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W ostatnich dekadach zainteresowanie ekonomistów polityką makroostroż-
nościową stale rośnie. Ma na to wpływ przede wszystkim postępująca glo-
balizacja i związane z nią ryzyko systemowe, któremu towarzyszy tzw. efekt 
zarażania kryzysem. Dbałość o stabilność finansową staje się coraz bardziej 
istotna również ze względu na wysoki udział aktywów sektora finansowe-
go w PKB wysoko rozwiniętych krajów. Artykuł przybliża okoliczności po-
wstania nadzoru makroostrożnościowego, jego cele oraz najważniejsze in-
strumenty. Przedstawia też przykłady ich zastosowania w Polsce.
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Wprowadzenie
Kolejne międzynarodowe kryzysy finan-
sowe, zwłaszcza światowy na rynku kredy-
tów subprime (wysokiego ryzyka), który 

rozpoczął się w 2007 r., wskazywały na 
konieczność wprowadzenia rozwiązań, 
stanowiących uzupełnienie sfery oddzia-
ływania państwa na rynek finansowy po-
między tradycyjną polityką makroekono-
miczną (fiskalną i pieniężną), a nadzorem 
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mikroostrożnościowym. Takim rozwią-
zaniem ma być właśnie polityka makro-
ostrożnościowa, której instrumenty stoso-
wane są w wielu krajach na świecie, w tym 
w Polsce.

Opracowana przez Radę Stabilności 
Finansowej, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych wspólna definicja 
określa nadzór makroostrożnościowy 
jako działanie polegające na wykorzysta-
niu narzędzi nadzorczych w celu ograni-
czenia ryzyka systemowego1. Rozumie się 
przez nie ryzyko wystąpienia tzw. silnego 
zdarzenia systemowego, prowadzącego 
do upadku instytucji finansowych, będą-
cych w dobrej kondycji przed wystąpie-
niem tego zdarzenia lub problemów na 
rynkach, które funkcjonowały wcześniej 
poprawnie. Przyczyną wystąpienia silnego 
zdarzenia systemowego w szerokim ujęciu 
mogą być strukturalne problemy kilku in-
stytucji finansowych. W ujęciu wąskim, 
może być wywołane przez problemy jed-
nego z uczestników systemu finansowego. 
Kluczowym pojęciem w wypadku wąskie-
go ujęcia jest systemowo ważna instytu-
cja finansowa, która w dużej mierze przy-
czynia się do rozprzestrzeniania kryzysu. 
Niekoniecznie musi być utożsamiana z in-
stytucją zbyt dużą by upaść (too big to fail) 
a jej systemowe znaczenie powinno być 

1 Elements of Effective Macroprudential Policies. Lessons from International Experience, IMF-FSB-BIS, s. 4.
2 O. de Bandt, P. Hartmann:Systemic risk: A Survey, ECB Working Paper, Nr 35, Europejski Bank Centralny 

2000 r., s. 11-12.
3 Szerzej o „ryzyku Herstatt”: C. J. Lenczewski Martins: Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka rozliczeniowego 

podmiotów bankowych z wyszczególnieniem ryzyka Herstatt [w:] Zeszyt Naukowy 103 Studia i Prace Kolegium 
Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010 r.

4 E. Mourlon-Druol: Trust is good, control is better: The 1974 Herstatt Bank Crisis and its Implications for 
International Regulatory Reform , Wydawnictwo Routledge 2015 r., s. 17.

rozpatrywane m.in. w kategoriach powią-
zania z innymi podmiotami rynku finan-
sowego lub działalności transgranicznej2. 

Początki polityki 
makroostrożnościowej
Problemy relatywnie niewielkiego nie-
mieckiego banku Herstatt Bank były 
jedną z ważniejszych przyczyn między-
narodowego kryzysu bankowego w 1974 r. 
W związku z intensywnym handlem wa-
lutami, bank był silnie powiązany z inny-
mi instytucjami finansowymi na świecie 
a jego upadek spowodował szok na gieł-
dzie w Nowym Jorku, głównie z powodu 
nierozliczenia się przed upadkiem3 tego 
podmiotu z transakcji walutowych. Dla 
przykładu, amerykański Chase Manhattan 
Bank posiadał nieuregulowane należno-
ści walutowe od Herstatt Bank w kwo-
cie około 620 mln dolarów, a Morgan 
Guaranty – około 13 mln dolarów4. 

Upadek Herstatt skłaniał do refleksji 
dotyczących stworzenia ponadnarodowych 
regulacji, których celem byłoby zwiększe-
nie bezpieczeństwa instytucji finansowych 
w wypadku nieoczekiwanego szoku na ryn-
kach międzynarodowych. Odpowiedzią 
na tę potrzebę było powstanie pod ko-
niec 1974  r. Bazylejskiego Komitetu 
Nadzoru Bankowego (Basel Committee 
on Banking Supervision, dalej: BCBS), 



108 KONTROLA PAŃSTWOWA – 108 –

państwo i społeczeństwo   Kamil Moser

utworzonego przy Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych przez prezesów ban-
ków centralnych Grupy G105. BCBS nie 
jest stricte instytucją nadzorczą, lecz jego 
rekomendacje oraz wytyczne stanowią 
w wielu krajach podstawę do tworzenia 
aktów prawnych dotyczących nadzoru 
nad sektorem finansowym. Według nie-
których autorów pierwsze wzmianki na 
temat nadzoru makroostrożnościowego 
można odnaleźć właśnie w niepublikowa-
nych protokołach z posiedzeń BCBS pod 
koniec lat siedemdziesiątych6. Pomimo 
tego, pierwsza umowa kapitałowa BCBS 
(Bazylea I) opracowana w 1988 r. koncen-
trowała się na zagadnieniu adekwatności 
kapitałowej pojedynczych instytucji fi-
nansowych i nie odnosiła się wprost do 
ryzyka systemowego7.

