚ z przedstawicieli kilku instytucji, któremu wyraěnie przypisano realizacjÚ zadañ polityki makroostroĝnosciowej, oraz przyjÚte w przepisach prawa reguïy wspóïpracy (tj.bkoordynacji
zadañ) tego podmiotu z organami realizujÈcymi cele innych polityk pañstwa
naleĝy uznaÊ za dwa warunki konieczne dla sprawnego wykonywania zadañ
w obszarze polityki makroostroĝnoĂciowej.
W kwestii identyfikacji skïadu podmiotowego nadzoru makroostroĝnoĂciowego, w Ăwietle badañ MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego (Nier
i in. 2011: 8–12), moĝna wyodrÚbniÊ trzy modele:
1. Model, w którym okreĂlony podmiot lub jego organ jest zobowiÈzany
realizowaÊ politykÚ makroostroĝnoĂciowÈ. W pracach tego podmiotu
zazwyczaj uczestniczy komitet koordynujÈcy, wïÈczajÈc w to Ministra
Skarbu. Taki model funkcjonuje na przykïad w Malezji (IMF 2011: 36).
2. Model, gdzie na jednÈ instytucjÚ nakïada siÚ wdroĝenie zadañ polityki
makroostroĝnoĂciowej, ale same decyzje co do charakteru zastosowanych
narzÚdzi sÈ podejmowane przez odrÚbny komitet. Komitet ten moĝe teĝ
peïniÊ funkcjÚ koordynatora. Tego typu model jest tworzony w Wielkiej
Brytanii (HM Treasury 2011).
3. Model, w którym niezaleĝny komitet peïni rolÚ urzÚdu makroostroĝnoĂciowego. Zazwyczaj, ze wzglÚdu na jego skïad, wykonuje on równieĝ
zadania koordynatora. TakÈ konstrukcjÚ nadzoru makroostroĝnoĂciowego
wprowadzono w Meksyku (IMF 2011: 36).
Wybór modelu nadzoru makroostroĝnoĂciowego, spoĂród trzech wymienionych powyĝej, uzaleĝniony jest od dwóch grup warunków. Po pierwsze,
od tego, gdzie znajdujÈ siÚ zasoby (tj. odpowiednie zasoby ludzkie i bazy
danych) i kompetencje niezbÚdne do skutecznej realizacji polityki makroostroĝnoĂciowej. Po drugie, jest zdeterminowany tym, czy podmiot, który
bada stabilnoĂÊ sektora finansowego (tj. zazwyczaj bank centralny), ma jednoczeĂnie uprawnienia do sprawowania nadzoru (mikro)ostroĝnoĂciowego.
W przypadku, gdy oba zestawy warunków dotyczÈ jednej instytucji –
którÈ w praktyce zazwyczaj jest bank centralny – tworzy siÚ model nadzoru
jednoinstytucyjnego, który zarówno podejmuje decyzje o zastosowaniu okreĂlonych instrumentów, jak i je wdraĝa (tak jest np. w Malezji).
Jeĝeli nadzór mikroostroĝnoĂciowy jest wykonywany poza bankiem centralnym (jak ma to miejsce np. w Meksyku), konieczne staje siÚ powoïanie
komitetu lub komisji, która podejmuje decyzje i okreĂla zasady koordynacji
dziaïañ zwiÈzanych z politykÈ makroostroĝnoĂciowÈ z innymi politykami
gospodarczymi pañstwa, a samo wdroĝenie podjÚtych decyzji wykonywane
jest za poĂrednictwem banku centralnego i urzÚdu nadzoru finansowego
(tj.b np. nadzoru bankowego, kapitaïowego oraz ubezpieczeniowego).
Natomiast model poĂredni w stosunku do dwóch przedstawionych powyĝej jest stosowany wtedy, gdy wprawdzie nadzór mikroostroĝnoĂciowy nad
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sektorem bankowym jest umiejscowiony w banku centralnym, ale poĝÈdane
jest zapewnienie niezaleĝnoĂci banku centralnego w realizacji zadañ polityki
pieniÚĝnej. W takim przypadku bankowi centralnemu nadaje siÚ uprawnienia analityczne i operacyjne, natomiast ustanowiony odrÚbnie komitet
podejmuje decyzje z zakresu rodzaju zastosowanych instrumentów polityki
makroostroĝnoĂciowej. Komitet ten skïada siÚ wówczas nie tylko z przedstawicieli banku centralnego, ale równieĝ z osób reprezentujÈcych nadzór
nad rynkiem kapitaïowym oraz Ministerstwo Skarbu (taki model wystÚpuje
w Wielkiej Brytanii).
TworzÈc mechanizm koordynacji zadañ polityki makroostroĝnoĂciowej
zbinnymi politykami pañstwa, naleĝy mieÊ na wzglÚdzie fakt, ĝe niezaleĝnie
od tego, jaki model nadzoru makroostroĝnoĂciowego przyjÚto, zapewnienie
stabilnoĂci finansowej – szczególnie osiÈgniÚte poprzez ograniczenie ryzyka
systemowego – stanowi wspólne dobro. StÈd teĝ podstawowÈ funkcjÈ wypracowywanych reguï koordynacji jest dÈĝenie do spójnoĂci wszystkich polityk
majÈcych wpïyw na stabilnoĂÊ finansowÈ. Reguïy wspóïpracy nie powinny
jednak ograniczaÊ innych polityk gospodarczych, np. polityki pieniÚĝnej,
wb realizacji ich podstawowych zadañ17.

