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Glosariusz 
Aktywa ważone ryzykiem – aby móc obliczyć kapitał, jaki musi posiadać instytucja, 
należy przeprowadzić ważenie aktywów instytucji według powiązanego z nimi ryzyka. 
Aktywa bezpieczne (np. gotówka) są w tym procesie pomijane; inne aktywa (np. 
pożyczki na rzecz innych instytucji) uznaje się za bardziej ryzykowne i nadawana jest im 
większa waga. Im bardziej ryzykowne są aktywa posiadane przez instytucję, tym 
większy kapitał musi ona posiadać. W związku z powyższym aktywa i pozycje 
pozabilansowe banku są ważone według ryzyka przypisywanego zgodnie z ramami 
regulacyjnymi lub modelami wewnętrznymi w określonych warunkach. 

Bank Anglii – Bank Anglii jest bankiem centralnym Zjednoczonego Królestwa. Misją 
Banku jest zagwarantowanie stabilności walutowej i finansowej, a jego uprawnienia 
obejmują nadzór nad firmami finansowymi i przeprowadzanie testów warunków 
skrajnych na szczeblu krajowym. 

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) – bank obsługujący banki centralne. 
Bank promuje współpracę między bankami centralnymi z myślą o zagwarantowaniu 
globalnej stabilności walutowej i finansowej. Określa ponadto globalne standardy dla 
mikroostrożnościowych i makroostrożnościowych testów warunków skrajnych. 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) – organ UE odpowiedzialny za 
nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym UE oraz zapobieganie ryzyku 
systemowemu i niwelowanie go. ERRS przyznano zatem szeroki zakres kompetencji, 
który obejmuje banki, ubezpieczycieli, podmioty zarządzające aktywami, instytucje 
równoległego systemu bankowego, infrastrukturę rynku finansowego oraz inne 
instytucje i rynki finansowe. 

Europejski Bank Centralny (EBC) – bank centralny dla 19 państw UE, które przyjęły 
walutę euro. Zadania Banku obejmują politykę pieniężną oraz zapewnienie – we 
współpracy z krajowymi organami nadzoru – skutecznego i spójnego funkcjonowania 
europejskiego nadzoru bankowego w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. 

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – system nadzoru finansowego w 
Unii Europejskiej działający od 2011 r. System składa się z Europejskich Urzędów 
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EUNB, Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych – ESMA oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIOPA), Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego, Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru oraz krajowych 
organów nadzoru państw członkowskich UE. 

https://www.investopedia.com/terms/c/centralbank.asp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Systemic_Risk_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Systemic_Risk_Board
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Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) – agencja regulacyjna UE, która dba 
o skuteczność i spójność regulacji ostrożnościowych i nadzoru ostrożnościowego 
w całym europejskim sektorze bankowym. Zadania EUNB obejmują uruchamianie 
i koordynowanie testów warunków skrajnych w unijnym sektorze finansowym. Urząd 
ustanawia również odpowiednie normy. 

Kapitał podstawowy Tier I – kapitał Tier I jest najsolidniejszą formą kapitału 
regulacyjnego. Obejmuje kapitał podstawowy banku, a także akcje zwykłe, nadwyżki 
akcji wynikające z emisji akcji zwykłych oraz zyski zatrzymane. 

Kredyty i pożyczki zagrożone – kredyty i pożyczki bankowe uznaje się za zagrożone, 
jeśli przez ponad 90 dni kredytobiorca / pożyczkobiorca nie spłaca uzgodnionych rat 
lub odsetek bądź istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną one spłacone 
w całości. Kredyty i pożyczki zagrożone wymagają tworzenia rezerw. Ogranicza to zyski 
banków i często prowadzi do powstania strat, co w rezultacie zmniejsza kapitał tych 
instytucji.  

Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem – wartość ekspozycji do celów obliczenia 
komponentu kapitału z tytułu ryzyka kredytowego po zastosowaniu ważenia ryzyka. 
Stanowi mianownik przy obliczaniu współczynnika kapitałowego. 

Odchylenie od scenariusza bazowego – scenariusz bazowy obejmuje założenia 
dotyczące przebiegu określonych zmiennych w okresie testowania warunków 
skrajnych, np. oczekiwany wzrost PKB we wszystkich państwach członkowskich. 
W scenariuszu niekorzystnym uwzględnia się natomiast inne założenia na temat 
przebiegu tych samych zmiennych w okresie testowania warunków skrajnych, np. 
spadek PKB we wszystkich państwach członkowskich w okresie objętym testem. 
Warunki skrajne można mierzyć na dwa sposoby: na podstawie bezwzględnej zmiany 
wobec punktu początkowego lub odchylenia od scenariusza bazowego. To samo 
obniżenie wartości zmiennej może zostać uznane za niewielkie lub znaczne odchylenie 
od scenariusza bazowego w zależności od tego, czy założenia tego scenariusza 
bazowego są mniej lub bardziej optymistyczne. Zjawisko to wyjaśniono na 
hipotetycznym przykładzie poniżej. 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G402.html
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G2090.html
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G2090.html
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G2265.html
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Oddolny test warunków skrajnych – test ten przeprowadzają same banki, korzystając 
z własnych opracowanych wewnętrznie modeli i opierając się na własnych danych. 
Test może dotyczyć poszczególnych portfeli lub całej instytucji. Pozwala uzyskać 
szczegółowe wyniki na temat potencjalnego oddziaływania określonych wydarzeń 
i powiązanych wskaźników strat danej instytucji. 

Odgórny test warunków skrajnych – odgórny test warunków skrajnych opiera się na 
założeniach ogólnych lub systemowych lub scenariuszach opracowanych przez 
właściwe organy lub organy makroostrożnościowe i mających zastosowanie do 
wszystkich właściwych instytucji. Test opiera się w głównej mierze na zagregowanych 
danych instytucji i mniej szczegółowych informacjach. Przeprowadza się go przy 
mniejszym udziale instytucji niż w przypadku oddolnego testu warunków skrajnych. 

Organ makroostrożnościowy – rolą organu makroostrożnościowego jest ograniczanie 
ryzyka i makroekonomicznych kosztów braku stabilności finansowej. Za nadzór 
makroostrożnościowy nad systemem finansowym w UE odpowiada Europejska Rada 
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Na szczeblu państw członkowskich natomiast funkcję 
organów makroostrożnościowych mogą pełnić banki centralne, organy nadzoru 
bankowego lub odrębne rady i komitety utworzone w tym celu. 

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) – organy nadzoru regularnie oceniają 
i mierzą ryzyko dla każdego banku, w tym pozycję każdego banku pod względem 
wymogów kapitałowych. W wyniku tego procesu wydaje się decyzję SREP, w której 
wskazuje się kwestie, jakie dany bank musi skorygować w określonym czasie. Ta 
podstawowa działalność nosi nazwę procesu przeglądu i oceny nadzorczej, w skrócie 
SREP.  
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Rada Rezerwy Federalnej – bank centralny Stanów Zjednoczonych. Zadania Rady 
obejmują politykę pieniężną oraz zagwarantowanie stabilności amerykańskiego 
systemu finansowego. Odpowiada ona za przeprowadzanie nadzorczych testów 
warunków skrajnych na podstawie ustawy Dodda-Franka z 2010 r., a także za 
wspieranie stabilności systemu finansowego. 

Scenariusz bazowy i niekorzystny – w teście warunków skrajnych EUNB analizuje się, 
jak zmieniłaby się pozycja kapitałowa banków zarówno w ramach scenariusza 
bazowego, jak i niekorzystnego, w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanego zestawu 
parametrów. W scenariuszu bazowym przyjmuje się najlepsze szacunki dotyczące 
warunków makroekonomicznych, w scenariuszu niekorzystnym natomiast zakłada się 
niesprzyjające prognozy dotyczące tych warunków, tak aby przetestować wyniki 
finansowe banków w skrajnych warunkach. 

Spadek z poziomu szczytowego do minimalnego – stanowi miarę wahań wartości 
zmiennej od najwyższego odczytu (poziomu szczytowego) do najniższego (poziomu 
minimalnego) w danym okresie. Przykładowo, co do zasady w czasie pogorszenia 
koniunktury gospodarczej PKB ulega obniżeniu, a spadek z poziomu szczytowego do 
minimalnego wskazuje skalę tego obniżenia. 

Właściwy organ – banki są nadzorowane przez odpowiedni właściwy organ. W strefie 
euro organem właściwym do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad dużymi 
i istotnymi bankami jest EBC, zaś nadzór nad pozostałymi bankami sprawują właściwe 
organy krajowe. W przypadku państw spoza strefy euro właściwy organ sprawuje 
funkcję organu nadzoru dla wszystkich banków, w tym również dużych i istotnych. 

Wskaźnik dźwigni – dźwignia finansowa stanowi nieodłączną część działalności 
bankowej. Jeśli tylko aktywa podmiotu przekraczają jego bazę kapitałową, jest ona 
lewarowana. Kryzys finansowy zwrócił uwagę na fakt, że instytucje kredytowe i firmy 
inwestycyjne były wysoko lewarowane, tj. przyjmowały coraz więcej pozycji 
bilansowych i pozabilansowych na podstawie coraz bardziej uszczuplonej bazy 
kapitałowej. Wskaźnik dźwigni definiuje się jako kapitał Tier I podzielony przez miarę 
nieważonych ryzykiem pozycji bilansowych i pozabilansowych. 
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Wymóg kapitałowy – kwota kapitału, jaki musi posiadać dana instytucja przy 
określonej kwocie aktywów ważonych ryzykiem (tj. wyrażona jako wartość 
procentowa) na potrzeby pokrycia nieoczekiwanych strat. Regulacyjne minimalne 
wymogi kapitałowe obejmują tak zwany wymóg kapitału podstawowego Tier 
I w ramach filaru 1 (4,5% w odniesieniu do wszystkich banków), narzut kapitałowy 
filaru 2 dostosowany do konkretnej instytucji (określany przez organ nadzoru) i bufory 
kapitałowe (obowiązujące w odniesieniu do konkretnej instytucji i państwa) 
wprowadzone w następstwie kryzysu finansowego w celu zwiększenia odporności 
banków. Informacje na temat różnych wymogów i ich znaczenia dla banków i organów 
nadzoru przedstawiono poniżej:  
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Źródło: EUNB. 
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Streszczenie 
I Ogólnounijny test warunków skrajnych polega na ocenieniu wpływu, jaki 
powszechny wstrząs może wywrzeć na sytuację finansową dużych europejskich 
banków. Zgodnie z rozporządzeniem z 2010 r. ustanawiającym Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) zadaniem EUNB jest uruchamianie i koordynowanie 
ogólnounijnych testów warunków skrajnych we współpracy z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego (ERRS).  