Od czasu powstania BCBS termin „nad-
zór makroostrożnościowy” pojawiał się 

5 Patrz: B. Quillin: International Financial Co-Operation: Political Economics of Compliance with the 1988 
Basel Accord, Wydawnictwo Routledge, Nowy Jork 2008 r.

6 G. Galanti i R. Moessner: Macroprudential policy – a literature review [w:] „BIS Working Papers” nr 337, 
Bazylea 2011 r., s. 4; P. Clement: The term “macroprudential”: origins and evolution [w:] „BIS Quarterly 
Review”, Bazylea 2010 r., s. 59-60.

7 Zawarty w Bazylei I wymóg dotyczący adekwatności kapitałowej stanowił, że banki powinny utrzymywać 
fundusze własne na poziomie nie mniejszym niż 8% aktywów ważonych współczynnikami odzwierciadlają-
cymi ryzyko kredytowe.

8 Spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych dla krajów w znacznym stopniu uzależnionych od eks-
portu tego surowca oznaczał konieczność dynamicznej liberalizacji gospodarki w celu uniezależnienia się od 
sektora paliwowego. Władze w Indonezji i innych wschodnioazjatyckich krajach wprowadziły wiele reform, 
które liberalizowały zarówno handel, jak sektor finansowy dla ułatwienia napływu kapitału zagranicznego. 
Przedsiębiorstwa w tych krajach zachęcone dostępnością kredytu, finansowały swoją działalność za pomocą 
krótkoterminowych pożyczek z zagranicy, których pośrednikiem był krajowy sektor bankowy. Nagłe wyco-
fanie kapitału przez zagranicznych inwestorów rozpoczęło kryzys w sektorze bankowym oraz w gospodarce 
realnej w tych krajach. Szerzej patrz: E. Kupiecka: Kryzys finansowy w Indonezji w latach 1997–1988 [w:] 
„Materiały i Studia NBP”, zeszyt nr 167, Warszawa 2003 r.

9 Działalność Long-Term Capital Managment (dalej: LTCM) bazowała na wykorzystywaniu różnic w cenach bardzo 
podobnych aktywów, m.in. obligacji wyemitowanych jako ostatnie oraz obligacji wyemitowanych wcześniej 
(on-the-run oraz off-the-run). Roczna stopa zysku netto LTCM, który powstał w 1994 r. sięgała około 40% 
w dwóch kolejnych latach po założeniu oraz około 20% w 1997 r. Fundusz upadł w 1998 r., m.in. z powodu 
kryzysu finansowego w Rosji w 1998 r. Szerzej patrz: P. Jorion: Risk Managment Lessons from Long-Term 
Capital Management [w:] „European Financial Management” nr 6, Wydawnictwo John Wiley & Sons, 2000 r.

coraz częściej w publikacjach dotyczących 
stabilności sektora finansowego, zwłasz-
cza po powstaniu Forum Stabilności Fi-
nansowej (Financial Stability Forum, dalej: 
FSF) w 1999 r. oraz publikacji Andrew 
Crocketta pt. „Marrying the micro- and 
macro prudential dimensions of financial 
stability” z 2000 r. Wpływ na wzrost za-
interesowania tym zagadnieniem mogły 
mieć takie zdarzenia, jak m.in. kryzys 
azjatycki, który wybuchł w Indonezji je-
sienią 1997 r.8, a także upadek funduszu 
Long-Term Capital Managment w 1998 r.9 
Kryzysy te związane były w dużej mierze 
z tzw. pokusą nadużycia (moral hazard) 
i po raz kolejny przypomniały o ryzyku 
systemowym. 

Andrew Crockett pisał w „Marrying…”, 
że różnice pomiędzy polityką mikro- a ma-
kroostrożnościową widoczne są w aspekcie 
ich celów oraz rezultatów ekonomicznych. 
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Cel polityki makroostrożnościowej może 
być zdefiniowany jako ograniczanie kosz-
tów dla gospodarki wynikających zwłasz-
cza z tych kryzysów finansowych, które są 
następstwem pokusy nadużycia. Celem 
nadzoru mikroostrożnościowego jest 
z kolei minimalizacja ryzyka upadku po-
jedynczej instytucji finansowej10. 

Stabilność finansowa w podejściu mi-
kroostrożnościowym jest zapewniona 
w sytuacji gdy każda instytucja finansowa 
znajduje się w dobrej kondycji. W podej-
ściu makroostrożnościowym oznacza ona 
zdolność całego systemu finansowego do 
pozostania odpornym na kryzys finansowy. 
Podsumowanie głównych różnic pomiędzy 
polityką makro- i mikroostrożnościową 
przedstawia tabela 1, s. 111. 

Trwająca na przełomie XX–XXI wieku 
debata na temat nadzoru makroostrożno-
ściowego i odporności sektora finansowego 
na ryzyko systemowe nie przełożyła się na 
zapisy „Nowej umowy kapitałowej” (dalej: 
NUK lub Bazylea II), opublikowanej przez 
BCBS w czerwcu 2004 r. Celem NUK 
było przede wszystkim wyeliminowanie 
wad Bazylei I w zakresie nieprawidłowego 
odniesienia wymogów kapitałowych do 
aktywów o odmiennym poziomie ryzyka 
kredytowego11.

