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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza roli Komitetu Bazylejskiego w  tworzeniu 
globalnej architektury finansowej. Zwrócono uwagę na realny wpływ zaleceń 
wydawanych przez Komitet Bazylejski na globalną architekturę finansową 
(wyrazem tego wpływu jest Ustawa Dodda-Franka oraz pakiet CRD IV/
CRR). Ponadto, dokonano oceny działań Komitetu w zakresie elastyczności 
wydawanych przez niego rekomendacji uwzględniających zmieniającą się 
rzeczywistość. 

Artykuł opiera się na analizie działań podejmowanych przez Komitet Ba-
zylejski i ich ocenie, w kontekście budowy globalnej architektury finansowej. 
Analizie poddano wytyczne Komitetu określane jako Bazylea I, II, III i IV.

Autor artykułu dochodzi do wniosku, że dotychczasowe działania Komi-
tetu Bazylejskiego są podstawą do tworzenia globalnej architektury finansowej 
i podkreśla ich duże znaczenie w tym względzie. 

Pozytywna ocena działań podejmowanych przez Komitet Bazylejski po-
zwala wysnuć wniosek, że wszystkie kraje świata powinny być zainteresowane 
wdrażaniem jego wytycznych, co skutecznie zwiększyłoby poziom stabilności 
globalnego rynku finansowego. 

Słowa kluczowe: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, globalna 
architektura finansowa, ustawa Dodda-Franka, pakiet CRD/CRR. 

Kody JEL: G00, G21, G28

Wstęp 
Globalna architektura finansowa wymaga przebudowy. Wyraźnie unaocznił 

to 2008 rok, w którym wybuchł globalny kryzys finansowy. Kryzys pojawił się 
na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, niemniej jednak 
w szybkim tempie ogarnął także inne kraje (Gostomski 2017, s. 92). Dynamiczne 
rozprzestrzenianie się kryzysu było możliwe, z jednej strony, z uwagi na trwają-
cą od wielu lat globalizację gospodarki światowej (której wyrazem jest wzrost 
powiązań między różnymi krajami świata), z drugiej natomiast strony, z uwagi 
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na brak odpowiednio skonstruowanej globalnej architektury finansowej, która 
zmniejszałaby prawdopodobieństwo pojawienia się kryzysów, jak też pozwalała 
na skuteczne zarządzanie nimi jeśli się pojawią. Rozpoczęto intensywne prace 
w kierunku zwiększenia stabilności finansowej w wymiarze globalnym (ECB 
2019, s. 3). Istotną rolę w tym względzie odgrywa Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowe (The Basel Committee on Banking Supervision – BCBS).

BCBS został powołany w 1974 r., przy Banku Rozrachunków Międzynaro-
dowych, przez prezesów banków centralnych głównych państw europejskich 
oraz Japonii i USA. Impulsem do powołania tego organu były problemy, które 
pojawiły się w sektorze bankowym w Niemczech, USA oraz Wielkiej Brytanii 
w pierwszej połowie lat 70. XX wieku. Wiele banków straciło wypłacalność, 
część stanęła w  obliczu bankructwa. Głównym zadaniem BCBS miało być 
wydawanie rekomendacji w zakresie nadzoru bankowego oraz opracowywanie 
globalnych rekomendacji w  zakresie bezpieczeństwa działania banków, co 
Komitet czyni od 45 lat. Obecnie członkami Komitetu są prezesi banków 
centralnych 27 krajów1. Spotkania członków Komitetu odbywają się cztery razy 
w roku w Bazylei, w Banku Rozrachunków Międzynarodowych. 

Celem artykułu jest analiza roli Komitetu Bazylejskiego w  tworzeniu 
globalnej architektury finansowej. Zwrócono uwagę na realny wpływ zaleceń 
wydawanych przez Komitet Bazylejski na globalną architekturę finansową 
(wyrazem tego wpływu jest Ustawa Dodda-Franka oraz pakiet CRD IV/CRR). 
Ponadto, dokonano oceny działań Komitetu w zakresie elastyczności wydawa-
nych przez niego rekomendacji uwzględniających zmieniającą się rzeczywistość.