6.2. Zakres uprawnieñ podmiotu realizujÈcego zadania
polityki makroostroĝnoĂciowej
Ze wzglÚdu na to, ĝe system finansowy ulega ciÈgïej ewolucji, nadzór
makroostroĝnoĂciowy powinien dziaïaÊ elastycznie, by ograniczaÊ wzrost
ryzyka systemowego. Powinien on posiadaÊ uprawnienia:
– do zbierania informacji;
– do okreĂlenia instytucji finansowych podlegajÈcych jego wpïywowi;
– do doboru instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej.
DostÚp do bieĝÈcych i historycznych danych jest warunkiem koniecznym
oceny poziomu ryzyka systemowego w wymiarze przestrzennym i czasowym
(por. punkt 3.2). WĂród podstawowych informacji znajdujÈ siÚ przede wszystkim dane zbierane przez nadzór finansowy – tj. zazwyczaj przez urzÚdy
nadzorujÈce poszczególne sektory finansowe gospodarki (np. banki, zakïady
ubezpieczeñ oraz rynek kapitaïowy). Poza tymi informacjami konieczne
moĝe byÊ pozyskanie danych od podmiotów spoza sektora finansowego,
niepodlegajÈcych bieĝÈcemu nadzorowi finansowemu18.
WĂród instytucji podlegajÈcych bezpoĂredniemu wpïywowi polityki
makroostroĝnoĂciowej powinny byÊ podmioty istotne systemowo, wïÈczajÈc w to nie tylko banki, ale takĝe inne podmioty, a szczególnie te, które
tworzÈ infrastrukturÚ rynku finansowego – czyli centralnych kontrahentów.
W tym obszarze naleĝy równieĝ uwzglÚdniÊ podmioty, które wprawdzie nie
sÈ indywidualnie istotne, ale które dziaïajÈc grupowo, mogÈ powodowaÊ
wzrost ryzyka systemowego w czasie objawiajÈcy siÚ procyklicznoĂciÈ.
Dobór instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej, jak równieĝ charakter podejmowanych dziaïañ powinny byÊ uzaleĝnione od zidentyfikowanych
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ěródeï i poziomu ryzyka systemowego – toteĝ nie powinny byÊ zdefiniowane
raz i na zawsze, w powszechnie obowiÈzujÈcym w danym kraju prawie.
Realizacja powyĝszych trzech typów uprawnieñ polityki makroostroĝnosciowej powinna byÊ ukonstytuowana w krajowych regulacjach, okreĂlajÈc
wyraěnie zakres dyskrecjonalnoĂci w tym obszarze. Na przykïad w ustawie
moĝna zdefiniowaÊ jako gïówny cel polityki makroostroĝnoĂciowej zapewnienie stabilnoĂci systemu finansowego poprzez redukcjÚ prawdopodobieñstwa lub poziomu kosztów zwiÈzanych z kryzysami finansowymi, jednakĝe
bez nazbyt literalnie okreĂlonego zestawu metod osiÈgania tego celu. Takie
metody bowiem mogÈ wydawaÊ siÚ skuteczne w momencie ich wypracowywania, ale z czasem w sektorze finansowym mogÈ pojawiaÊ siÚ nowe zjawiska,
które sprawiÈ, ĝe zdolnoĂÊ tych metod do osiÈgniÚcia zamierzonego celu
polityki makroostroĝnoĂciowej moĝe siÚ osïabiÊ.