10 A. Crockett: Marrying the micro- and macro prudential dimensions of financial stability, BIS, Bazylea 2000 r., s. 2-4.
11 Zgodnie z metodyką Bazylei I kredyt udzielony przedsiębiorstwu posiadającemu rating na poziomie AAA 

był traktowany na równi z kredytem dla przedsiębiorstwa bez oceny ratingowej. Umożliwiało to bankom 
stosowanie tzw. arbitrażu regulacyjnego, czyli zastępowania bezpiecznych ekspozycji korporacyjnych 
ekspozycjami bardziej ryzykownymi spełniając mimo to nadzorcze wymogi kapitałowe. Ponadto, współczynniki 
ryzyka przypisywane aktywom ze względu na rodzaj kredytobiorcy lub emitenta papierów wartościowych nie 
miały w wielu wypadkach odzwierciedlenia we wskaźnikach ryzyka stosowanych przez inwestorów równych 
premii za ryzyko. Szerzej patrz: J. Tirole: Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego, Wydawnictwo 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2016 r.

12 J. Crotty: Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the „new financial architecture” 
[w:] „Cambridge Journal of Economics” nr 33, Cambridge 2009 r., s. 566-567.

Wdrożenie instrumentów 
makroostrożnościowych
Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach 
Zjednoczonych i związany z nim ogólno-
światowy kryzys finansowy, który rozpo-
czął się w 2007 r., przyspieszyły wdraża-
nie rozwiązań makroostrożnościowych. 
Załamanie na rynku nieruchomości zwią-
zane było z udzielaniem przez banki kre-
dytów wysokiego ryzyka. W celu dywersy-
fikacji ryzyka, wierzytelności hipoteczne 
łączone były w pakiety hipotecznych li-
stów zastawnych MBS (mortgage backed  
securities), a następnie grupowane w pakie-
ty CDO (collateralised debt obligations). 
W uproszczeniu, CDO były pakietami 
kilku klas aktywów zabezpieczonych 
portfelem kredytów. Banki sprzedawały 
te pakiety inwestorom. Skalę złożoności 
tych produktów obrazuje to, że na jeden 
MBS składać się mogło kilka tysięcy kredy-
tów hipotecznych, natomiast jeden CDO 
tworzyć aż 150 MBS. Ze względu na sto-
pień złożoności tych pakietów, prawidło-
wa ich wycena była znacznie utrudniona. 
Załamanie na amerykańskim rynku nieru-
chomości spowodowało znaczący spadek 
cen tych aktywów12. 

Instytucje finansowe posiadające MBS 
i CDO w bilansach poniosły straty na tyle 
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duże, że nie były w stanie same ich zaab-
sorbować. W związku z tym rządy w wielu 
krajach zostały zmuszone do ratowania 
tych instytucji przed upadkiem. Pomoc fi-
nansową od państwa otrzymały m.in. banki 
Goldman Sachs (13 mld dolarów) i Merill 
Lynch (7 mld dolarów). Dofinansowanie 
objęło również grupę ubezpieczeniową 
AIG, której amerykański rząd przekazał 
180 mld dolarów. Pomoc miała na celu 
zagwarantowanie spłaty przez grupę zo-
bowiązań wobec dużych instytucji finan-
sowych (głównie amerykańskich) z tytu-
łu tzw. CDS (credit default swaps), czyli 
kontraktów zabezpieczających przed nie-
spłacaniem kredytu. Pokusa nadużycia 
doprowadziła w tym wypadku do koniecz-
ności wydatkowania znacznych kwot ze 
środków publicznych w celu stabilizacji 
systemu finansowego. 

Ogólnoświatowy kryzys uwydatnił róż-
nice pomiędzy nadzorem mikroostroż-
nościowym a makroostrożnościowym. 
Agencje ratingowe dawały wówczas ru-
tynowo wysokie oceny instrumentom fi-
nansowym (takim jak CDO), co sprawiało, 
że ryzyko ponoszone przez poszczególne 
instytucje finansowe wydawało się ogra-
niczone. Taka praktyka zwiększała jednak 
ryzyko dla całego systemu; po wybuchu 
kryzysu na rynku nieruchomości w USA, 
jego negatywne konsekwencje były w sys-
temie tym bardziej odczuwane. Można 

13 F. Fabozzi: Rynki obligacji. Analiza i Strategie, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa 2000 r., s. 10.
14 Nowe rozwiązania reformujące wymogi ostrożnościowe dla instytucji finansowych wprowadzane były przez 

BCBS już w roku poprzednim. Bazylea III poprawiona została w czerwcu 2011 r. Patrz: M. Marcinkowska: 
Kręte ścieżki Bazylei… czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro [w:] „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, t. 44, nr 2, Lublin 2010 r., s. 51-53.

15 High-level summary of Basel III reforms, BIS, Bazylea 2017 r.
16 FSB zostało utworzone w 2009 r. po szczycie państw G20 w Londynie jako następca FSF.

było wówczas mówić o tzw. ryzyku ryzy-
ka, czyli niewiedzy o tym, na czym polega 
ryzyko instrumentu finansowego13. W uję-
ciu mikroostrożnościowym problem nie 
był widoczny. W związku z koniecznością 
zwiększenia odporności sektora finanso-
wego na podobne sytuacje w przyszłości 
i ograniczenia ich kosztów społecznych 
podjęto prace nad kolejnym, po Bazylei 
I i II, porozumieniem kapitałowym. 