II Testy warunków skrajnych przeprowadzano od 2011 r., przy czym wszystkie z nich 
opierały się na podejściu oddolnym. Zgodnie z tym podejściem banki obliczały wyniki 
w ramach scenariusza wstrząsu w oparciu o metodykę zatwierdzoną przez EUNB. 
Weryfikację jakości rezultatów powierzono w dużej mierze odpowiednim właściwym 
organom (organom krajowym lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu). W innych 
jurysdykcjach posiadających duże systemy finansowe, takich jak Stany Zjednoczone, 
organy nadzoru opierają się na podejściu odgórnym, które zapewnia o wiele większy 
stopień kontroli nad wynikami generowanymi przez banki.  

III W celu zapewnienia, by metody, praktyki i wyniki prognozowane przez banki były 
wiarygodne i umożliwiały przeprowadzanie porównań, w rozporządzeniu wyraźnie 
stwierdza się, że EUNB może zwrócić się o informacje bezpośrednio do banków oraz 
wymagać od właściwych organów przeprowadzenia szczególnych przeglądów i kontroli 
w siedzibach, przy czym Urząd może uczestniczyć w tych przeglądach i kontrolach. 

IV Prace Trybunału koncentrowały się na ogólnounijnym teście warunków skrajnych 
przeprowadzonym przez EUNB w 2018 r. W szczególności Trybunał ocenił, czy test 
warunków skrajnych był odpowiedni w stosunku do założonego celu, czy EUNB 
posiadał wystarczającą pewność co do prawidłowości danych liczbowych obliczonych 
przez poszczególne banki oraz czy publikacja wyników umożliwiła zainteresowanym 
stronom wyciągnięcie wniosków, jeśli chodzi o odporność systemu. 

V Kontrolerzy Trybunału dokonali przeglądu odpowiedniej dokumentacji oraz 
przeprowadzili rozmowy z pracownikami EUNB, ERRS i Europejskiego Banku 
Centralnego. Przeprowadzili także badanie ankietowe wśród przedstawicieli banków 
i właściwych organów oraz odbyli wizyty kontrolne w dwóch krajowych właściwych 
organach.  
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VI Pomimo bardzo ograniczonych zasobów kadrowych i kosztem dużych wysiłków 
EUNB zapewnił koordynację prac testowych, w których uczestniczyło wiele 
zainteresowanych stron i które przeprowadzono zgodnie z napiętym harmonogramem. 

VII Trybunał stwierdził, że kluczowe decyzje w EUNB podejmują przedstawiciele 
krajowych organów nadzoru i w rezultacie w toku projektowania i wdrażania testu 
warunków skrajnych w niewystarczającym stopniu uwzględniono perspektywę 
ogólnounijną. Oddziaływanie tego czynnika da się dostrzec na różnych etapach testu 
warunków skrajnych.  

VIII Na początkowym etapie EUNB nie określił czynników ryzyka ani poziomu 
dotkliwości, które uznawałby za istotne i właściwe dla procedury testu warunków 
skrajnych. Z kolei ERRS, która opracowywała scenariusz warunków skrajnych, 
otrzymała istotny wkład od EBC oraz krajowych banków centralnych i organów. 
Trybunał stwierdził, że w rezultacie Urząd nie miał kontroli nad ważnymi etapami 
przedmiotowego procesu i w związku z tym: 

— istotne czynniki ryzyka systemowego poddawano testowaniu w niewymagających 
warunkach skrajnych lub wręcz nie poddawano żadnym takim testom; 

— symulowanego wstrząsu nie wywoływały wydarzenia w obrębie systemu 
finansowego UE, lecz pogorszenie koniunktury gospodarczej; 

— intensywność tych wstrząsów gospodarczych znacznie różniła się 
w poszczególnych krajach, przy czym wstrząs często był mniej dotkliwy 
w przypadkach, gdy gospodarka była słabsza, a system finansowy – bardziej 
podatny na zagrożenia. Nie zagwarantowano minimalnego poziomu dotkliwości 
na potrzeby generowania warunków skrajnych.  

IX Po drugie, choć w przepisach rozporządzenia powierzono EUNB zadanie 
zapewniania wiarygodności i porównywalności metod, praktyk i wyników, Urząd nie 
wykonywał przysługujących mu uprawnień, ograniczając się do uruchamiania testów 
warunków skrajnych, opracowywania metodyki na potrzeby tych testów oraz ich 
ogólnego koordynowania. EUNB zdecydował, że będzie w pełni polegał na właściwych 
organach, jeśli chodzi o kontrolowanie sposobu wdrażania przez banki metodyki 
i szacowania przez nie wpływu warunków skrajnych, i nie wykorzystywał uprawnień 
powierzonych mu na mocy rozporządzenia, by kwestionować kontrolę jakości 
zapewnianą przez właściwe organy. W istocie EUNB nie posiada obecnie zasobów 
niezbędnych do sprawowania pełnego nadzoru. W związku z tym Urząd nie 
wnioskował o szczególne przeglądy ani nie uczestniczył w żadnych kontrolach 
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w siedzibach. Z wyjątkiem opracowywania metodyki nie podejmował niemal żadnych 
innych czynności w celu zapewnienia porównywalności i wiarygodności wyników. 
Podręcznik EUNB, w którym opisano procedury zapewniania jakości, jakie mają być 
prowadzone przez właściwe organy, nie miał charakteru wiążącego, w związku z czym 
właściwe organy dysponowały dużą swobodą uznania.  

X Po trzecie, publikacje EUNB zapewniły wyjątkowy poziom przejrzystości, gdyż 
udostępniono w nich duże ilości danych na temat banków. W sprawozdaniach Urzędu 
nie zawarto jednak informacji o największym znaczeniu, a mianowicie wymogów 
kapitałowych dla każdego banku ani danych na temat liczby banków, które nie 
spełniłyby tych wymogów w warunkach skrajnych. Co więcej, choć natężenie 
warunków skrajnych / wstrząsów znacznie różniło się w poszczególnych państwach, 
w sprawozdaniu EUNB nie wyjaśniono, że w niektórych krajach niewielki wpływ 
warunków skrajnych na banki (nieznaczne uszczuplenie kapitału) niekoniecznie wynikał 
z dobrej kondycji banków, ale raczej z niewymagających warunków skrajnych.  

XI Wziąwszy pod uwagę powyższe oraz z myślą o tym, by osiągnąć cel testów, jakim 
jest wykrycie (nawarstwiania się) słabości systemowych, Trybunał przedstawia 
poniższe zalecenia mające na celu zagwarantowanie większej wiarygodności testów 
warunków skrajnych: 

a) EUNB powinien wykonywać przysługujące mu uprawnienia wynikające 
z przepisów, aby wzmocnić kontrolę nad procesem testu warunków skrajnych. 

b) Urząd powinien opracować podejście odgórne do testu warunków skrajnych, tak 
aby uzupełnić obecnie stosowane podejście oddolne. 

c) Dobór banków do testu warunków skrajnych powinien opierać się nie tylko na 
wielkości instytucji, ale także na analizie ryzyka i znaczeniu systemowym, 
a ponadto należy w nim uwzględnić odpowiedni zakres geograficzny. 

d) EUNB powinien dopilnować, by test warunków skrajnych służył wyznaczonemu 
celowi, jakim jest ocena odporności na niekorzystne zmiany na rynku. 
W szczególności powinien on zmieniać scenariusze warunków skrajnych 
w poszczególnych testach, należycie uwzględniać ryzyko pochodzące z samego 
systemu finansowego UE oraz zapewnić minimalny poziom dotkliwości. 

e) Urząd powinien publikować minimalne wymogi kapitałowe dla banków 
dostosowane do konkretnej instytucji oraz prezentować wyniki w sposób 
umożliwiający użytkownikom osadzenie ich w odpowiednim kontekście. 
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f) EUNB powinien wnioskować o dodatkowe zasoby konieczne do pełnego 
realizowania funkcji zgodnie z przepisami rozporządzenia. 

g) Komisja powinna przeanalizować stosowność struktury zarządzania Urzędu 
w ramach następnego przeglądu rozporządzenia w sprawie EUNB. 
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Wstęp 

Poddawanie banków testom warunków skrajnych 

01 Test warunków skrajnych ma pozwolić ocenić, jaka będzie sytuacja finansowa 
banku w przypadku, gdy bank ten znajdzie się pod dużą presją. Zasadnicza koncepcja 
testu warunków skrajnych polega na prognozowaniu, co stałoby się z głównymi 
parametrami rentowności banku na wypadek jednego lub większej liczby dużych 
niekorzystnych wstrząsów. Wstrząsy te mogą być spowodowane (i) wydarzeniami 
ogólnorynkowymi, takimi jak poważna recesja, załamanie się rynku akcji lub utrata 
zaufania do banków; (ii) wydarzeniami „idiosynkratycznymi”, tj. wstrząsem, który jest 
powiązany z konkretnym bankiem, a niekoniecznie skorelowany z ogólną sytuacją 
gospodarczą; lub (iii) kombinacją tych dwóch rodzajów wydarzeń. 