6.3. Zakres odpowiedzialnoĂci i przejrzystoĂÊ polityki
makroostroĝnoĂciowej
OkreĂlenie zakresu odpowiedzialnoĂci polityki makroostroĝnoĂciowej,
abwiÚc tego, za co i przed kim odpowiada nadzór makroostroĝnoĂciowy, jest
problematyczne ze wzglÚdu na specyfikÚ jej celu i wynikajÈce z tej specyfiki
problemy z ocenÈ skutecznoĂci tej polityki. Dlatego teĝ trudno oczekiwaÊ
od podmiotów realizujÈcych zadania polityki makroostroĝnoĂciowej, by udowadniaïy, w jakim stopniu zastosowane przez nie instrumenty ograniczyïy
ryzyko systemowe. Natomiast bardzo waĝnym elementem tworzÈcym zrÚby
tej odpowiedzialnoĂci jest przejrzystoĂÊ dziaïañ podejmowanych w zwiÈzku
z realizacjÈ zadañ polityki makroostroĝnoĂciowej oraz jasne informowanie o podejmowanych decyzjach. Na proces komunikacji mogÈ skïadaÊ siÚ
bieĝÈce lub ukazujÈce siÚ periodycznie raporty, w których prezentowane
sÈ decyzje polityki makroostroĝnoĂciowej oraz zwiÈzane z nimi korzyĂci
i koszty. Oprócz tej formy kontaktu moĝliwe jest równieĝ wprowadzenie
obowiÈzku skïadania raportów przed parlamentem (bÈdě innym organem
tworzÈcym regulacje) – jak ma to miejsce np. w Unii Europejskiej (w przypadku Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, która skïada raport przed
Parlamentem Europejskim), w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
W wielu krajach na Ăwiecie banki centralne publikujÈ póïroczne i roczne
raporty dotyczÈce stabilnoĂci sektora finansowego, które moĝna uznaÊ za
narzÚdzie informowania otoczenia o zagroĝeniach stabilnoĂci finansowej.
Warto zwróciÊ uwagÚ na korzyĂci pïynÈce z komunikacji. Na przykïad
publiczne informowanie o poziomie wskaěników wczesnego ostrzegania
(EWI) moĝe przyczyniÊ siÚ zarówno do zwiÚkszenia skutecznoĂci, jak
ib poprawy postrzegania przez otoczenie nadzoru makroostroĝnoĂciowego.
Informacja o zagroĝeniach stabilnoĂci finansowej powiÈzana w oczekiwanym
zastosowaniem restrykcji moĝe siÚ przyczyniÊ do zmiany zachowañ uczestników rynków finansowych, w tym poĂredników finansowych, potencjalnie
redukujÈc koniecznoĂÊ inwazyjnej interwencji (IMF 2011: 41).
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7. Wnioski
Efektywne wykonywanie zadañ polityki makroostroĝnoĂciowej wymaga
zdefiniowania jej celu, którym powinno byÊ zapewnienie stabilnoĂci sektora
finansowego poprzez ograniczenie ryzyka systemowego. Praktyczna realizacja tego celu nie jest zadaniem ïatwym. Przede wszystkim istniejÈ trudnoĂci
ze zdefiniowaniem pojÚcia stabilnoĂci finansowej, jak i samego ryzyka systemowego. Brak jednolitej definicji prowadzi do problemów zb precyzyjnÈ
ocenÈ tego ryzyka.