Ocena roli Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego 
w tworzeniu globalnej architektury finansowej

Niewątpliwie Komitet Bazylejski odgrywa bardzo istotną rolę w tworzeniu 
globalnej architektury finansowej. Chociaż rekomendacje, które wydaje nie 
stanowią obowiązujących norm prawnych w  poszczególnych krajach świata 
(mają bowiem charakter zaleceń), to są podstawą do wydawania takich norm 
przez poszczególne kraje, czy grupy krajów (Financial Stability Board 2016, 
s. 3). Przykładowo, propozycje Komitetu Bazylejskiego zostały przeniesione na 
rynek w USA poprzez ustawę Dodda-Franka (Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act, w skrócie Dodd-Frank Act) z 2010 r., a na rynek 
europejski poprzez wprowadzenie pakietu CRD IV/CRR. Na pozytywną ocenę 

1 Członkami BCBS są prezesi banków centralnych z następujących krajów: Argentyny, Australii, Bel-
gii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Hongkongu, Indii, Indonezji, Włoch, Japonii, Ko-
rei, Luksemburga, Meksyku, Holandii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, RPA, Hiszpanii, Szwe-
cji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz USA.
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działań Komitetu Bazylejskiego zasługuje jego duża elastyczność w doskonale-
niu wydawanych przez siebie rekomendacji.

Ustawa Dodda-Franka oraz pakiet CRD IV/CRR jako widoczne efekty 
działań Komitetu Bazylejskiego

Ustawa Dodda-Franka została podpisana w 2010 r. (Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act of 2010). Stanowi ona najbardziej kom-
pleksową reformę regulacji finansowych w USA od lat 30. XX w. Jej głównym 
celem było wprowadzenie takich rozwiązań, które chroniłyby amerykański 
rynek finansowy przed kryzysami. Ustawa zobowiązała banki do zredukowania 
liczby ryzykownych transakcji, wprowadziła zmiany w zakresie sekurytyzacji 
kredytów hipotecznych, zwiększyła ochronę konsumentów, wprowadziła ściślej-
sze regulacje agencji ratingowych, jak też zobligowała władze amerykańskie do 
utworzenia Rady ds. Monitorowania Stabilności Finansowej (Financial Stability 
Oversight Council – FSOC) (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act: Background and Summary 2017). 

W ramach ustawy Dodda-Franka wprowadzono tzw. Regułę Volckera stwo-
rzoną przez Paula Volckera (przewodniczącego FED w latach 1979–1987), która 
wskazuje bankom jakie transakcje mogą przeprowadzać, a jakie nie. Banki mają 
zakaz zawierania transakcji, które mogą przyczynić się do konfliktu interesów 
między bankami a ich klientami. Ponadto, nie mogą być powiązane z fundu-
szami, w które chcą lokować pieniądze, nie mogą też poręczać ich zobowiązań. 
Wśród zakazanych operacji znalazł się handel papierami wartościowymi oraz 
handel walutami na rachunek własny banków. Zgodnie z  Regułą Volckera, 
banki mogą inwestować w fundusze hedgingowe oraz fundusze private equity, 
niemniej jednak ich zaangażowanie w  tego typu inwestycje nie może prze-
kraczać 3% kapitałów własnych. Wiele ograniczeń nałożono na transakcje 
instrumentami pochodnymi. Po pierwsze, wiele z nich musi odbywać się na 
giełdach publicznych z  udziałem centralnych izb rozliczeniowy, po drugie, 
nadzór nad handlem pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi powierzono 
Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz federalnej agencji 
regulującej rynek kontraktów terminowych (Acharya 2011, s. 75).

Ustawa Dodda-Franka wprowadziła zmiany w zakresie sekurytyzacji kre-
dytów hipotecznych. Obecnie banki są zobligowane do zatrzymywania części 
sekurytyzowanych instrumentów, co przyczynia się do wzrostu rzetelności 
wyceny nieruchomości przez banki, jak też dokładniejszego badania zdolności 
kredytowej klientów. 

Ustawa Dodda-Franka zwiększyła też ochronę konsumentów. Wynikiem 
jej wprowadzenia było utworzenie Biura Ochrony Finansowej Konsumenta. 
Zadaniem biura jest sprawowanie nadzoru nad instytucjami finansowym 
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i w zakresie informowania klientów o ryzyku, które łączy się z oferowanymi 
przez nie produktami/usługami, jak też określanie górnych granic opłat za 
korzystanie z kart płatniczych. 