W grudniu 2010 r. BCBS opublikował 
trzecią umowę kapitałową (Bazylea III)14. 
Wprowadzała ona zmiany, m.in. dotyczą-
ce: wymogów kapitałowych, wskaźnika 
dźwigni, zwiększenia przejrzystości dzia-
łalności banków, a także standardów płyn-
ności oraz mierników jej oceny15. Oprócz 
wzmocnienia wymogów w obszarze nad-
zoru mikroostrożnościowego, BCBS do-
strzegł również potrzebę wprowadzenia 
do Bazylei III instrumentów nadzoru ma-
kroostrożnościowego, do których zaliczają 
się bufor zabezpieczający oraz bufor anty-
cykliczny. Ponadto, w Bazylei III poruszo-
na została kwestia globalnych instytucji 
o znaczeniu systemowym (global syste-
mically important financial institutions, 
dalej: SIFI) i konieczność wypracowa-
nia wraz z Radą Stabilności Finansowej 
(Financial Stability Board, dalej: FSB)16 
metodologii identyfikacji tych instytu-
cji. FSB zdefiniowało SIFI jako instytu-
cje, których nieuporządkowana upadłość 
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może zagrozić stabilności całego systemu 
finansowego i zakłócić proces wzrostu 
gospodarczego17. 

Przeniesienie standardów zawartych 
w Bazylei III do prawa europejskiego zo-
stało zrealizowane przez wprowadzenie 
pakietu regulacyjnego CRD IV18 i CRR19, 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej 27 czerwca 2013 r. 
i obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. 
Rozporządzenie CRR jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich krajach UE i nie 

17 M. Kruszka, M. Mokrogulski: Wymogi kapitałowe dla europejskich banków o znaczeniu systemowym [w:] 
„Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” nr 1(51), Warszawa 2017 r., s. 189.

18 Dyrektywa w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/
WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. (OJ L176, dalej: dyrektywa CRD IV).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych. (OJ L176, dalej: rozporządzenie CRR).

może ulegać modyfikacjom, natomiast dy-
rektywa CRD IV wymaga transpozycji do 
krajowych przepisów, przy czym dopusz-
czalne jest w tym wypadku uwzględnienie 
specyfiki danego kraju, zachowując jednak 
podstawowe wymogi CRD IV. 

W art. 92 rozporządzenia CRR, w na-
wiązaniu do przepisów Bazylei III, okre-
ślono wymogi obowiązujące instytucje 
finansowe odnoszące się do funduszy 
własnych. Zgodnie z tym artykułem in-
stytucje utrzymują: 

Tabela 1. Różnice między polityką makroostrożnościową i mikroostrożnościową

Polityka 
makroostrożnościowa

Polityka 
mikroostrożnościowa

Ogólny cel Ograniczenie ryzyka 
w systemie finansowym

Ograniczenie ryzyka 
w poszczególnych 

instytucjach finansowych

Pożądany rezultat Minimalizacja kosztów 
dla gospodarki

Zabezpieczenie konsumenta 
(inwestora/deponenta) 

przed stratami 

Model ryzyka (Częściowo) endogeniczny
ryzyko istnieje w systemie

Egzogeniczny
ryzyko pochodzi  

z zewnątrz instytucji

Znaczenie korelacji  
pomiędzy ekspozycjami 
instytucji finansowych

Duże znaczenie Małe znaczenie

Zastosowanie  
instrumentów nadzorczych

Zależne od czynników 
systemowych

Zależne od ryzyka 
w poszczególnych 

instytucjach finansowych

Źródło: Opracowanie na podstawie: C. Borio: Towards a macroprudential framework for financial supervi-
sion and regulation? [w:] „BIS Working Papers” nr 128, Bazylea 2003 r., s. 2.
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 • współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I na poziomie 4,5%20; 

 • współczynnik kapitału Tier I na pozio-
mie 6%; 

 • łączny współczynnik kapitałowy na po-
ziomie 8%. 

Kapitał Tier I składa się z kapitału pod-
stawowego Tier 1 (Common Equity Tier 1, 
CET1) oraz kapitału dodatkowego Tier 1. 
Do CET1 zalicza się akcje zwykłe, zysk 
zatrzymany oraz tworzone rezerwy, nato-
miast kapitał dodatkowy Tier 1 obejmu-
je emitowane przez banki instrumenty 
dłużne, które są opłacone i nie posiadają 
określonej daty zwrotu oraz mogą podle-
gać wykupowi, ale co najmniej po upływie 
pięciu miesięcy21.

Pakiet CRD IV i CRR zawiera również 
zestaw narzędzi polityki makroostrożno-
ściowej, które mają umożliwić przeciw-
działanie ryzyku systemowemu22. W dy-
rektywie CRD IV określone zostały do-
datkowe wymogi kapitałowe w postaci 
buforów: zabezpieczającego, antycyklicz-
nego, globalnej instytucji o znaczeniu sys-
temowym (GSII), innej instytucji o zna-
czeniu systemowym (OSII) oraz ryzyka 
systemowego.

Na przykładzie ustaleń Bazylei III, jak 
również w pakiecie regulacyjnym CRD IV 
i CRR można zauważyć, że polityka ma-
kroostrożnościowa w znacznej mierze 
czerpie z rozwiązań wykorzystywanych 
w nadzorze mikroostrożnościowym. 

20 Wymienione w art. 92 rozporządzenia CRR wartości współczynników odnoszą się do łącznej kwoty ekspozycji 
na ryzyko.

21 K. Kochaniak: Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III [w:] „Zeszyty 
Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 11, Kraków 2011 r., s. 156-157.