Pomimo tych problemów, ostatni kryzys finansowy zmotywowaï Ărodowisko akademickie i polityczne do podjÚcia dziaïañ nakierowanych na
zapewnienie stabilnoĂci finansowej. Praktycznym wyrazem tych dziaïañ jest
próba okreĂlenia ram modelu polityki makroostroĝnoĂciowej. PrzyjÚto, ĝe
niezaleĝnie od problemów zwiÈzanych z pomiarem ryzyka systemowego,
naleĝy podjÈÊ dziaïania ograniczajÈce to ryzyko. Przy czym dziaïania te
powinny braÊ pod uwagÚ dwa podstawowe wymiary ryzyka systemowego:
wymiar czasowy i przestrzenny. Analiza wymiaru czasowego pozwala na
uwzglÚdnienie procyklicznoĂci jako symptomu ryzyka systemowego. Natomiast analiza wymiaru przestrzennego tego ryzyka umoĝliwia skoncentrowanie siÚ na wzajemnych powiÈzaniach oraz istotnych systemowo podmiotach.
Moĝna wyodrÚbniÊ dwie grupy instrumentów polityki makroostroĝnoĂciowej. Jedna z nich ma sïuĝyÊ ograniczaniu procyklicznoĂci, która jest
wïaĂciwa m.in. dziaïalnoĂci poĂredników finansowych, a szczególnie banków.
Za najwaĝniejsze instrumenty w tej grupie naleĝy uznaÊ antycykliczne bufory
kapitaïowe oraz wskaěniki LTV zmienne w czasie (rosnÈce w okresie recesji
i malejÈce w okresie oĝywienia). Druga grupa natomiast ma ograniczyÊ
ryzyko systemowe wynikajÈce z wzajemnych powiÈzañ miÚdzy instytucjami
finansowymi oraz z nadmiernej wielkoĂci instytucji finansowych. Przykïadem
instrumentów w tej grupie sÈ dodatkowe wymogi kapitaïowe naïoĝone na
instytucje istotne systemowo.
Skuteczna polityka makroostroĝnoĂciowa wymaga ustanowienia nadzoru makroostroĝnoĂciowego, który nie tylko posiada odpowiednie zasoby
kadrowe do prowadzenia analiz nad ryzykiem systemowym, lecz równieĝ
wyposaĝony jest w uprawnienia do dostÚpu do odpowiednich informacji,
zarówno na bieĝÈco (by uwzglÚdniÊ przestrzenny wymiar ryzyka systemowego), jak i do informacji historycznych (w celu badania procyklicznoĂci).
Ze wzglÚdu na ciÈgïÈ ewolucjÚ systemu finansowego nadzór ten powinien
elastycznie reagowaÊ na pojawiajÈce siÚ zagroĝenia. BiorÈc pod uwagÚ problem, jakim jest brak widocznych w krótkim okresie korzyĂci zwiÈzanych
z realizacjÈ zadañ polityki makroostroĝnoĂciowej i dotkliwoĂÊ skutków tej
polityki w krótkim okresie, nadzór ten powinien mieÊ zdolnoĂÊ i motywacjÚ do podejmowania decyzji niepopularnych politycznie. TakÈ cechÚ moĝe
posiadaÊ tylko nadzór, którego konstrukcja podmiotowa zapewnia mu niezaleĝnoĂÊ od koniunktury politycznej. DoĂwiadczenia kilku krajów, które
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przygotowujÈ siÚ do wdroĝenia polityki makroostroĝnoĂciowej, wskazujÈ,
ĝe najwaĝniejszÈ instytucjÈ takiego nadzoru powinien byÊ bank centralny.
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Przypisy
1