Ustawa wprowadziła również ściślejsze regulacje skierowane do agencji 
ratingowych, zobowiązując je do rzetelnej oceny instytucji finansowych i ofe-
rowanych przez nie instrumentów. 

W ustawie przewidziano utworzenie Rady ds. Monitorowania Stabilności 
Finansowej (Fianancial Stability Oversight Council – FSOC). Celem jej dzia-
łania jest identyfikacja źródeł zagrożenia dla stabilności sektora finansowego 
w USA (czyli monitorowanie ryzyka systemowego). Ponadto, Rada wskazuje 
wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych. Ma również prawo do podej-
mowania niezbędnych działań zaradczych dla utrzymania stabilności systemu 
finansowego w USA, m.in. ma możliwość przejmowania i likwidowania dużych 
instytucji finansowych, które stoją na krawędzi bankructwa (Kwiatkowski 2017, 
s. 209). 

Bardzo istotną zmianą wprowadzoną przez Ustawę Dodda-Franka jest roz-
graniczenie kompetencji nadzorczych: Banku Rezerwy Federalnej, Federalnej 
Korporacji Ubezpieczeń Depozytowych oraz Biura Kontrolera Waluty. 

Rozwiązania przewidziane w  ustawie Dodda-Franka zostały oparte na 
wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Ich wdrożenie zaowocowało wzrostem 
stabilności amerykańskiego systemu finansowego (Kwiatkowski 2017, s. 2). Do-
datkowo warto zauważyć, że amerykański sektor finansowy wrócił na ścieżkę 
dynamicznego rozwoju (wskaźnik S&P 500 Financials, odzwierciedlający 
sytuację w sektorze finansowym, w styczniu 2018 r. zbliżył się wielkością do 
wartości jaka była rejestrowana przed kryzysem tj. z 2007 r.)2. 

Pakiet CRD IV/CRR obejmuje dyrektywę (Capital Requirements Package 
IV Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r.) oraz rozporządzenie (Capital Requirements Regulation) 
Parlamentu Europejskiego w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kre-
dytowych do działalności na rynku UE, jak też nadzoru ostrożnościowego 
nad instytucjami finansowymi, które działają na rynku UE (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.). 
Pakiet ten stanowi ramy prawne w zakresie warunków dopuszczenia instytucji 
finansowych do działalności na rynku unijnym, ramy nadzoru nad ich dzia-
łalnością oraz obowiązujące je normy ostrożnościowe. Precyzuje wymagania 
w  zakresie: wysokości funduszy własnych banków, ich płynności, dźwigni 
finansowej, jak też oceny ryzyka kredytowego, buforów kapitałowych, ładu 
korporacyjnego oraz wynagrodzenia kadry kierowniczej.

Fundusze własne banków podzielono na dwie kategorie:. Pierwszą z nich 
stanowi kapitał określany jako Tier I, drugą kapitał określany jako Tier II. 

2 https://pl.tradingview.com [dostęp: 17.06.2019].
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Przykładem kapitału Tier I są zyski zatrzymane, kapitał pochodzący z emisji 
akcji zwykłych, czy też kapitał rezerwowy. Jego cechą charakterystyczną jest 
brak obciążenia zobowiązaniami. Zgodnie z  pakietem CRD/CRR wysokość 
tego kapitału nie może być niższa niż 4,5% aktywów ważonych ryzykiem. 
Kapitał Tier II, to kapitał, który ma służyć bankom do pokrywania strat, 
w przypadku utraty wypłacalności. Przykładem tego kapitału są m.in. obligacje 
o terminie zapadalności powyżej 5 lat czy pożyczki podporządkowane. Zgodnie 
z  pakietem CRD/CRR, wysokość tego kapitału nie może być niższa niż 6% 
aktywów ważonych ryzykiem3. Dodatkowo przyjęto, że łączny minimalny 
współczynnik kapitałowy banków nie może spaść poniżej 8%. 