22 M. Brzozowski: CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014 r., s. 3-5.

Podstawową różnicą w zastosowaniu po-
szczególnych instrumentów jest odnie-
sienie ich do całego sektora finansowego 
w związku z ryzykiem systemowym, nie 
zaś, jak w wypadku nadzoru mikroostroż-
nościowego, w sposób indywidualny, w za-
leżności np.od ponoszonego przez bank 
ryzyka kredytowego. 

Ze względu na rodzaj ryzyka systemo-
wego, instrumenty polityki makroostroż-
nościowej dzielą się na dwie kategorie:

 • instrumenty o charakterze antycyklicz-
nym ograniczające ryzyko w wymiarze 
czasowym (instrumenty antycykliczne);

 • instrumenty ograniczające ryzyko sys-
temowe o charakterze strukturalnym (in-
strumenty strukturalne).

Do pierwszej kategorii zaliczyć można 
przede wszystkim instrumenty oddzia-
łujące na płynność, antycykliczny bufor 
kapitałowy, makroostrożnościowy wskaź-
nik dźwigni czy limity dotyczące takich 
wskaźników jak: LTV (wielkość kredytu 
w odniesieniu do wartości zabezpieczenia), 
LTI (wielkość kredytu w odniesieniu do 
rocznego dochodu dyspozycyjnego kre-
dytobiorcy) czy DTI (całkowity poziom 
zadłużenia kredytobiorcy w odniesieniu 
do rocznego dochodu dyspozycyjnego). 
Wykorzystanie instrumentów antycy-
klicznych i ich kalibracja zależy od fazy 
cyklu koniunkturalnego. Dla przykładu, 
obniżenie wskaźnika LTV oznaczać będzie 
konieczność większego udziału własnego 
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kredytobiorcy w finansowaniu zakupu nie-
ruchomości. W okresie boomu kredyto-
wego takie rozwiązanie przyczyni się do 
obniżenia popytu na kredyt mieszkaniowy 
oraz poziomu zadłużenia w gospodarce. 
Ponadto, w okresie ożywienia i ekspansji 
kredytowej instrumenty te powinny po-
zwolić instytucjom finansowym na gro-
madzenie kapitału, który kompensowałby 
negatywne konsekwencje w fazie spadku 
i załamania kredytowego23. Celem tych in-
strumentów jest zatem ograniczenie skłon-
ności sektora bankowego do wzmacniania 
fluktuacji gospodarczych.

Do kategorii makroostrożnościowych 
instrumentów strukturalnych należą te, 
których zadaniem jest wzmocnienie odpor-
ności systemu finansowego na zaburzenia 
o charakterze systemowym, m.in. przez 
ograniczenie wspólnej ekspozycji na ry-
zyko. Ponadto, zastosowanie tych instru-
mentów ma na celu ograniczenie efektu 
zarażania kryzysem uwzględniając wza-
jemne powiązania instytucji w systemie 
finansowym. Do instrumentów ogranicza-
jących ryzyko strukturalne zaliczyć można 
m.in. bufory GSII i OSII czy bufor ryzyka 
systemowego. Dla przykładu, dodatkowe 
wymogi (bufory) kapitałowe nałożone na 
instytucje finansowe w okresie handlu ry-
zykownymi instrumentami finansowymi 
sprawią, że będą one w stanie same zaab-
sorbować straty w wypadku wyprzedaży 
tych aktywów. Podsumowanie klasyfikacji 

23 A. Dobrzańska: Polityka makroostrożnościowa banku centralnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016 r., s. 136.
24 ERRS/2011/3.
25 Dz.U. poz. 1513, ze zm.
26 Szerzej o sieci bezpieczeństwa finansowego patrz: A. Alińska: Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element 

stabilności funkcjonowania sektora bankowego [w:] „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia 
i Prace Szkoły Głównej Handlowej” nr 4 (2011/2012), Warszawa 2012 r.

instrumentów makroostrożnościowych 
zawiera tabela 2, s. 114.

Zastosowanie instrumentów polityki 
makroostrożnościowej w Polsce
Ustalenie ram prawnych prowadzenia poli-
tyki makroostrożnościowej w Polsce wyni-
ka z zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (European Systemic Risk Board 
dalej: ESRB) z 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
mandatu makroostrożnościowego organów 
krajowych24. W tym dokumencie ESRB zaleci-
ła państwom członkowskim Unii Europejskiej 
wskazanie w krajowych przepisach organu, 
któremu powierza się prowadzenie polityki 
makroostrożnościowej. Odpowiedzią było 
uchwalenie 5 sierpnia 2015 r. ustawy o nad-
zorze makroostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sys-
temie finansowym25 (dalej: ustawa o nadzorze 
makroostrożnościowym). Dokonano w niej 
również implementacji przepisów dyrekty-
wy CRD IV. 

Zgodnie z ustawą podmiotem odpo-
wiedzialnym za zarządzanie kryzysowe 
oraz sprawowanie nadzoru makroostroż-
nościowego jest Komitet Stabilności 
Finansowej (dalej: KSF), którego członkami 
są Minister Finansów, Prezes Narodowego 
Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Prezes Zarządu 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Organy te należą do sieci bezpieczeństwa 
finansowego w Polsce26.
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Do zadań KSF w zakresie nadzoru ma-
kroostrożnościowego, zgodnie z art. 5 
wspomnianej ustawy, należy:
1. Stosowanie instrumentów makroostroż-
nościowych, w tym przedstawianie sta-
nowisk oraz wydawanie rekomendacji; 
2. Identyfikowanie instytucji finansowych 
stwarzających istotne ryzyko dla systemu 
finansowego; 
3. Współpraca z ESRB, innymi organami 
Unii Europejskiej, organami nadzoru ma-
kroostrożnościowego z państw członkow-
skich lub państw trzecich, a także insty-
tucjami międzynarodowymi; 
4. Zapewnienie, pomiędzy członkami 
Komitetu, właściwego obiegu informacji 
służących realizacji jego zadań.