Do takiego wniosku prowadzi analiza ostatniego raportu przygotowanego przez
Financial Stability Board, MiÚdzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Rozrachunków MiÚdzynarodowych (BIS, FSB i IMF 2011) jak równieĝ analiza opracowañ
Galatiego i Moessnera (2011) oraz IMF (2011).

2

We wczeĂniejszym opracowaniu Borio (2006: 110) posïuguje siÚ metaforÈ funduszu
inwestycyjnego. Nabywca funduszu inwestycyjnego – bÚdÈcy w tej metaforze przedstawicielem perspektywy makroostroĝnoĂciowej – troszczy siÚ jedynie o wyniki caïego
portfela papierów wartoĂciowych, nie interesujÈ go straty na indywidualnych papierach
znajdujÈcych siÚ w portfelu. StÈd teĝ analizuje on profil ryzyka caïego portfela, a nie
indywidualnych papierów wartoĂciowych. Dla takiego nabywcy bardzo istotne jest,
wbjakim stopniu papiery wartoĂciowe wchodzÈce w skïad portfela sÈ ze sobÈ skorelowane, poniewaĝ w przypadku gdy ta korelacja jest ujemna, straty na jednym papierze
wartoĂciowym mogÈ byÊ skompensowane zyskami na innym papierze wartoĂciowym.
Natomiast inwestor nabywajÈcy jeden rodzaj papierów wartoĂciowych – bÚdÈcy wbtej
analogii reprezentantem podejĂcia mikroostroĝnoĂciowego – troszczy siÚ tylko o wynik
osiÈgany na tych papierach i o ryzyko z nimi zwiÈzane, a poniewaĝ korelacja dla
inwestycji w jeden rodzaj papierów jest równa zero, nie jest ona dla niego istotna.

3

Przez cykl finansowy naleĝy rozumieÊ zjawisko polegajÈce na gwaïtownym wzroĂcie
poziomu kredytów oraz cen aktywów (zarówno na rynku nieruchomoĂci, jak i na
rynkach kapitaïowych), czÚsto wspóïwystÚpujÈce z obniĝeniem warunków cenowych
i innych warunków umów umoĝliwiajÈcych pozyskanie zewnÚtrznego finansowania,
które po pewnym czasie zatrzymuje siÚ i moĝe przerodziÊ siÚ w zakïócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego (por. Borio i in. 2001: 5). Mimo ĝe dostÚpna jest
doĂÊ bogata literatura zajmujÈca siÚ wieloma aspektami funkcjonowania rynków finansowych (por. np. zestawienie Claessens i in. 2011a: 5), wciÈĝ bardzo maïo wiemy
na temat cykli finansowych. Claessens i in. (2011a, 2011b) poddajÈ badaniu cykle
finansowe w 21 krajach rozwiniÚtych naleĝÈcych do OECD, analizujÈc trzy rynki,
które razem stanowiÈ podstawÚ poĂrednictwa finansowego, tj. rynek kredytów, rynek
nieruchomoĂci oraz rynek akcji. Z ich badania wynika (Claessens 2011a), ĝe – po
pierwsze – okresy zakïóceñ w funkcjonowaniu rynków finansowych sÈ dïuĝsze niĝ
okresy boomów. Po drugie, cykle na rynkach nieruchomoĂci i akcji sÈ zazwyczaj dïuĝsze i o wiÚkszej amplitudzie niĝ cykle kredytowe. Po trzecie, cechy cykli finansowych
podlegajÈ ewolucji w czasie. Na przykïad cykle na rynku akcji ulegïy skróceniu.

4

PojÚcie ryzyka zagregowanego, bardzo popularne w tekstach dotyczÈcych stabilnoĂci
finansowej oraz polityki makroostroĝnoĂciowej (IMF 2011; BIS, FSB i IMF 2011),
nie jest objaĂniane przez autorów tych tekstów. Przez to sformuïowanie naleĝy rozumieÊ jednak pojÚcie ryzyka absolutnego wprowadzone przez Borio i in. (2001: 4).
Ryzyko to jest okreĂlane w pewnym punkcie czasu, a jego poziom zmienia siÚ wbczasie i zazwyczaj narasta ono podczas oĝywienia, a maleje podczas recesji. Analiza
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tekstu Borio i in. prowadzi do wniosku, ĝe pod pojÚciem tego ryzyka kryje siÚ ryzyko
systemowe, a najistotniejszym rodzajem ryzyka wpïywajÈcym na jego poziom jest
ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe bowiem w najwyĝszym stopniu determinuje
wystÚpowanie cykli finansowych w gospodarce (Borio i in. 2001; Borio 2011: 23).
5

Zestawienie tej literatury moĝna znaleěÊ w opracowaniu: Galati i Moessner 2011:
14; przypis dolny nr 17.