02 Pierwotnie testy warunków skrajnych były stosowane same banki w ramach 
wewnętrznego zarządzania ryzykiem, ale później narzędziem tym zaczęły posługiwać 
się organy nadzoru. Ogólnie rzecz ujmując, te testy warunków skrajnych miały 
charakter mikroostrożnościowy, gdyż dotyczyły przede wszystkim odporności 
poszczególnych instytucji, w scenariuszach nie zakładano ogólnosystemowych skutków 
ubocznych, a proces testowania koncentrował się głównie na ochronie inwestorów 
i deponentów. 

03 Kryzys finansowy zwrócił uwagę na uchybienia w praktykach dotyczących 
mikroostrożnościowych testów warunków skrajnych. Według raportu de Larosière’a 
z 2009 r. „testy skrajnych warunków zbyt często były oparte na łagodnych czy wręcz 
błędnych założeniach”1. W następstwie kryzysu finansowego podmioty kształtujące 
politykę dostrzegły konieczność skupienia się również na wstrząsach systemowych, 
które oddziałują jednocześnie na cały system finansowy. Takie podejście obejmuje 
wykorzystanie wstrząsów gospodarczych i finansowych, badanie skutków ubocznych 
oraz wpływ wstrząsów na całość systemu finansowego. 

                                                      
1 Raport grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru finansowego w UE (raport de Larosière’a), 

2009, pkt 14. 
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Uprawnienia EUNB i inne zaangażowane podmioty  

04 EUNB został ustanowiony w 2010 r. Urzędowi przyznano uprawnienia do 
uruchamiania i koordynowania – we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS)2 – ogólnounijnych testów warunków skrajnych. Rozporządzenie 
w sprawie EUNB przewiduje także, że EUNB powinien dążyć do „zapewnienia 
porównywalności i wiarygodności metod, praktyk i wyników”3. 

05 Te testy warunków skrajnych mają na celu poddanie dużej liczby europejskich 
banków oddziaływaniu powszechnego, spójnego wstrząsu, co pozwoli dokonać oceny 
odporności systemu finansowego UE jako całości. W tym celu opracowuje się 
scenariusz bazowy (najlepsze szacunki dotyczące warunków makroekonomicznych) 
i scenariusz niekorzystny (scenariusz warunków skrajnych) (w którym przyjmuje się 
znacznie bardziej niekorzystne szacunki). 

06 EUNB uruchomił i koordynował ogólnounijne testy warunków skrajnych dla 
banków w 2011 r., 2014 r., 2016 r. i 2018 r. Ogólnie rzecz ujmując, testy warunków 
skrajnych mogą opierać się na podejściu odgórnym lub oddolnym. W ramach podejścia 
odgórnego za opracowanie scenariusza niekorzystnego i obliczenie wpływu scenariusza 
na banki odpowiada organ nadzorczy. Takie rozwiązanie przyjęto przykładowo 
w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Już na wczesnym etapie 
w EUNB zdecydowano się przyjąć tymczasem podejście oddolne, w ramach którego 
organ nadzoru tworzy scenariusz, ale wpływ wstrząsów na główne parametry 
finansowe instytucji oszacowują same banki. Wariant podejścia odgórnego omawiano 
w EUNB kilkakrotnie – ostatni raz w grudniu 2016 r. – niemniej został on odrzucony 
przez zdecydowaną większość członków Rady Urzędu.  

                                                      
2 Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) ustanowiono jako niezależny organ na 

mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. w celu sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii 
Europejskiej oraz przeciwdziałania ryzykom systemowym i ich ograniczania (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 1). 

3 Art. 32 ust. 3a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego) (zwanego „rozporządzeniem w sprawie EUNB”) (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, 
s. 12). 



15 

 

 

07 Role różnych zainteresowanych stron (zob. załącznik I) można scharakteryzować 
na przykładzie testu warunków skrajnych z 2018 r. w następujący sposób:  

— EUNB przygotował metodykę oraz podręcznik zapewniania jakości w formie 
ogólnych niewiążących wytycznych, zgromadził wyniki od banków po tym, jak 
właściwe organy nadzoru (zwane „właściwymi organami”) poddały te wyniki 
procesowi zapewnienia jakości, a także przeprowadził kontrole liczbowe i kontrole 
wiarygodności oraz opublikował wyniki; 

— Rada Generalna ERRS4 zatwierdziła scenariusz niekorzystny. Wcześniej scenariusz 
ten został opracowany i omówiony odpowiednio przez grupę zadaniową ERRS ds. 
testów warunków skrajnych oraz przez Doradczy Komitet Techniczny ERRS5. 
Grupa zadaniowa w znacznym stopniu polegała na zasobach EBC (zob. 
załącznik I); 

— EBC i krajowe banki centralne zapewniły prognozy makroekonomiczne, które 
wykorzystano jako scenariusz bazowy; 

— właściwe organy (EBC w przypadku banków ze strefy euro i organy krajowe 
w przypadku banków spoza strefy euro) były odpowiedzialne za zapewnianie 
jakości prognoz banków dotyczących wpływu warunków skrajnych. Ograniczone 
zasoby i złożone mechanizmy zarządzania utrudniły Urzędowi korzystanie 
z uprawnień przyznanych na mocy rozporządzenia w sprawie EUNB6. 

                                                      
4 Do członków ERRS należą: Komisja Europejska, EBC, EUNB, EIOPA i ESMA oraz krajowe 

organy makroostrożnościowe (banki centralne i właściwe organy nadzoru). 

5 Grupę zadaniową ERRS ds. testów warunków skrajnych ustanowiono pod auspicjami 
Doradczego Komitetu Technicznego ERRS. Należą do niej pracownicy Sekretariatu ERRS oraz 
członkowie ERRS, w tym EUNB. 

6 Art. 32 ust. 3a rozporządzenia (UE) nr 1093/2010: „W celu przeprowadzenia ogólnounijnych 
ocen odporności instytucji finansowych na mocy niniejszego artykułu Urząd może zwrócić 
się do tych instytucji finansowych o informacje zgodnie z art. 35 i na warunkach 
przewidzianych w tym artykule. Może on również wymagać od właściwych organów 
przeprowadzenia szczególnych przeglądów. Urząd może wymagać od właściwych organów 
przeprowadzenia bezpośrednich inspekcji oraz może w nich uczestniczyć zgodnie z art. 21 
i na warunkach przewidzianych w tym artykule w celu zapewnienia porównywalności 
i wiarygodności metod, praktyk i wyników”. 
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08 Strukturę zarządzania EUNB oparto na znacznym zaangażowaniu organów 
krajowych. Rada Organów Nadzoru Urzędu składa się z przedstawicieli krajowych 
organów nadzoru. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
przedstawiciele ci wybierają kandydata, który obejmuje funkcję Przewodniczącego, 
choć Parlament może sprzeciwić się powołaniu określonej osoby na to stanowisko. 
Wprawdzie rozporządzenie stanowi, że członkowie Rady Organów Nadzoru powinni 
działać „niezależnie i obiektywnie w wyłącznym interesie Unii jako całości”7, lecz ich 
powołanie nie wymaga zatwierdzenia ze strony organów UE. Pozostają oni 
urzędnikami właściwych organów i mogą być w dowolnym momencie zastąpieni.  

09 Sytuacja ta może rodzić napięcia, jako że członkowie Rady Organów Nadzoru 
mogą bronić interesów czysto krajowych i nie uwzględniać w wystarczającym stopniu 
bardziej ogólnego interesu europejskiego. Już w 2014 r. Komisja przyznała8, że te 
napięcia sprawiają, iż w pewnych przypadkach decyzji nie podejmuje się wcale – 
w szczególności w obszarze zbieżności przepisów i konwergencji praktyk nadzorczych – 
lub też skłaniają do podejmowania decyzji, które w większej mierze uwzględniają 
interesy krajowe, a nie bardziej ogólny interes UE. W związku z tym w 2017 r. złożyła 
wniosek w sprawie zmiany rozporządzeń dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru 
(w tym EUNB)9 odnoszący się m.in. do kwestii finansowania i zarządzania. Jednym ze 
szczegółowych celów wniosku było zagwarantowanie, że podejmowanie decyzji będzie 
w większym stopniu ukierunkowane na interesy UE niż obecnie. W szczególności 
Komisja zaproponowała, by EUNB posiadał Radę Wykonawczą składającą się 
z członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Członkowie ci mieliby być 
wybierani z listy najlepszych kandydatów sporządzonej przez Komisję i powoływani 
przez Radę, nie posiadaliby jednak głosu w Zarządzie. Prawodawcy nie osiągnęli 
porozumienia w sprawie tego wniosku. Postanowiono jednak usprawnić zarządzanie 
Europejskimi Urzędami Nadzoru za pomocą innych środków i w porozumieniu 
politycznym z 21 marca 2019 r. wzmocniono stanowisko Przewodniczącego. 

                                                      
7 Art. 42 rozporządzenia w sprawie EUNB. 

8 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące funkcjonowania 
Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego 
(COM(2014) 509 final z 8.8.2014). 