W zaleceniu ESRB podkreślano, że bio-
rąc pod uwagę wiedzę ekspercką banków 
centralnych, to one powinny otrzymać 
wiodącą rolę w polityce makroostroż-
nościowej. Zgodnie z ustawą o nadzorze 
makroostrożnościowym, przewodniczą-
cym KSF w formule makroostrożnościowej 
(dalej: KSF-M) jest prezes Narodowego 
Banku Polskiego, natomiast obsługę 
KSF-M zapewnia Narodowy Bank Polski. 
Podkreślenie wiodącej roli banku central-
nego w polityce makroostrożnościowej, 
zgodnie z zaleceniem ESRB, miało być 
tym bardziej zasadne, jeśli jest on odpo-
wiedzialny za nadzór mikroostrożnościo-
wy. W związku z tym, że w Polsce nadzór 
nad instytucjami finansowymi sprawu-
je Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: 
KNF), przejęła ona część zadań związa-
nych z nadzorem makroostrożnościowym. 

27 Metoda kalkulacji łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko znajduje się w art. 92 ust. 3 rozporządzenia CRR.

Podział wybranych kompetencji zwią-
zanych z wykorzystaniem instrumentów 
nadzoru makroostrożnościowego w Polsce 
pomiędzy instytucjami KSF-M przedsta-
wia w uproszczeniu rysunek 1, s. 116.

W ustawie o nadzorze makroostrożno-
ściowym zostały zawarte wszystkie na-
rzędzia dyrektywy CRD IV w zakresie 
buforów kapitałowych. Należy podkre-
ślić, że dotyczą one kapitału podstawo-
wego Tier 1 (CET1) i są wymaganiami 
dodatkowymi w stosunku do wymogów 
stawianych funduszom własnym, o któ-
rych mowa w art. 92 rozporządzenia CRR. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o nad-
zorze makroostrożnościowym, instytucje 
finansowe są zobowiązane do utrzymywa-
nia bufora zabezpieczającego, czyli kwoty 
kapitału podstawowego Tier I w wysoko-
ści 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzy-
ko27. Zgodnie z art. 82, 83 oraz 84 ustawy 
o nadzorze makroostrożnościowym bufor 
zabezpieczający wprowadzany jest stop-
niowo. Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grud-
nia 2017 r. wynosił 1,25%, od 1 stycznia 
2018 r. wzrósł do 1,875%, natomiast war-
tość docelowa 2,5% obowiązywać będzie 
od 1 stycznia 2019 r.

W wypadku bufora antycyklicznego, 
zgodnie z art. 23 ustawy o nadzorze ma-
kroostrożnościowym KSF co kwartał obli-
cza wartość odniesienia, którą jest zmienna 
odzwierciedlająca cykl kredytowy i ryzy-
ko nadmiernego wzrostu akcji kredyto-
wej. Minister Finansów ocenia wartość 
odniesienia co kwartał, a także określa 
w drodze rozporządzenia wskaźnik bufora 
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antycyklicznego oraz dzień, od którego in-
stytucje finansowe stosują ten wskaźnik. 
Jego wartość może zawierać się w przedzia-
le od 0 do 2,5% i być krotnością 0,25%28. 
Tak jak w wypadku bufora zabezpieczają-
cego, wartość bufora antycyklicznego do-
tyczy kwoty kapitału podstawowego Tier I 
w odniesieniu do łącznej kwoty ekspozycji 
na ryzyko. Wartość wskaźnika bufora anty-
cyklicznego na 1 grudnia 2017 r. wynosi 0.

28 W uzasadnionych przypadkach wartość bufora antycyklicznego może być większa niż 2,5%.

Zgodnie z przepisami ustawy o nad-
zorze makroostrożnościowym, KNF 
w drodze decyzji administracyjnej, po 
zasięgnięciu opinii KSF, identyfikuje GSII 
i OSII oraz nakłada bufory GSII i OSII. 
W wypadku GSII bufor kapitałowy od-
powiada kategorii, do której instytucja 
została zakwalifikowana na podstawie 
procedur wynikających z rozporządze-
nia delegowanego Komisji UE 1222/2014 

Rysunek 1. Wybrane kompetencje członków KSF związane z nadzorem makroostrożnościowym

Źródło: Opracowanie na postawie publikacji KSF: Nadzór makroostrożnościowy w Polsce – ramy instytu-
cjonalno-funkcjonalne, Warszawa 2016 r., s. 9.
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z 8 października 2014 roku29. W celu iden-
tyfikacji GSII bierze się pod uwagę m.in. 
wielkość grupy kapitałowej, wzajemne 
powiązania grupy z systemem finanso-
wym czy zastępowalność usług lub in-
frastruktury finansowej zapewnianych 
przez daną grupę kapitałową. W ustawie 
o nadzorze makroostrożnościowym wy-
różniono 6 kategorii, którym przypisane 
zostały bufory GSII w wysokości od 1% 
w pierwszej kategorii, podwyższając w ko-
lejnych kategoriach bufor co 0,5 punk-
tu procentowego (pp.) aż do 3,5% w ka-
tegorii szóstej. W Polsce nie zostały jak 
dotąd zidentyfikowane GSII ze względu 
na niespełnianie podstawowego warunku, 
jakim jest osiągnięcie kryterium ilościo-
wego (miara ekspozycji przekraczająca 
200 mld euro)30.