Pakiet CRD/CRR zobowiązuje banki do przestrzegania dwóch buforów 
płynności. Pierwszy z  nich to bufor płynności krótkoterminowej (Liquidity 
Coverage Ratio – LCR), drugi to bufor płynności długoterminowej (Net Stable 
Funding Ratio – NSFR). Określono, że wartość wskazanych buforów powinna 
być równa lub przekraczać 100% (Basel Committee on Banking Supervision 
2014, s. 3). 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie dźwigni finansowej, banki są zobowią-
zane utrzymywać wskaźnik dźwigni finansowej poniżej 33,3%. 

W  zakresie oceny ryzyka kredytowego, wskazano sposoby szacowania 
ryzyka kredytowego oraz zasady dotyczące liczenia kwot ekspozycji ważonych 
ryzykiem. Ponadto, określono wagi ryzyka dla poszczególnych ekspozycji. 

Pakiet CRD IV/CRR wprowadził kilka buforów kapitałowych, które do-
datkowo obciążają aktywa banków. Są to: bufor antycykliczny (countercyclical 
capital buffer), bufor dla globalnych banków ważnych systemowo (Global 
Systematically Important Financial Institution), bufor ryzyka systemowego 
(systemic risk buffer) oraz bufor ochronny (capital conservation buffer). 

Wprowadzenie pakietu CRD IV/CRR zaowocowało wprowadzeniem no-
wych wytycznych w zakresie ładu korporacyjnego. Nowe zasady skierowano 
do organów zarządzających bankiem. Dotyczą one sposobów zarządzania 
ryzykiem oraz ujawniania informacji o działaniu banku.

Pakiet CRD IV/CRR wprowadził także pewne zmiany w zakresie wyna-
grodzenia kadry kierowniczej banków. Określono wysokość maksymalnych 
premii, które mogą być wypłacane zarządzającym.

Niewątpliwie Pakiet CRD IV/CRR stanowi istotny przełom w reformowaniu 
systemu finansowego UE. Wytyczne zawarte w pakiecie zwiększają stabilność 
systemu finansowego UE (ECB 2019, s. 7), jakkolwiek nie można powiedzieć, 
że są gwarancją tej stabilności. UE pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które 
pozwoliłyby na dokończenie budowy jednolitego rynku finansowego UE. 
Istotnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie (w 2013 r.) unii bankowej 

3 http://www.consilium.europa.eu [dostęp: 04.12.2017].
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(Deutsche Bank Research 2019, s. 16) opartej na trzech filarach, tj.: jednolitym 
mechaniźmie nadzorczym (Single Supervisory Mechanizm – SSM), jednolitym 
mechaniźmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution 
Mechanism – SRM) oraz jednolitym systemie gwarancji depozytów (Single 
Deposit Guarantee Scheme – SDGS) 4 (Lipiński 2019, s.44). Ponadto Komisja 
Europejska, w listopadzie 2016 r. przedstawiła propozycję nowych reform, które 
uwzględniają nowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego. Nowe propozycje dotyczą 
m.in.: wymogów kapitałowych, płynności długoterminowej, dużych ekspozycji, 
oceny ryzyka, dźwigni finansowej, jak też sprawozdawczości banków (ESRB 
2017). W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osią-
gnęły porozumienie w sprawie nowego pakietu bankowego, zwanego pakietem 
CRD V/CRR II, który ma na celu dalszą redukcję ryzyka w sektorze bankowym 
UE, w  tym wdrożenie nowych rozwiązań przedstawionych przez Komitet 
Bazylejski w ramach Bazylea IV . 

Działania Komitetu Bazylejskiego a zmieniająca się rzeczywistość

Na pozytywną ocenę działań Komitetu Bazylejskiego zasługuje jego duża 
elastyczność w doskonaleniu wydawanych przez siebie rekomendacji z uwagi 
na zmieniającą się rzeczywistość. 