9 COM(2017) 536 final z 20.9.2017, zmieniony przez COM(2018) 646 final z 12.9.2018.  
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Podejście kontrolne 
10 Ponieważ dotychczasowe testy warunków skrajnych EUNB bywały przedmiotem 
krytyki, Trybunał podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli dotyczącej testu 
warunków skrajnych z 2018 r. przy jednoczesnym uwzględnieniu pewnych aspektów 
testu z 2016 r. Kontrola ta miała na celu ocenienie, czy wdrażanie testów warunków 
skrajnych EUNB i zarządzanie nimi pozwoliły udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie, czy 
system finansowy UE jest odporny. W tym celu Trybunał zadał następujące pytania: 

a) Czy test warunków skrajnych był odpowiedni w stosunku do założonego celu? 

b) Czy EUNB posiadał wystarczającą pewność co do prawidłowości danych 
liczbowych obliczonych przez poszczególne banki? 

c) Czy publikacja wyników umożliwiła zainteresowanym stronom wyciągnięcie 
wniosków, jeśli chodzi o odporność systemu? 

11 Kryteria kontrolne opracowano na podstawie odpowiednich instrumentów 
prawnych, norm międzynarodowych ustanowionych przez Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS) i sam EUNB oraz najlepszych praktyk stosowanych przez inne 
organy przeprowadzające testy warunków skrajnych, takie jak Bank Anglii i Rada 
Rezerwy Federalnej USA. Więcej szczegółowych informacji na temat kryteriów podano 
w poszczególnych sekcjach niniejszego sprawozdania. 

12 Dowody kontroli zgromadzono w drodze: 

a) przeglądu odpowiedniej dokumentacji EUNB, ERRS i EBC; 

b) internetowej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników właściwych organów 
i nadzorowanych banków; 

c) wizyt przeprowadzonych we właściwych organach; 

d) rozmów z pracownikami EUNB, ERRS i EBC. 

13 W zamierzeniu kontrola ma wnieść wkład w debatę na temat korzyści i kosztów 
testów warunków skrajnych, a także zalet i wad różnych stosowanych metod. 
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Uwagi 

W teście warunków skrajnych EUNB wystąpiły niedociągnięcia, 
jeśli chodzi o ocenę odporności pod kątem czynników ryzyka 
systemowego 

14 System przeprowadzania ogólnounijnego testu warunków skrajnych 
opracowano10 z myślą o ocenie odporności instytucji finansowych UE na niekorzystne 
zmiany na rynku, a także w celu oceny możliwości wzrostu ryzyka systemowego 
w sytuacjach skrajnych. Niekorzystne zmiany na rynku zdefiniowano w rozporządzeniu 
w sprawie EUNB jako tendencje w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, 
potencjalne zagrożenia i słabości11. 

15 Testy warunków skrajnych mają pozwolić rozpoznać instytucje, które mogą 
stwarzać ryzyko systemowe, w szczególności w okresie występowania warunków 
skrajnych, a także zagwarantować ograniczanie takiego ryzyka12. Decyzja o tym, które 
banki należy poddać testowi warunków skrajnych, należy do Rady Organów Nadzoru 
EUNB. Odpowiednie dokumenty referencyjne dla testów warunków skrajnych 
opracowują Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego13 i sam EUNB14. Stwierdza się 
w nich, że w testach warunków skrajnych należy uwzględniać jasno wyrażone 
i formalnie zdefiniowane cele oraz że projekt scenariusza powinien być odpowiedni do 
tych celów. Test warunków skrajnych powinien być wystarczająco dotkliwy, ale 
prawdopodobny. 

16 W związku z tym Trybunał zbadał, czy: 

a) próba uczestniczących banków była odpowiednia do celu testu;  

                                                      
10 Art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EUNB. 

11 Motyw 43 rozporządzenia w sprawie EUNB oraz pkt 4 raportu de Larosière’a. 

12 Art. 22 ust. 2 i art. 23 rozporządzenia w sprawie EUNB. 

13 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, „Stress 
testing principles” [Zasady stosowania testu warunków skrajnych], ostatnia aktualizacja 
w październiku 2018 r. 

14 EBA/GL/2018/03 z 19 lipca 2018 r., Zmienione wytyczne dotyczące wspólnych procedur 
i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej oraz nadzorczych 
testów warunków skrajnych. 
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b) rozpoznane czynniki ryzyka były dostosowane do celu testu; 

c) zastosowane warunki skrajne były wystarczająco dotkliwe, aby można było ocenić 
odporność.  

Niektóre zagrożone banki wyłączono z testu warunków skrajnych 

17 Celem EUNB było objęcie szerokiego zakresu aktywów bankowych UE, a także 
największych banków. W dobranej próbie Urząd ujął w związku z tym tylko banki 
o skonsolidowanej sumie bilansowej wynoszącej co najmniej 30 mld euro.  

18 Liczba uczestniczących banków zmniejszyła się od czasu pierwszej rundy testów 
warunków skrajnych. W 2011 r. w teście uczestniczyło 90 banków w 21 państwach, 
podczas gdy do 2018 r. liczba ta spadła do 48 banków w 15 państwach – dziewięciu 
państwach, w których EBC jest głównym organem nadzoru15, i sześciu, w których EBC 
nie jest głównym organem nadzoru16. 

19 Nie wszystkie banki, które przekraczały próg 30 mld euro, ujęto w próbie 
końcowej – największe banki były włączane do próby, dopóki nie objęła ona około 70% 
banków w strefie euro pod względem łącznej skonsolidowanej sumy bilansowej oraz 
około 70% banków spoza strefy euro. W rezultacie faktyczny próg dla banków ze strefy 
euro wyniósł 100 mld euro, co doprowadziło do wykluczenia niektórych państw 
posiadających słabsze systemy bankowe. 

20 Trybunał odnotował także, że Rada Organów Nadzoru ostatecznie wykluczyła 
siedem banków posiadających aktywa o wartości ponad 30 mld euro, gdyż podlegały 
one restrukturyzacji17 lub łączyły się z innym bankiem bądź wartość skonsolidowanej 
sumy bilansowej tych banków spadła poniżej progu do czasu zatwierdzenia próby. 
Banki, które podlegają restrukturyzacji i które otrzymały pomoc państwa, należą 
jednak do grona podmiotów najbardziej podatnych na zagrożenia. Ponadto wśród 
wykluczonych banków znalazły się banki, w których ostatecznie wystąpiły luki 
kapitałowe.  

                                                      
15 Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy i Niderlandy. 

16 Dania, Węgry, Norwegia, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. 

17 W 2011 r. i 2014 r. próba testu warunków skrajnych obejmowała banki podlegające 
restrukturyzacji.  
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21 Trybunał nie znalazł dowodów potwierdzających, że Rada Organów Nadzoru 
EUNB omówiła zalety i wady stosowania dodatkowych kryteriów opartych na analizie 
ryzyka w celu wyboru banków. Decyzja EUNB o zastosowaniu wielkości banku jako 
jedynego kryterium przyniosła następujące niekorzystne skutki:  

— w próbie nie ujęto żadnego z banków o wysokim udziale kredytów i pożyczek 
zagrożonych, mających siedziby w pięciu krajach, ani banków o dużej ekspozycji 
na krajowy dług państwowy i inny dług publiczny18; 

— w procesie wyboru nie wykorzystano też informacji na temat banków, które są 
wyceniane przez rynki na poziomie o wiele niższym od wartości księgowej kapitału 
własnego. 

Znaczenie niektórych istotnych czynników ryzyka systemowego nie 
znalazło odpowiedniego odzwierciedlenia w scenariuszu niekorzystnym 

22 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EUNB Urząd ma obowiązek uruchamiać 
i koordynować ogólnounijne testy warunków skrajnych we współpracy z ERRS. Brak 
jest jednak formalnych uzgodnień dotyczących ról poszczególnych stron. Na przestrzeni 
lat wypracowano praktykę, w ramach której EUNB zwraca się do ERRS o przygotowanie 
scenariusza niekorzystnego z pomocą różnych komitetów, w których zasiadają 
przedstawiciele Urzędu (zob. rys. 1 w załączniku I). 

23 W 2018 r. scenariusz niekorzystny opracowała grupa zadaniowa ERRS ds. testów 
warunków skrajnych, w której zasiadali pracownicy Sekretariatu ERRS i członkowie 
ERRS19. W scenariuszu tym uwzględniono wkład ze strony EBC. Grupie zadaniowej 
przewodniczył przedstawiciel EBC (zastępca dyrektora generalnego z Dyrekcji ds. 
Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej). Grupa w znacznym stopniu 
polegała na zasobach EBC (jeśli chodzi o pracowników, modele i dane), z których 

                                                      
18 Zgodnie z tablicą wskaźników ryzyka EUNB z grudnia 2017 r., w której uszeregowano 

krajowe systemy finansowe w oparciu o udział kredytów zagrożonych, w pięciu państwach 
(GR, CY, PT, BG oraz SI) udział ten wynosił około 10%. Żadne z tych pięciu państw nie zostało 
uwzględnione w próbie testu warunków skrajnych. 

19 Członkowie ERRS obejmują Komisję Europejską, EBC, EUNB oraz krajowe organy 
makroostrożnościowe (banki centralne i właściwe organy nadzoru). 
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korzystała w dużym zakresie20 przy kalibrowaniu modeli generujących zmienne, które 
banki miały obowiązek stosować we własnych obliczeniach.  

24 Zważywszy że test warunków skrajnych ma pozwolić ocenić, jak ryzyko 
systemowe wzrosłoby w razie wystąpienia warunków skrajnych (zob. pkt 14), punktem 
wyjścia dla opracowywania scenariusza testu warunków skrajnych powinno być 
wskazanie najważniejszych czynników ryzyka, zarówno jeśli chodzi o systemowy 
charakter, jak i istotność. Następnie należy zastosować odpowiedni poziom warunków 
skrajnych w odniesieniu do kluczowych czynników wpływających na poziom ryzyka. 

25 W związku z powyższym Trybunał zbadał, czy:  

a) rozpoznano najważniejsze czynniki ryzyka systemowego;  

b) czynniki te stały się istotnymi zmiennymi w ramach zastosowanych warunków 
skrajnych.  