Identyfikacja OSII dokonywana jest 
przez KNF według kryterium: wielko-
ści instytucji lub grupy, wzajemnego po-
wiązania danej instytucji lub danej grupy 
z systemem finansowym, znaczenia dla 
gospodarki RP i UE oraz znaczenia dzia-
łalności transgranicznej. KNF ocenia te 
kryteria biorąc pod uwagę wytyczne EBA 
w sprawie kryteriów określania warun-
ków stosowania art. 131 ust. 3 dyrektywy  
2013/36/UE (CRD) w odniesieniu do 

29 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 1222/2014 z 8.10.2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 
określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii 
globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (Dz.Urz.UE L 330 z 15.11.2014, s. 27).

30 Komunikat z 367. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego 29.8.2017.  
<https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=58474&p_id=18>.

31 EBA/GL/2014/10.
32 Z zastrzeżeniem art. 41 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.
33 Komunikat z 323. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego 4.10.2016. <https://www.knf.gov.pl/o_nas/

komunikaty?articleId=54900&p_id=18>.
34 <https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=60485&p_id=18>

oceny innych instytucji o znaczeniu sys-
temowym31. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o nadzo-
rze makroostrożnościowym wartość bu-
fora OSII zawiera się w granicach 0-2%32. 
W 2016 r. KNF zidentyfikowała jako OSII 
następujące instytucje (w nawiasie podano 
bufory OSII)33:

 • Powszechną Kasę Oszczędności Banku 
Polskiego SA oraz Polską Kasę Opieki SA 
(0,75%);

 • Bank Zachodni WBK SA mBank SA 
oraz ING Bank Śląski SA (0,5%);

 • Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank 
Millenium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, 
Bank BGŻ BNP PARIBAS SA oraz Getin 
Noble Bank SA (0,25%);

 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz 
SGB-Bank SA (0%).

Była to pierwsza identyfikacja OSII 
w Polsce, natomiast raz w roku dokony-
wany jest przez KNF przegląd bufora OSII, 
zgodnie z art. 46 ustawy o nadzorze ma-
kroostrożnościowym. 19 grudnia 2017 r. 
KNF dokonała stosownego przeglądu i na-
łożyła na 11 banków bufory OSII, ale dla 
części z nich wysokości buforów zostały 
zmienione. Ponadto, w wyniku przeglądu, 
Raiffeisen Bank Polska SA przestał być 
identyfikowany jako OSII34.
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Ostatnim buforem wymienionym 
w ustawie o nadzorze makroostrożno-
ściowym jest bufor ryzyka systemowe-
go. Zgodnie z art. 47 ww. ustawy jest on 
nakładany na instytucję finansową, która 
stwarza niecykliczne ryzyko systemowe 
lub jest na nie narażona. Wartość bufora 
ryzyka systemowego może być określana 
w przedziale od 1% do 3% i może być zmie-
niana o krotność 0,5%. Ustalenie wartości 
bufora systemowego powyżej 3% wymaga 
spełnienia warunków określonych w usta-
wie o nadzorze makroostrożnościowym. 
Wskaźnik bufora ryzyka systemowego, ro-
dzaje ekspozycji oraz kategorie instytucji, 
do których ma on zastosowanie wraz z har-
monogramem osiągania przez instytucje 
finansowe jego docelowej wartości określa 
Minister Finansów w drodze rozporządze-
nia, biorąc pod uwagę rekomendację KSF 
w tej kwestii. W uchwale nr 14/2017 KSF 
z 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomen-
dacji dotyczącej restrukturyzacji portfela 
kredytów mieszkaniowych w walutach 
obcych, KSF zarekomendował Ministrowi 
Finansów nałożenie bufora ryzyka syste-
mowego w wysokości 3% z zastosowa-
niem do wszystkich ekspozycji na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. KSF 
w powyższej uchwale ocenia, że portfel 
walutowych kredytów mieszkaniowych 
generuje ryzyko systemowe w kontekście 
potencjalnych skutków postulowanych 
rozwiązań prawnych. W uzasadnieniu 
do uchwały nr 14/2017 podano jednak, 

35 Uzasadnienie do uchwały KSF nr 14/2017.
36 Dz.U. z 2017 r. poz. 1776.
37 Instytucja finansowa, która nie spełnia wymogu połączonego bufora oblicza maksymalną kwotę podlegającą wypła-

cie (MDA), powiadamia KNF o jej wysokości oraz przygotowuje plan ochrony kapitału, który przedstawia Komisji 
Nadzoru Finansowego w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdziła, że nie spełnia tego wymogu.

że „bufor ryzyka systemowego nie byłby 
bezpośrednio związany z portfelem kre-
dytów walutowych, ale wzmacniałby siłę 
oddziaływania innych rekomendowanych 
instrumentów i zapewniał większą odpor-
ność banków na szoki, w tym również te 
wynikające z otoczenia zewnętrznego, 
w tym brexit”35. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów z 1 września 2017 r. 
w sprawie ryzyka systemowego36, bufor 
ryzyka systemowego w wysokości 3% łącz-
nej kwoty ekspozycji na ryzyko obowiązuje 
w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Przyjmując założenie, że w  latach 
2018–2019 najwyższa wartość bufora 
OSII pozostałaby na niezmienionym po-
ziomie 0,75%, można przedstawić (rysunek 
2, s. 119) kształtowanie się wymogów doty-
czących kapitału CET1 (dla największych 
OSII) w  latach 2016–2019 w odniesieniu 
do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Zgodnie z art. 55 ust. 4 łączny kapitał 
CET1, który jest wymagany do pokrycia 
bufora zabezpieczającego, powiększone-
go o bufor antycykliczny specyficzny dla 
instytucji, bufory: GSII, OSII lub ryzyka 
systemowego, stanowi wymóg połączone-
go bufora. Instytucje finansowe zobowią-
zane są do utrzymywania kapitału CET1 
na poziomie nie mniejszym niż wymóg 
połączonego bufora i nie mogą dokony-
wać wypłat związanych z kapitałem CET1 
w zakresie, w jakim spowodowałoby to 
nieutrzymanie tego wymogu 37. Wypłaty 
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te dotyczyć mogą m.in. wypłat dywidend 
pieniężnych, w związku z czym, w wypad-
ku niespełniania wymogu połączonego 
bufora, ewentualny uzyskany przez insty-
tucję finansową zysk zasila kapitał CET1.