6

Praca tych autorów staïa siÚ podstawÈ do kolejnych badañ, których przeglÈd znaleěÊ
moĝna w artykule: Galati i Moessner 2011: 15–16.

7

Jest to dynamicznie rozwijajÈca siÚ dziedzina finansów. WiÚcej literatury na ten temat
znaleěÊ moĝna w opracowaniu: Galati i Moessner 2011: 16.

8

Praktycznym przykïadem tego rodzaju powiÈzañ sÈ depozyty miÚdzybankowe.

9

PrzeglÈd literatury z zakresu analizy sieci powiÈzañ w finansach prezentujÈ: Allen
ib Babus 2008.

10

W opracowaniu Tarashev i in. 2010: 2–4 zaprezentowany jest przeglÈd badañ z tego
zakresu. KrótkÈ charakterystykÚ metody zaproponowanej przez Tarashev i in. znaleěÊ
moĝna równieĝ w pracy: Galati i Moessner 2011: 17.

11

WartoĂÊ Shapleya zostaïa po raz pierwszy wprowadzona do literatury przez Shapleya
w 1953. DyskusjÚ na temat tej wartoĂci znaleěÊ moĝna w opracowaniu Sorreno 2007.

12

Informacja na temat tych krajów zawarta jest w opracowaniu IMF 2011: 25–26.

13

SzczegóïowÈ prezentacjÚ modelu rezerw dynamicznych stosowanych w Hiszpanii
moĝna znaleěÊ w opracowaniach: Burroni i in. 2009; Fernandez de Lis i in. 2000;
Fernandez de Lis i Garcia-Herrero 2010; Fillat i Montoriol-Garriga 2010; Saurina
2009a i 2009b.

14

InformacjÚ na temat roli marĝ i dyskonta we wzmacnianiu procyklicznoĂci moĝna
znaleěÊ w opracowaniach CFGS 2009: 10–14 oraz CFGS 2010b.

15

ListÚ takich nietypowych zobowiÈzañ banków moĝna znaleěÊ np. w zestawie standardów opracowanych przez BIS 2011b: 7. W tekĂcie Shina 2010 znajduje siÚ prezentacja zmian w strukturze zobowiÈzañ banku Northern Rock, który w okresie
oĝywienia dominujÈcÈ czÚĂÊ portfela kredytowego finansowaï przede wszystkim emisjÈ papierów wartoĂciowych oraz poĝyczkami zaciÈganymi na rynku miÚdzybankowym.
Oba typy zobowiÈzañ, ze wzglÚdu na ich duĝÈ niestabilnoĂÊ i „wysychanie” podczas
kryzysu, nie powinny stanowiÊ gïównego ěródïa finansowania aktywnoĂci kredytowej
banków (por. Shin 2010: 4).

16

Limity wzrostu kredytów ogóïem zostaïy wprowadzone przez banki centralne w Serbii
i Malezji. W Brazylii, Buïgarii, Kolumbii, Chinach, Indiach i Arabii Saudyjskiej banki
centralne podniosïy poziom rezerw obowiÈzkowych w celu ograniczania amplitudy
cykli kredytowych tych krajów (por. przypis nr 41 w opracowaniu: IMF 2011: 25).

17

WiÚcej na temat zasad koordynacji dziaïañ polityki makroostroĝnoĂciowej i innych
polityk, w tym pieniÚĝnej i fiskalnej, znaleěÊ moĝna w opracowaniu: IMF 2011: 41–43.

18

Takie uprawnienie przyznano w Stanach Zjednoczonych UrzÚdowi ds. Badañ Finansowych (Office of Financial Research) – por. IMF 2011: 39.
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