Nie wzięto pod uwagę wszystkich czynników ryzyka systemowego 

26 Rada Organów Nadzoru EUNB formalnie nie przekazała ERRS stanowiska na 
temat czynników ryzyka, które należałoby poddać testowaniu w warunkach skrajnych 
(tj. które powinny odegrać rolę czynnika inicjującego) na początku procesu, zarówno 
jeśli chodzi o ryzyko pochodzące z sektora finansowego UE, ryzyko dotyczące 
poszczególnych państw, jak i ryzyko związane z pojedynczymi bankami lub grupami 
banków, które mogłoby poważnie zagrozić systemowi finansowemu. Wprawdzie 
w komitetach, które opracowały scenariusz niekorzystny, zasiadają członkowie z obu 
instytucji, Zarząd Urzędu zatwierdził jednak czynniki ryzyka dopiero pod koniec procesu 
(w grudniu 2017 r.). 

27 Rozpoznanie czynników ryzyka leżało zatem w dużej mierze w gestii ERRS, co 
poprzedziły dyskusje we właściwych komitetach, w tym w grupie zadaniowej Rady ds. 
testów warunków skrajnych. Uprawnienia tej grupy wyraźnie stanowią, że powinna 
ona rozważyć, w jaki sposób można uwzględnić czynniki ryzyka systemowego, w tym 
czynniki wpływające na poszczególne sektory lub kilka państw, oraz że przyjęte 
podejście powinno mieć na celu zapewnienie wystarczającego poziomu warunków 
skrajnych względem banków.  

                                                      
20 Pracownicy Dyrekcji ds. Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej, ds. 

Stosunków Międzynarodowych oraz ds. Ekonomii. 
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28 ERRS przeprowadza regularne oceny ryzyka, których wyniki wykorzystuje się 
w teście warunków skrajnych. Do przygotowania testu warunków skrajnych 
wykorzystano ponadto: (i) wyniki oddolnej ankiety przeprowadzonej wśród członków 
ERRS (głównie przedstawicieli organów makroostrożnościowych); (ii) bezpośredni 
wkład ze strony członków ERRS; (iii) dyskusje i prezentacje w grupach ekspertów ERRS; 
(iv) różnorodne dane ujęte w tablicy wskaźników ryzyka ERRS21; oraz (v) wewnętrzną 
analizę EBC. 

29 W ramach oddolnej ankiety – stanowiącej jeden z elementów składowych oceny 
ryzyka – przedstawiciele organów makroostrożnościowych proszeni są co kwartał, by 
wskazali i uszeregowali pod względem istotności czynniki ryzyka dla stabilności 
finansowej mające znaczenie dla odpowiednich gospodarek krajowych i do UE. 
W wynikach ankiety wystąpiły jednak niedociągnięcia, które mogły wpłynąć na 
rozpoznanie czynników ryzyka i proces agregacji oraz mogą ten proces rozpoznania 
i agregacji zniekształcać, na przykład:  

— organy makroostrożnościowe systematycznie wykazują bardziej pozytywne 
nastawienie w ocenie sytuacji krajowej niż sytuacji w UE jako całości. Może to 
doprowadzić do niedoszacowania ryzyka związanego z jednym określonym 
państwem lub grupą państw; 

— oceny jakościowe przygotowane przez organy makroostrożnościowe różnią się 
istotnie pod względem wydźwięku i treści. Jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, 
niektóre organy podkreślały w udzielonych odpowiedziach aspekty negatywne, 
inne natomiast zwracały uwagę na pozytywy. 

30 Rada Generalna ERRS wybrała cztery czynniki ryzyka jako zmienne wpływające na 
wyniki banków zastosowane w scenariuszu niekorzystnym, jak wyjaśniono w opisie 
scenariusza (zob. załącznik II). W oddolnej ankiecie za istotne uznano czynniki ryzyka 
wynikające z jakości aktywów w sektorze bankowym, np. kwestie związane z kredytami 
i pożyczkami zagrożonymi. Elementy te nie zostały tymczasem ujęte jako główny 
czynnik ryzyka lub wstrząs w scenariuszu niekorzystnym22, mimo że kredyty i pożyczki 

                                                      
21 Przepisy prawa wymagają, by ERRS regularnie opracowywała tablice wskaźników ryzyka. 

ERRS nie ocenia ani nie opatruje komentarzem ryzyka, ale przekazuje informacje dotyczące 
poszczególnych państw dla określonego punktu w czasie (tj. nie przedstawia się żadnych 
danych historycznych na potrzeby oceny ewentualnych zmian). 

22 W odniesieniu do jakości aktywów, np. kredytów i pożyczek zagrożonych, wprowadzono 
jedynie pośrednie powiązanie jako czynnik wpływający na dochody banków oraz 
opracowano ogólny opis scenariusza przewidujący wpływ na ceny nieruchomości oraz 
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zagrożone były powodem ratowania większości banków w następstwie kryzysu 
finansowego (bardziej szczegółowe informacje zawarto w pkt 37).  

31 Czynniki ryzyka płynności dla samych banków nie były objęte zakresem testu, 
gdyż w teście skoncentrowano się na wypłacalności banków. Kwestia pokrywania 
ryzyka płynności była po raz ostatni omawiana przez Radę Organów Nadzoru EUNB 
w 2011 r.23 Dla porównania, MFW – który również przeprowadza testy warunków 
skrajnych w celu oceny odporności systemu bankowego strefy euro – stosuje 
dwutorowe podejście, obejmujące zarówno test wypłacalności, jak i test płynności. 

32 ERRS nie wskazała czynników ryzyka, które mogłyby być związane z pojedynczymi 
bankami lub grupami banków, mimo że posiadała wyraźne uprawnienie24 do 
identyfikowania ryzyka dla systemu finansowego generowanego przez pojedyncze 
instytucje. Proces rozpoznawania czynników ryzyka obejmował natomiast analizę 
zagregowanych danych na szczeblu krajowym, strefy euro lub UE. 

33 EUNB regularnie publikuje tablicę wskaźników ryzyka25, w której wskazuje się 
i monitoruje czynniki ryzyka systemowego. W odniesieniu do każdego czynnika ryzyka 
ujętego w tablicy opisano elementy wpływające na ryzyko i poziom ryzyka, tj. 
prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się czynników ryzyka oraz prawdopodobny 
wpływ na banki. Przedstawia się również tendencje statystyczne bez dodatkowego 
komentarza. Wskaźnikom ujętym w tablicy nie przypisano jednak wyraźnej funkcji 
w ramach opracowywania testu warunków skrajnych, zaś Urząd nie wnioskował o ich 
wykorzystanie jako kluczowego wkładu. 

Zastosowane warunki skrajne wynikały raczej z pogorszenia koniunktury 
gospodarczej niż ze wstrząsu wywodzącego się z sektora finansowego UE 

34 Zgodnie z rozpoznanymi czynnikami ryzyka w scenariuszu niekorzystnym należy 
„określać intensywność wstrząsów, kanały transmisji i horyzont czasowy, w jakim 

                                                      
kredyty i pożyczki zagrożone. Brak jest natomiast scenariusza dostosowanego 
w szczególności do banków o słabych portfelach. 

23 W 2019 r. EBC przeprowadził samodzielny test warunków skrajnych dla płynności. 

24 Art. 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EUNB. 

25 Tablica wskaźników ryzyka jest wymagana na mocy art. 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
EUNB. 
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czynniki skrajne mogą wywierać wpływ na banki”26. Rada Organów Nadzoru EUNB 
formalnie nie omówiła jednak rodzaju wstrząsów stosowanych względem banków ani 
nie podjęła decyzji w tej sprawie przed rozpoczęciem procesu identyfikacji ryzyka. 
Pozostawiono to w gestii ERRS. Dopiero pod koniec procesu przewodniczący grupy 
zadaniowej zaprezentował Radzie Organów Nadzoru EUNB scenariusz i leżące u jego 
podstaw czynniki ryzyka.  

35 Podobnie jak w przypadku wcześniejszych testów warunków skrajnych podejście 
wybrane przez ERRS w 2018 r. przewidywało wystąpienie sekwencji niekorzystnych 
zdarzeń makroekonomicznych i finansowych, oddziałujących na zmienne takie jak PKB, 
bezrobocie, ceny nieruchomości i stopy procentowe. Zdarzenia te miałyby miejsce 
w okresie trzech lat. W scenariuszu bazowym uwzględnia się najbardziej aktualne 
prognozy makroekonomiczne przedstawicieli Eurosystemu i EBC dla UE27, 
w scenariuszu niekorzystnym natomiast zakłada się szereg odchyleń od scenariusza 
bazowego w tym samym okresie, jeśli chodzi o główne parametry.  

36 W ramach testu warunków skrajnych EUNB poddano ocenie narażenie systemu 
i banków na powszechną presję makrofinansową (pogorszenie koniunktury 
gospodarczej), a nie na dotkliwy wstrząs finansowy, które wygenerowałyby następnie 
określony poziom warunków skrajnych. Tymczasem zgodnie z dokumentem roboczym 
Banku Rozrachunków Międzynarodowych z 2009 r. dowody empiryczne nie 
uzasadniają domyślnego założenia, które przyjęto we wcześniejszych testach 
warunków skrajnych w skali makro. W myśl tego domyślnego założenia załamanie 
słabego systemu finansowego jest powodowane przez dotkliwy wstrząs 
makroekonomiczny28.  