Oprócz buforó w kapitałowych, w usta-
wie o nadzorze makroostrożnościowym 
przewidziano, że Minister Finansów w wy-
padku stwierdzenia zmian w natężeniu 
ryzyka makroostrożnościowego lub sys-
temowego w systemie finansowym, które 
może mieć poważne negatywne skutki 
dla systemu finansowego i gospodarki, ma 
prawo określić, w drodze rozporządzenia, 
bardziej rygorystyczne środki w odniesie-
niu do instytucji finansowych. Mogą one 
dotyczyć m.in. poziomu funduszy wła-
snych, wymogów dotyczących dużych eks-
pozycji i innych wymienionych w art. 458 
rozporządzenia CRR.

38 Należy mieć na uwadze, że KNF ogranicza wypłaty z zysków na podstawie polityki dywidendowej określonej 
w ustawie Prawo bankowe, która uwzględnia wymóg połączonego bufora.  
<https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_KNF_ws_polityki_dywidendowej_60209.pdf>.

Podsumowując, wykorzystanie instru-
mentów makroostrożnościowych w Polsce 
bazuje przede wszystkim na buforach kapi-
tałowych określonych w pakiecie regulacyj-
nym CRDIV/CRR. Nie mniej istotna jest 
jednak sama analiza makroostrożnościowa 
i monitoring ryzyka systemowego, które 
są prowadzone przez instytucje należą-
ce do KSF. W kolejnych latach wysokość 
wymogu połączonego bufora (wymogu 
kapitałowego) będzie się zwiększać. Jak 
pokazują dane KNF, na koniec września 
2017 r. fundusze własne sektora bankowego 
wynosiły 187,3 mld zł i były o 11,8 mld zł, 
tj. o 6,7% wyższe od funduszy na koniec 
2016 r. Wzrost ten, według KNF, wynikał 
głównie z zatrzymania w bankach ponad 
trzech czwartych zysków wypracowanych 
w 2016 r.38 W niższym tempie wzrosła 
w tym okresie łączna kwota ekspozycji na 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Maksymalne wymogi połączonego bufora dotyczące kapitału CET1 w latach 2016–2019
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ryzyko (o 1,4%)39, co spowodowało wzrost 
współczynników kapitałowych całego sek-
tora bankowego. Na koniec września 2017 r. 
współczynnik kapitału podstawowego Tier 
I (CET1) sektora bankowego traktowanego 
jako jeden bank wynosił 17,2%, współczyn-
nik kapitału Tier I również 17,2% (zmiana 
o 1,1 pp. w porównaniu z grudniem 2016 r.), 
a łączny współczynnik kapitałowy 18,6% 
(zmiana o 0,9 pp. w porównaniu z grud-
niem 2016 r.). Oznaczało to, że sektor 
bankowy jako całość spełniał minimalne 
wymogi kapitałowe określone w pakiecie 
regulacyjnym CRD IV/CRR40. Wpływ na 
wzmocnienie bazy kapitałowej polskiego 
sektora bankowego miały m.in. zastoso-
wane instrumenty makroostrożnościowe. 
Zwiększające się wymogi co do jakości ka-
pitału mogą oznaczać ograniczone moż-
liwości wypłaty dywidendy przez insty-
tucje finansowe, lecz z pewnością będzie 
to wzmocnienie polskiego sektora finan-
sowego i uodpornienie go na ewentualne 
zaburzenia o charakterze systemowym.

Zakończenie
Koncepcja nadzoru makroostrożnościo-
wego jest odpowiedzią na serię kryzy-
sów finansowych, których przyczyn 
można doszukiwać się w nadmiernym 
ryzyku systemowym i pokusie nadużycia. 

39 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko na koniec września wyniosła 1 004,3 mld zł
40 Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017 r., s. 12-14.

Międzynarodowy kryzys finansowy udo-
wodnił, że nadzór mikroostrożnościowy 
powinien zostać uzupełniony o narzędzia, 
które mogą zapobiegać negatywnym zja-
wiskom w skali całego systemu. Silne po-
wiązania instytucji finansowych potęgują 
efekt zarażania w wypadku problemów 
jednego podmiotu, w związku z czym 
niezbędna staje się współpraca organów 
odpowiedzialnych za nadzór mikroostroż-
nościowy oraz tych, które prowadzą poli-
tykę makroekonomiczną. 

Możliwe skutki brexitu dla Polski 
oraz niepewność co do potencjalnych roz-
wiązań legislacyjnych dotyczących kredy-
tów walutowych powodują, że członkowie 
KSF sięgają po dodatkowe instrumenty 
makroostrożnościowe. Dbałość o dobrą 
kondycję systemu finansowego przynosi 
korzyści nie tylko instytucjom finanso-
wym, ale również zapobiega ewentualnej 
destabilizacji rynku i wynikającym z tego 
skutkom dla całego społeczeństwa.
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