W 1988 r. BCBS przedstawił zalecenia ad. minimalnych wymogów kapi-
tałowych dla banków, które zostały nazwane Bazylea I. Była to odpowiedź na 
kryzys zadłużeniowy lat 80. XX w. i wynikające z tego zagrożenia dla systemu 
bankowego. W ramach Bazylea I określono wymogi kapitałowe dla banków 
w wysokości 8% ich aktywów i zobowiązań ważonych ryzykiem. Okazało się 
jednak, że są one niewystarczające, aby zapewnić stabilność działania banków. 
W 2004 r. wydano nowe zalecenia dotyczące minimalnych wymogów kapita-
łowych dla banków, nazwane Bazylea II. Stanowiły one propozycję udoskona-
lenia wymogów przedstawionych w Bazylea I. Minimalne wymogi kapitałowe 
określono biorąc pod uwagę fundusze własne, aktywa ważone ryzykiem oraz 
współczynnik wypłacalności uwzględniający ryzyko kredytowe, operacyjne 
i rynkowe. Zalecono, aby banki ujawniały dane dotyczące ich sytuacji finanso-
wej, jak też skali podejmowanego przez nie ryzyka. W roku 2010 Komitet przed-
stawił kolejną propozycję zmian w zakresie kapitałów banków o nazwie Bazylea 
III (Bank of International Settlements 2010). Zmiany przedstawione w 2010 r. to 
odpowiedź na globalny kryzys finansowy lat 2007-2009. Okazało się, iż wcze-
śniejsze regulacje kapitałowe nie wystarczyły, aby uchronić sektor bankowy 
przed kryzysem. Bazylea II skupiała się bowiem wyłącznie na narzędziach mi-
kroostrożnościowych, które miały zapewnić stabilność pojedynczych instytucji 
finansowych. Nie uwzględniała jednak regulacji makroostrożnościowych, które 

4 Jak dotychczas trzeci filar unii bankowej, tj. jednolity system gwarancji depozytów gwarantowanych 
(Single Deposit Guarantee Scheme – SDGS) nie został uruchomiony.



37Rola Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w tworzeniu globalnej architektury…

zapewniłyby stabilność całego sektora bankowego. Niezbędne było zatem ich 
rozszerzenie i zaostrzenie. Bazylea III obejmuje regulacje zarówno mikroostroż-
nościowe, jak też makroostrożnościowe. W ramach nowych regulacji (Bazylea 
III) doprecyzowano definicję funduszy własnych banków i wskazano, co wcho-
dzi w ich skład, jak też określono wymogi dotyczące ich minimalnych wielkości 
w bankach. Obok regulacji kapitałowych wprowadzono także nowe regulacje 
płynnościowe i miary monitoringu płynności. Do wskaźników pomiaru ryzyka 
dodano współczynnik dźwigni, ograniczając w ten sposób nadmierny wzrost 
aktywów. Ponadto, wprowadzono narzędzia makroostrożnościowe, jakimi 
są bufory kapitałowe. W  ramach funduszy własnych wyróżniono fundusze 
podstawowe Tier 1 (Going-Concern Capital), które nie są obciążone żadnymi 
zobowiązaniami i  służą do pokrywania strat w  warunkach wypłacalności 
banku, oraz fundusze uzupełniające Tier 2 (Gone-Concern Capital), które 
mogą być wykorzystane do pokrywania strat banku w warunkach utraty wy-
płacalności. Tier 2 obejmuje instrumenty finansowe o zapadalności min. 5 lat, 
m.in. obligacje czy pożyczki podporządkowane. W ramach funduszy Tier 1 
wyszczególniono fundusze podstawowe najwyższej jakości o  nazwie CET 1 
(Common Equity Tier 1), które zapewniają wypłacalność banku i jego sprawne 
funkcjonowanie w  sytuacjach kryzysowych. Do CET 1 należą m.in. akcje 
zwykłe emitowane przez bank oraz zyski zatrzymane (Basel Committee on 
Banking Supervision 2010). 