37 W wyborze scenariusza pogorszenia koniunktury gospodarczej nie uwzględniono 
istotności niektórych czynników ryzyka, w tym nierównomiernego rozkładu tego ryzyka 
między poszczególnymi państwami. Ponadto wybór scenariusza pogorszenia 
koniunktury, w którym warunki skrajne dotyczące ryzyka finansowego zastosowano 
jedynie pośrednio, sprawił, że nie można było określić wrażliwości na konkretne 
                                                      
26 Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Instytut Stabilności Finansowej, dokument pt. „FSI 

Insights on policy implementation No 12, stress-testing banks – a comparative analysis” 
[Uwagi ISF na temat wdrażania polityki nr 12, stosowanie testu warunków skrajnych wobec 
banków – analiza porównawcza], listopad 2018 r. 

27 Przed 2018 r. scenariusz bazowy opierał się na prognozach Komisji Europejskiej. 

28 Rodrigo Alfaro / Matthias Drehmann, „BIS Quarterly Review” [Przegląd kwartalny BIS] 
z grudnia 2009 r., s. 34, oraz Borio, Drehmann, Tsatsaronis, dokumenty robocze BIS nr 369, 
s. 8. 
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czynniki ryzyka systemowego. Innymi słowy, scenariusz nie opierał się na wstrząsie 
finansowym spowodowanym uchybieniami dużych instytucji finansowych lub 
czynnikami ryzyka systemowego rozpoznanymi w tablicy wskaźników ryzyka EUNB 
(zob. pkt 33) takimi jak: 

— gwałtowny wzrost głównych stóp procentowych banku centralnego lub 
gwałtowny wzrost spreadu kredytowego dla obligacji skarbowych niektórych 
państw członkowskich, co pogłębiłyby kryzys zadłużeniowy; 

— nadal wysoki stan kredytów i pożyczek zagrożonych w świetle możliwych 
rosnących przeszkód dla ograniczenia kredytów i pożyczek zagrożonych oraz 
ryzyko wynikające ze zwiększonych poziomów zadłużenia. 

38 Ponadto zastosowane pogorszenie koniunktury miało być spowodowane 
wydarzeniami zachodzącymi poza UE. W scenariuszu niekorzystnym z 2018 r. ani 
w żadnym z wcześniejszych scenariuszy tego rodzaju nie wykorzystano zdarzenia lub 
określonego czynnika w obrębie UE jako czynnika inicjującego scenariusz niekorzystny. 
Za czynnik inicjujący nie przyjęto też zdarzenia lub czynnika ryzyka pochodzącego 
z samego sektora bankowego29, mimo że w oddolnej ankiecie (zob. załącznik II) 
wskazano, iż dwa z czterech najważniejszych czynników ryzyka wywodzą się właśnie 
z sektora bankowego. W scenariuszu nie wzięto również pod uwagę efektów 
wzmocnienia (np. gwałtownej wyprzedaży portfeli, upadłości jednego banku 
wpływającej na spready kredytowe innych banków) oraz różnego zakresu 
występowania nierozwiązanych dawnych problemów w poszczególnych państwach, 
choć pośrednio efekty te uwzględniono w pewnym stopniu w zmiennych scenariusza 
(np. w ramach wzrostu stóp procentowych).  

W ramach scenariusza niekorzystnego w 2018 r. nie zagwarantowano 
minimalnego poziomu dotkliwości we wszystkich państwach i scenariusz 
ten był mniej dotkliwy niż kryzys finansowy 

39 Przy opracowywaniu scenariusza z 2018 r. odpowiednia grupa zadaniowa ERRS 
wzięła pod uwagę krytyczne opinie na temat wcześniejszych testów. W opiniach tych 
zwracano m.in. uwagę, że scenariusz (i) nie był wystarczająco perspektywiczny lub (ii) 
miał mniejsze znaczenie dla niektórych państw, a jego dotkliwość nie była 
równomierna. 

                                                      
29 Na przykład czynniki ryzyka związane z jakością aktywów w portfelach banków lub obawy 

związane z rentownością banków. 
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40 EUNB ani ERRS nie wyjaśniły ex ante, co uważają za „dotkliwe”. Wprawdzie grupa 
zadaniowa dokonała porównań na szczeblu państw członkowskich, lecz 
w porównaniach dotkliwości, zarówno przeprowadzanych w obrębie ERRS, jak 
i zawartych w udostępnionych publikacjach, koncentrowano się głównie na poziomie 
dotkliwości na zagregowanym szczeblu UE i strefy euro. Zaniechano tymczasem analizy 
przebiegu parametrów na szczeblu państw członkowskich, gdzie można by było 
wyraźniej dostrzec wiele spośród występujących słabości. 

41 W związku z powyższym Trybunał przeanalizował proces opracowywania 
scenariusza (w tym aspektów modelowania) i zaproponowany tor zmiany szeregu 
parametrów.  

42 Trybunał ustalił, że krajowe banki centralne i organy nadzoru były intensywnie 
zaangażowane w opracowywanie scenariusza niekorzystnego dzięki uczestnictwu 
w grupie zadaniowej i Radzie Generalnej ERRS. Przykładowo, wiele produktów 
modelowania kształtowały tak zwane podstawowe elastyczności modelu, które są 
przedstawiane krajowe banki centralne w ramach regularnego procesu prognozowania 
EBC. 

43 Istotna rola, którą odgrywały organy krajowe, oraz ograniczona zdolność EUNB do 
kontrolowania przedmiotowego procesu nie sprzyjały uzyskaniu bezstronnego, 
obiektywnego scenariusza niekorzystnego, w którym należycie uwzględniono by 
słabości banków i państw w sposób spójny w całej UE. W wyniku dyskusji 
w strukturach ERRS podjęto w odniesieniu do scenariusza niekorzystnego szereg 
doraźnych decyzji (zob. ramka 1). 
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Ramka 1 

Decyzje podejmowane przez struktury ERRS 

— Niektóre organy państw członkowskich wnioskowały o dodatkowy stopień 
dotkliwości dla własnych gospodarek (np. jeśli chodzi o zwiększenie 
deprecjacji waluty), podczas gdy inne domagały się mniejszej dotkliwości (np. 
jeśli chodzi o spadek PKB). 

— Na późniejszym etapie EUNB wnioskował o zastosowanie minimalnych 
poziomów dotkliwości pod względem spadku PKB, wskazując w szczególności, 
że wszystkie państwa członkowskie powinny doświadczyć skumulowanych 
ujemnych stóp wzrostu w okresie trzech lat. Podejście to doprowadziło to 
pewnych nieporozumień w grupie zadaniowej ERRS ds. testów warunków 
skrajnych, gdyż niektórzy członkowie sprzeciwiali się dodatkowej dotkliwości 
(jeśli chodzi o odchylenie od scenariusza bazowego). Uznali oni, że poziom 
obowiązujący względem ich odnośnych państw jest wystarczający i spójny 
z uzgodnioną metodyką. W końcu uzgodniono, że należy ustalić ujemny 
łączny wzrost tuż poniżej poziomu 0% dla każdego państwa członkowskiego. 
Oznaczało to zwiększenie dotkliwości scenariusza dla 11 państw 
członkowskich na ostatnim etapie procesu opracowywania scenariusza. 

44 Oprócz krajowych banków centralnych w opracowywanie scenariusza mocno 
zaangażowany był także EBC. W pracach uczestniczyły w szczególności dyrekcje Banku 
z obszaru polityki pieniężnej, a nie z obszaru nadzoru. W rezultacie ERRS z jednej strony 
nie uwzględniła możliwych konsekwencji przyszłych decyzji w sprawie polityki 
pieniężnej jako czynnika inicjującego w ramach scenariusza niekorzystnego30. Z drugiej 
strony, zakładała, że polityka pieniężna (i) pozwoliłaby ograniczyć podniesienie 
długoterminowych stóp procentowych w UE w ramach scenariusza niekorzystnego 
oraz (ii) zapobiegałaby istotnemu zwiększeniu się spreadu kredytowego dla długu 
publicznego31 (tj. różnicy w stopach zwrotu między obligacjami emitowanymi przez 
poszczególne rządy krajowe). Takie zwiększenie spreadu wystąpiło podczas 

                                                      
30 Należy podkreślić, że w raporcie de Larosière’a stwierdzono między innymi, że 

decydującymi czynnikami, które umożliwiły powstanie kryzysu, były duża dostępność 
płynności i związane z tym utrzymywanie się niskich stóp procentowych na całym świecie. 

31 Jednym z założeń modelowania było skalibrowanie wstrząsu związanego ze stopami 
procentowymi na podstawie okresu po 2012 r., wstrząsy gospodarcze natomiast 
kalibrowano w ramach znacznie dłuższego okresu. Uzasadnieniem dla takiego podejścia 
była gotowość polityczna, jaką od 2012 r. wykazywały organy kształtujące politykę 
pieniężną, by podejmować interwencje w celu utrzymywania niskich stóp procentowych 
w czasie występowania warunków skrajnych. 
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europejskiego kryzysu zadłużeniowego. Ze względu na powyższe w ramach scenariusza 
niekorzystnego założono względnie niewielkie wzrosty stóp procentowych. 

45 Ogólnie rzecz ujmując, państwa poddawano bardzo różnym poziomom 
wstrząsów, a tym samym poszczególne banki w zależności od swojego położenia 
geograficznego były wystawiane na działanie bardzo różnych wstrząsów. Na przykład 
Szwecja podlegała największemu wstrząsowi w zakresie PKB w ujęciu bezwzględnym, 
ponad dwukrotnie większemu niż Włochy (zob. informacje dotyczące wszystkich 
państw przedstawione na rys. 4 w niniejszym sprawozdaniu).  

46 Aby ocenić dotkliwość testu z 2018 r., Trybunał przeanalizował różnorodne 
wymiary scenariusza. Kontrolerzy porównali aspekty scenariusza z wcześniejszymi 
testami warunków skrajnych EUNB, wydarzeniami historycznymi (kryzysem 
finansowym z 2008 r.) oraz scenariuszem lub scenariuszami wykorzystywanymi przez 
inne organy przeprowadzające testy warunków skrajnych, jak opisano w poniższych 
punktach. 

47 Jak wspomniano w pkt 35, scenariusz niekorzystny zdefiniowano względem 
scenariusza bazowego w prognozowanym okresie. W swoim komunikacie EUNB 
stwierdził, że test warunków skrajnych z 2018 r. był najbardziej dotkliwym spośród 
testów przeprowadzonych przez Urząd, jeśli chodzi o odchylenie dla zmiennej PKB 
(odchylenie wynoszące 8,3%). Największe znaczenie ma jednak bezwzględny spadek 
między punktem początkowym (PKB w 2017 r.) a punktem końcowym w ramach 
scenariusza niekorzystnego (zob. glosariusz). Innymi słowy, nawet duże odchylenie 
może oznaczać bardzo niewymagające warunki skrajne, jeśli scenariusz bazowy jest 
optymistyczny i skorygowany w górę, jak miało to miejsce w tym przypadku. 

48 Scenariusz niekorzystny z 2018 r. ukończono zasadniczo pod koniec listopada 
2017 r. W grudniu 2017 r. opracowano jednak nowy scenariusz bazowy, do którego 
musiał być dołączony scenariusz niekorzystny. Jako że scenariusz bazowy stał się 
bardziej pozytywny, w przypadku wielu państw bezwzględny poziom dotkliwości 
warunków skrajnych względem punktu początkowego okazał się niższy. W związku 
z tym EUNB dążył do zagwarantowania minimalnych poziomów presji w ramach 
warunków skrajnych (zob. ramka 1). Miało to miejsce bardzo późno i oznaczało, że 
wprowadzono wiele zmian pod sam koniec procesu. 

49 W porównaniu z testami warunków skrajnych EUNB z 2014 r. i 2016 r. scenariusz 
niekorzystny z 2018 r. był bardziej dotkliwy pod względem odchylenia od scenariusza 
bazowego, np. jeśli chodzi o PKB w strefie euro i stopę bezrobocia. Ze względu 
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korzystne prognozy w ramach scenariusza bazowego sytuacja przedstawiała się jednak 
inaczej w ujęciu bezwzględnym:  

— w odniesieniu do PKB w strefie euro test z 2018 r. wydawał się bardziej dotkliwy, 
choć jedynie w niewielkim stopniu. W przypadku większości państw 
członkowskich rzecz miała się jednak inaczej (zob. tabela 1). W porównaniu 
z wcześniejszymi testami w 2018 r. spadek bezwzględny był największy w kilku 
dużych gospodarkach, z których większość w rzeczywistości poradziła sobie dosyć 
dobrze w czasie ostatniej recesji. W przypadku innych państw członkowskich, 
które znacznie ucierpiały w czasie ostatniej recesji, bezwzględny spadek 
przewidziany w scenariuszu był stosunkowo umiarkowany. Ten szczególny rozkład 
niekorzystnych wpływów na PKB poszczególnych państw członkowskich nie został 
odpowiednio wyjaśniony;  

— jeśli chodzi o bezrobocie, test z 2018 r. był nieco łagodniejszy, gdyż scenariusz 
bazowy dla bezrobocia był o wiele bardziej pozytywny w ramach tego testu. 

Tabela 1 – Scenariusz, w ramach którego bezwzględny spadek PKB dla każdego 
państwa członkowskiego był największy 

 
Źródło: ERRS i obliczenia własne Trybunału. 

50 Jeśli przeanalizować zastosowane warunki skrajne pod kątem poszczególnych 
gospodarek i zmiennych, okazuje się, że nie są one dotkliwe w sposób spójny. 
W przypadku większości państw członkowskich spadek PKB w ujęciu bezwzględnym nie 
jest tak dotkliwy jak w przypadku kryzysu finansowego i jego następstw. Wzrost stopy 
bezrobocia jest również znacznie mniej dotkliwy, w niektórych przypadkach w bardzo 
istotnym stopniu (zob. ramka 2). 

2014 2016 2018
Czechy Bułgaria Belgia
Irlandia Estonia Dania
Hiszpania Grecja Niemcy
Chorwacja Łotwa Francja
Włochy Niderlandy Polska
Cypr Austria Szwecja
Litwa Portugalia Zjednoczone Królestwo
Luksemburg Słowacja
Węgry Finlandia
Malta
Rumunia
Słowenia
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Ramka 2 

Dotkliwość scenariusza na szczeblu państw członkowskich 
w porównaniu z kryzysem finansowym i jego następstwami 

Jak wynika z rys. 1, jeśli chodzi o PKB, spadek z poziomu szczytowego do 
minimalnego w ramach scenariusza niekorzystnego z 2018 r. jest mniejszy niż 
w czasie kryzysu finansowego i jego następstw w 23 z 28 państw członkowskich. 

Rys. 1 – Spadek PKB z poziomu szczytowego do minimalnego – 
porównanie scenariusza niekorzystnego z kryzysem finansowym 

 
Źródło: baza danych AMECO, obliczenia własne Trybunału. 
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Jak wynika z danych w podziale na poszczególne państwa członkowskie, 
w scenariuszu niekorzystnym z 2018 r. w przypadku 20 państw przyjęto wzrost 
bezrobocia z poziomu minimalnego do szczytowego w wymiarze mniejszym niż 
w czasie kryzysu finansowego i jego następstw. W przypadku dziesięciu z nich (GR, 
ES, CY, LI, LV, IE, HR, PT, BG, IT) wzrost ten był znacznie mniej odczuwalny niż 
podczas kryzysu finansowego (tj. podczas kryzysu finansowego i na jego skutek 
stopa bezrobocia wzrosła w tych państwach o pięć punktów procentowych lub 
więcej, przy czym w pięciu z nich wzrost bezrobocia wyniósł dziesięć punktów 
procentowych lub więcej, a różnica w przypadku Grecji i Hiszpanii sięgała około 20 
punktów procentowych). Ponadto w przypadku Grecji, Hiszpanii i Cypru nawet 
w scenariuszu niekorzystnym przewidziano spadek bezrobocia.  

Jak wynika z rys. 2, jeśli chodzi o spread kredytowy obligacji skarbowych (tj. 
oprocentowanie danych obligacji względem oprocentowania niemieckich obligacji 
skarbowych), w przypadku szeregu państw członkowskich (takich jak GR, IE, CY, ES, 
IT, PL i BE) zakładane zwiększenie się spreadu było znacznie mniej istotne niż 
podczas kryzysu finansowego.  

Rys. 2 – Średnia roczna zmiana oprocentowania względem 
niemieckich obligacji skarbowych w okresie trzech lat 

 
Źródło: baza danych AMECO, obliczenia własne Trybunału. 
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51 Najistotniejszymi pozaunijnymi testami, które można zestawić z testem EUNB, są 
testy warunków skrajnych Banku Anglii i podobne testy prowadzone przez Radę 
Rezerwy Federalnej USA oraz testy warunków skrajnych MFW odnoszące się do strefy 
euro. Scenariusz niekorzystny EUNB z 2018 r. był równoważny innym testom pod 
względem PKB lub był od nich bardziej dotkliwy, pozostawał jednak mniej wymagający 
w odniesieniu do bezrobocia, długoterminowych stóp procentowych, spreadów 
kredytowych i cen nieruchomości (zob. przykłady w ramce 3). 

Ramka 3 

Porównanie z innymi organami przeprowadzającymi testy warunków 
skrajnych 

Choć na dotkliwość testu wpływają koncepcje scenariusza wybrane przez 
poszczególne organy przeprowadzające testy warunków skrajnych, można 
przeprowadzić porównanie następujących elementów: 

— Jeśli chodzi o bezwzględny spadek PKB, był on równoważny pod względem 
dotkliwości spadkowi przewidzianemu w amerykańskim scenariuszu 
niekorzystnym i był bardziej dotkliwy niż spadek założony w ramach testu 
Banku Anglii (zob. załącznik III). 

— Jeśli chodzi o stopę bezrobocia (w strefie euro), test Banku Anglii był bardziej 
dotkliwy zarówno pod względem odchylenia od scenariusza bazowego, jak 
i pod względem bezwzględnego wzrostu. 

— W odniesieniu do długoterminowych stóp procentowych odchylenie od 
scenariusza bazowego było o wiele bardziej dotkliwe w ramach testu Banku 
Anglii. W teście warunków skrajnych EUNB założony wzrost stóp 
procentowych w strefie euro nie przekroczył 100 punktów bazowych. 
Tymczasem w ramach testu warunków skrajnych Rady Rezerwy Federalnej 
stopy procentowe uległy zmniejszeniu w odnośnym okresie. Jeśli chodzi 
o spread kredytowy obligacji skarbowych, wpływ zaostrzenia warunków 
finansowych był większy w ramach scenariusza MFW niż w przypadku testu 
warunków skrajnych EUNB z 2018 r. 

52 W odpowiednich międzynarodowych dokumentach referencyjnych wskazuje się, 
że testy warunków skrajnych mogą obejmować jeden lub większą liczbę scenariuszy 
niekorzystnych32. W protokołach posiedzeń Rady Organów Nadzoru EUNB nie 
wspomniano żadnej dyskusji lub decyzji odnoszącej się do kwestii, czy należy 

                                                      
32 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, „Stress 

testing principles”, ostatnia aktualizacja w październiku 2018 r., s. 6. 
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zastosować jeden czy może większą liczbę scenariuszy. Wszystkie testy warunków 
skrajnych EUNB od 2011 r. przeprowadzano na podstawie jednego scenariusza 
niekorzystnego, tymczasem Rada Rezerwy Federalnej USA i Bank Anglii zwyczajowo 
generują dwa takie scenariusze. Ponadto MFW w ostatnim teście warunków skrajnych 
dla strefy euro uzupełnił scenariusz makrofinansowy szeregiem testów wrażliwości33.  