W Bazylea III, oprócz dokładnego zdefiniowania funduszy własnych ban-
ków, znalazły się wytyczne dotyczące ich minimalnej wysokości. Minimalne 
wymagania odnośnie do kapitału CET 1 określono na poziomie 4,5%, co ozna-
czało ich istotny wzrost w stosunku do wytycznych określonych w Bazylea II 
(w których wskaźnik ten wynosił 2%) (Basel Committee on Banking Super-
vision 2016 a). Z uwagi na wzrost minimalnych wymagań ad. kapitału CET 1, 
wzrosły też wymagania dotyczących kapitału Tier 1. Ich minimalny poziom 
(czyli wskaźnik obrazujący relację funduszy Tier 1 do aktywów ważonych 
ryzykiem) określono jako 6% (Bazylea II wskazywała minimalną wielkość 
tego wskaźnika jako 4%). Wymagania dotyczące kapitału Tier 2 obniżono. 
Ich minimalna wielkość, zgodnie z Bazylea III, nie powinna spadać poniżej 
2% (Bazylea II wskazywała wielkość 4%). Poczynione zmiany nie wpłynęły na 
zmianę wielkości współczynnika wypłacalności banku (Total Capital – TC), 
obrazującego stosunek kapitału całkowitego do aktywów ważonych ryzykiem 
(AWR). Pozostał on (podobnie jak w Bazylea II) na poziomie 8% (Interaction, 
coherence… 2016, s. 103). Bazylea III położyła zatem wyraźny nacisk na potrze-
bę wzrostu ilości kapitału akcyjnego banków, który ma największą zdolność 
do absorbcji strat.

Regulacje płynnościowe wprowadzone przez Bazylea III odnoszą się do 
płynności krótkoterminowej banku oraz płynności długoterminowej. Ich celem 
jest ograniczenie problemów płynnościowych banków. Wskaźnik płynności 
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krótkoterminowej (Liquidity Coverage Ratio – LCR), który wyrażany jest 
poprzez odniesienie aktywów płynnych (czyli takich, które można łatwa i po 
korzystnej cenie zbyć) do wypływów netto w ciągu 30 dni powinien być równy 
lub większy od 100%. Celem wprowadzenia tego wskaźnika jest zmobilizowanie 
banków do dokonania zmian w swoich bilansach w taki sposób, aby w przypad-
ku napięć płynnościowych, banki były w stanie samodzielnie poradzić sobie 
z napotkanymi problemami. Wskaźnik LCR obowiązuje od początku 2019 r. 
Wskaźnik płynności długoterminowej (Net Stable Funding Ratio – NSFR), 
który jest wyrażany przez odniesienie dostępnej kwoty stabilnych źródeł fi-
nansowania (obejmującej fundusze własne i obce uznane za stabilne) do sumy 
pozycji wymagających pokrycia stabilnymi źródłami finansowania, powinien 
być również równy lub większy niż 100%. Jego spełnienie wymaga przebudowy 
struktury finansowania przez wiele banków. Wskaźnik NSFR nakłada na banki 
obowiązek finansowania długoterminowych aktywów przez długoterminowe 
zobowiązania. NSFR ma być wdrażany począwszy od 2018 r. Ostateczna data 
jego wprowadzenia nie została określona. Basel III wprowadziła dodatkowo 
cztery miary monitoringu płynności tj.: niedopasowanie terminów zapadalno-
ści aktywów, koncentrację funduszy, dostępne aktywa wolne od obciążeń oraz 
narzędzia związane z monitoringiem rynku (BIS 2013). 

W  celu ograniczenia nadmiernego wzrostu aktywów banków, wprowa-
dzono wytyczne ad. współczynnika dźwigni (leverage ratio). Współczynnik 
dźwigni stanowi relację kapitału Tier 1 do całości aktywów. Zgodnie z nowymi 
propozycjami, wskaźnik ten nie może być mniejszy niż 3%. Nowe wytyczne 
w zakresie dźwigni są szczególnym wyzwaniem dla banków, które sekuryty-
zowały dużą część swojego portfela kredytowego. 

Przykładem narzędzi makroostrożnościowych, które nie były uwzględnione 
w Bazylea II, a zostały wprowadzone w Bazylea III są bufory kapitałowe, tj. 
bufor zachowania kapitału (Capital Conservation Buffer) oraz bufor antycy-
kliczny (Counter-cyclical Buffer). Ich celem jest zwiększenie stabilności działania 
całego sektora bankowego. Bufor zachowania kapitału ma zmobilizować banki 
do gromadzenia zapasów kapitałowych w okresach stabilności gospodarczej, 
tak aby były dostępne w czasie kryzysu. Komitet Bazylejki zalecił stopniowe 
jego wprowadzanie, tak aby od 1 stycznia 2019 r. osiągnął wysokość 2,5% 
aktywów ważonych ryzykiem. Wprowadzenie bufora zachowania kapitału 
oznacza automatyczne podwyższenie wymogów kapitałowych w odniesieniu 
do CET 1 (do 7%) oraz wymogów ad. kapitału całkowitego (do 10,5%) (Szyszko 
2016, s. 105). Bufor antycykliczny ma zachęcić banki do gromadzenia kapitału 
w okresie boomu gospodarczego, co ma wzmocnić ich pozycję w czasie kryzysu. 
Jego wysokość ma się wahać w granicach 0-2,5% aktywów ważonych ryzykiem. 
Decyzję o jego wprowadzeniu pozostawiono w gestii poszczególnych krajów. 
Jego wprowadzenie w maksymalnej wysokości, tj. 2,5%, oznaczałoby kolejne 
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wzmocnienie kapitałowe banków. Wskaźnik kapitału CET 1 wzrósłby do 9,5%, 
a wskaźnik kapitału całkowitego do13% (BIS 2013). 

Z  uwagi na widoczne niedociągnięcia regulacji Bazylea III w  zakresie 
regulacji ryzyka podejmowanego przez banki, Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego przedstawił w 2016 r. nowe zasady dotyczące wag ryzyka zwane 
Bazylea IV. Nowe zasady mają zmienić ocenę ryzyka podejmowanego przez 
banki, w taki sposób, aby znacząco je zmniejszyć. Na szczeblu UE prowadzo-
ne są obecnie dyskusje w  sprawie przyjęcia nowych wytycznych (Finalising 
Basel III reforms 2017). Komitet Bazylejski zaproponował, aby podstawą do 
określenia wag ryzyka dla ekspozycji wobec banków były ratingi zewnętrzne. 
Przykładowo, dług banków o  ratingach od AAA do AA minus podlegałby 
wadze 20%, natomiast w przypadku banków o ratingach poniżej B minus – 
waga wynosiłaby 150%. W  przypadku ekspozycji na przedsiębiorstwa wagi 
ryzyka mieściłyby się w przedziale od 20% do 150% w zależności od ratingu 
przedsiębiorstwa. Jeżeli firma nie posiadałaby ratingu to waga ryzyka byłaby 
równa 100%. Ekspozycje wobec sektora małych i  średnich przedsiębiorstw 
(MSP) miałyby wagę ryzyka 85% (w przypadku firm o wartości poniżej 1 mln 
euro waga ryzyka byłaby zmniejszona do 75%). Planuje się też wprowadzić wagi 
ryzyka na ekspozycje banków wobec rządów (obecnie w UE obowiązuje waga 
równa 0). BSBS podkreśla jednak, że nie wszystkie ekspozycje na ryzyko kre-
dytowe można modelować w taki sposób, aby jasno określić wymogi kapitału 
regulacyjnego (Basel Committee on Banking Supervision 2016). 

Bazylea IV, oprócz skupienia się na ryzyku kredytowym banków, odnosi się 
także do ryzyka operacyjnego i rynkowego. W tym względzie nie wprowadza 
jednak istotnych zmian. Należy zatem doprecyzować kwestie związane ze 
wskaźnikiem dźwigni (Leverage Ratio), który pokazuje relację kapitału banków 
do łącznych aktywów. Ponadto, Komitet Bazylejski podkreślił, iż istotne jest 
zwiększenie wrażliwości banków na ryzyko związane z  systemami IT oraz 
cyberprzestępczością. 

Podsumowanie
Można mówić o  bardzo istotnej roli Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 

Bankowego w  tworzeniu globalnej architektury finansowej. Globalizacja fi-
nansowa sprawiła, iż regulacje sektorów bankowych na szczeblach krajowych są 
niewystarczające, tzn. nie są w stanie zapewnić stabilności finansowej na rynku 
globalnym, m.in. z uwagi na to, że wiele instytucji finansowych świadczy usługi 
finansowe jednocześnie na wielu rynkach (Reconciling risk sharing… 2018, s. 
5). Podstawowym warunkiem zapewnienia stabilności finansowej w skali glo-
balnej jest stworzenie globalnej architektury finansowej obejmującej regulacje 
finansowe, instytucje nadzoru, jak też procedury i mechanizmy współpracy 
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międzynarodowej. Istotną rolę w  tym zakresie odgrywa właśnie Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego. Wytyczne Komitetu Bazylejskiego są wdrażane 
w różnych krajach świata w celu zapewnienia stabilności działania banków. 
Ustawa Dodda-Franka, która przeniosła wytyczne Komitetu Bazylejskiego 
na rynek Stanów Zjednoczonych, jak też pakiet CRD/CRR, który przenosi 
wskazane wytyczne na rynek UE to niewątpliwie przykłady realnego i zara-
zem pozytywnego wpływu zaleceń wydawanych przez Komitet Bazylejski na 
kształtowanie globalnej architektury finansowej. 

Wytyczne wydawane przez Komitet Bazylejski ulegały na przestrzeni 
lat pewnym zmianom, z uwagi na konieczność dostosowywania ich do stale 
zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie istotne zmiany można było obser-
wować po wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2007 r. W okresie tym 
Komitet wydał pakiet zaleceń pod nazwą Bazylea III. Można powiedzieć, że 
Bazylea III była pewnego rodzaju „kołem ratunkowym” dla globalnego rynku 
bankowego. Jej celem było niedopuszczenie do kolejnego kryzysu, przez zwięk-
szenie wymogów banków w zakresie ich kapitałów oraz wprowadzanie bardziej 
szczegółowych regulacji dotyczących różnych sfer działalności banków. Z uwagi 
na pewne niedociągnięcia regulacji przedstawionych w Bazylea III w zakresie 
regulacji ryzyka, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego przedstawił w 2016 
r. nowe zasady dotyczące wag ryzyka zwane Bazylea IV. Bazylea IV skupia się 
przede wszystkim na ryzyku kredytowym operacyjnym i rynkowym na jakie 
narażone są banki w swej działalności (Basel Committee on Banking Super-
vision 2019). Duża elastyczność w doskonaleniu wydawanych przez Komitet 
Bazylejski rekomendacji zasługuje na pozytywną ocenę.

Mimo pozytywnej oceny dotychczasowych działań podejmowanych przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego na rzecz stabilności globalnego rynku 
finansowego można wskazać pewne obszary niedociągnięć. Takim obszarem 
jest niewątpliwie shadow banking, obejmujący podmioty działające poza regu-
larnym systemem bankowym (m.in. fundusze hedgingowe, czy fundusze rynku 
pieniężnego (Farhi, Tirole 2018, s. 18). Shadow banking od kilku lat dynamicznie 
się rozwija (FSB 2018). Pokryzysowe wytyczne Komitetu Bazylejskiego dotyczą 
przede wszystkim banków (Ordoñez 2018, s. 34). Dużo mniej uwagi poświęca 
się podmiotom działającym w  ramach shodow bankingu. Budowa stabilnej 
i efektywnie działającej globalnej architektury finansowej wymaga zwiększenia 
stopnia regulacji tych instytucji. 
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The Role of the Basel Committee on Banking 
Supervision in Creating a Global Financial 
Architecture

Summary

The aim of the article is to analyze the role of the Basel Committee on 
Banking Supervision in creating a  global financial architecture. The real 
impact of the recommendations issued by the Basel Committee on the global 
financial architecture has been underlined (the effect of the Dodd-Frank Act 
and the CRD IV / CRR package). In addition, the Basel Committee’s activities 
in the field of flexibility of its recommendations, were assessed.

The article is based on an analysis of the activities undertaken by the Basel 
Committee and their assessment in the context of the construction of a global 
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financial architecture. The Committee’s guidelines referred to as Basel I, II, 
III and IV were analyzed.

The author of the article concludes that the existing activities of the 
Basel Committee are the basis for creating a global financial architecture and 
emphasizes their great importance in this respect.

A positive assessment of the activities undertaken by the Basel Committee 
allows the conclusion that all countries in the world should be interested in 
implementing its guidelines, which would effectively increase the stability of 
the global financial market.

Key words: Basel Committee on Banking Supervision, global financial 
architecture, Dodd-Frank Act, CRD/CRR package.
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