Obliczenia banków pozostają do pewnego stopnia „czarną 
skrzynką” dla EUNB 

53 EUNB opracował metodykę, w której zdefiniowano, w jaki sposób banki powinny 
obliczać wpływ warunków skrajnych w ramach scenariusza bazowego i niekorzystnego. 

54 Metodyka ta obejmuje stosowanie górnych i dolnych progów w celu 
zagwarantowania określonego zakresu zachowawczego podejścia nadzorczego. Ma to 
w szczególności zapewnić, by w pewnych przypadkach banki nie mogły osiągać zysków 
w wyniki wystąpienia warunków skrajnych. Przykładowo, dochód z odsetek z kredytów 
i pożyczek zagrożonych prognozowany przez banki ograniczono górnym progiem, tak 
aby nie był nadmiernie optymistyczny. 

55 Ponieważ to banki odpowiadają za obliczenie wyników, wyniki te podlegają 
procesowi zapewniania jakości.  

56 Trybunał zbadał, czy: 

a) wspomniana metodyka była odpowiednia; 

b) EUNB uzyskał wystarczającą pewność co do solidności obliczeń banków. 

Dokonane wybory miały wpływ na wiarygodność wyników 

57 Metodykę przyjmuje Rada Organów Nadzoru EUNB, która może również wyrażać 
zgodę na odstępstwa od tej metodyki. Odstępstwa tego rodzaju dotyczą 

                                                      
33 Jak stwierdzono w sprawozdaniu krajowym MFW nr 18/228, „przeprowadzono szereg 

testów wrażliwości, aby dodatkowo zbadać odporność systemu bankowego strefy euro na 
większe zmiany czynników ryzyka. Odwrotny test warunków skrajnych dotyczący złożonych, 
nieprzejrzystych aktywów polegał na ocenieniu wstrząsu związanego z częściowo 
nieprawidłową wyceną aktywów, która była konieczna do wyczerpania buforów 
kapitałowych […]”. 
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indywidualnych banków, lecz brak jest mechanizmu pozwalającego zapewnić, by 
członkowie Rady posiadający prawo głosu, w przypadku których może zaistnieć konflikt 
interesów, nie uczestniczyli w głosowaniu. Przykładowo, w ramach testu w 2016 r. 
zaaprobowano tego rodzaju odstępstwo. Rada zatwierdziła odchylenie od metodyki 
(na korzyść jednego dużego banku mimo obaw wyrażanych przez pracowników EUNB). 
W przypadku testu warunków skrajnych z 2018 r. takie odstępstwa nie miały miejsca. 

58 W ujęciu ogólnym Trybunał stwierdził, że metodyka EUNB miała bardzo 
kompleksowy charakter, nie była jednak wystarczająco szczegółowa pod względem 
ograniczeń i wytycznych, np. w obszarze ryzyka kredytowego (niezabezpieczone części 
kredytów, wykupy ratunkowe i traktowanie zabezpieczeń niehipotecznych).  

59 Stosując metodykę, banki muszą przełożyć scenariusz bazowy i niekorzystny (tj. 
parametry makroekonomiczne) na parametry ryzyka. Dokonuje się tego często za 
pomocą modeli34. Obliczenia oparte na modelach prowadzą do pojawienia się zmian 
w bilansie, rachunku zysków i strat oraz aktywach ważonych ryzykiem (a w rezultacie 
w wymogach kapitałowych35). W ramce 4 zilustrowano ten proces w odniesieniu do 
ryzyka kredytowego, w bardzo uproszczony sposób. 

                                                      
34 Banki dysponują różnymi możliwościami, jeśli chodzi o ustanawianie wymogów 

kapitałowych. Mogą wykorzystywać tzw. metodę standardową lub metodę wewnętrznych 
ratingów (IRB) (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym). W tym ostatnim 
przypadku zwykle stosowane są modele. Przepisy prawa wymagają, by modele te zostały 
zatwierdzane przez organ nadzoru określonego banku. 

35 Wymogi kapitałowe wyraża się jako procent aktywów ważonych ryzykiem. 



35 

 

 

Ramka 4 

Przekładanie parametrów makroekonomicznych na wpływ 

W odniesieniu do ryzyka kredytowego parametry makroekonomiczne muszą 
zostać przełożone m.in. na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) 
i straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD). Przykładowo, 
prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania dla portfela kredytów 
i pożyczek konsumenckich należy obliczyć przez odniesienie m.in. do 
współczynników reagowania względem PKB, spożycia prywatnego, bezrobocia 
i stóp procentowych.  

PD i LGD stanowią parametry wejściowe w ramach modeli banków. Dzięki tym 
modelom przeprowadza się obliczenia oczekiwanych i nieoczekiwanych strat oraz 
wymogów kapitałowych. Na rys. 3 przedstawiono uproszczoną ilustrację tego 
procesu. 

Rys. 3 – Przekładanie parametrów na wpływ (w odniesieniu do 
ryzyka kredytowego) 

 
Uwaga: modele wewnętrzne wykorzystywane przez banki do celów rachunkowych i regulacyjnych 

mogą być także stosowane do celów testów warunków skrajnych. Banki mogą jednak 
posiadać także szczególne modele na potrzeby prowadzenia testów warunków skrajnych. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

60 W przypadku banków wykorzystujących własne modele dokładność tych modeli 
ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności wyników testów warunków skrajnych. 
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Modele takie, ponieważ są opracowywane przez same banki, mogą być jednak 
nieobiektywne36, stąd konieczność zapewnienia rygorystycznej kontroli jakości. 

61 W przypadku gdy banki nie posiadają odpowiednich modeli do szacowania 
parametrów ryzyka kredytowego (tj. PD i LGD, zob. rys. 3), oczekuje się, że będą 
polegać na wartościach odniesienia dla ryzyka kredytowego generowanych przez EBC. 
Wartości te były modelowane przez Dyrekcję ds. Polityki Makroostrożnościowej 
i Stabilności Finansowej EBC działającą w obszarze polityki pieniężnej Banku.  

62 Oprócz wynikającej z powyższego niepewności modeli Trybunał wykrył również 
niedociągnięcia w niektórych przyjętych założeniach.  

63 W wartościach odniesienia dla każdego parametru ryzyka (PD, LGD itd.) należy 
wskazać współczynnik lub zestaw współczynników, które określają sposób reagowania 
każdego czynnika ryzyka na poszczególne zmienne makroekonomiczne. Metodykę 
stosowaną do generowania wartości odniesienia oraz same wartości odniesienia 
(w tym współczynniki) omówiono z krajowymi właściwymi organami. Wartości te 
zostały zatwierdzone przez Radę Organów Nadzoru EUNB37, EBC nie przekazuje jednak 
szczegółowych informacji na temat tych współczynników zainteresowanym bankom 
ani ich nie publikuje. Zamiast tego na podstawie zmiennych makroekonomicznych 
zawartych w scenariuszach bazowym i niekorzystnym generuje się wyniki dla 
poszczególnych typów portfela w poszczególnych państwach, i tylko te wyniki 
przekazuje się bankom. Ogólnie rzecz ujmując, takie podejście ograniczało 
przejrzystość38. W związku z tą kwestią przedstawiciele banków zwracali w ankiecie 
Trybunału uwagę, że generowanie wartości odniesienia dla ryzyka kredytowego było 
procesem w rodzaju „czarnej skrzynki”.  

                                                      
36 Ze względu na błędy w opracowywaniu, wdrażaniu lub stosowaniu tych modeli czynnika 

ryzyka mogą być przeszacowane lub niedoszacowane, czasem w istotnym stopniu. Problem 
ten określa się ogólnie terminem „ryzyko modelu”. Banki mogą ponadto dokonywać 
kalibracji modeli w celu ograniczenia do minimum wpływu warunków skrajnych na 
uzyskiwane przez nie wyniki. 

37 Metodykę dotyczącą generowania wartości odniesienia zaprezentowano również 
przedstawicielom branży bankowej (wyłącznie z banków strefy euro) w ramach warsztatów 
branżowych dotyczących testu warunków skrajnych, które odbyły przed tym testem. 

38 Podczas gdy EUNB uważa, że większa przejrzystość w zakresie metodyki ustalania wartości 
odniesienia dla ryzyka kredytowego może ułatwiać bankom manipulowanie wynikami, takie 
manipulowanie jest możliwe na wszystkich etapach procesu. 
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64 W podejściu oddolnym obowiązywał szereg narzuconych górnych i dolnych 
progów (zob. pkt 54). EUNB przeprowadził pewne doraźne oceny (obejmujące również 
dane banków) w celu oszacowania wpływu tych górnych i dolnych progów na wyniki 
banków, niemniej ze względu na ograniczone zasoby nie był w stanie przedstawić 
kompleksowej analizy tego wpływu.  

65 Aby umożliwić bankom opracowywanie prognoz, konieczne jest przyjęcie 
pewnych założeń. Niektóre z tych założeń narzucono już w metodyce, inne z kolei 
mogą być przyjmowane przez same banki. Jedną z kluczowych decyzji co do metodyki 
było przyjęcie hipotezy bilansu statycznego, a nie – dynamicznego, tj. hipotezy braku 
zmian w modelu biznesowym w całym okresie objętym prognozą, co oznacza, że 
zapadające aktywa i zobowiązania są zastępowane w prognozach banków pozycjami 
o podobnych właściwościach.  

66 To założenie dotyczące bilansu ma pewne wady: 

— banki, na które duży wpływ wywierają warunki skrajne, z dużym 
prawdopodobieństwem mogą stracić możliwości rynkowe i dostęp do 
finansowania (w szczególności finansowania z rynku międzybankowego). Zjawisko 
to nie może jednak znaleźć odzwierciedlenia w obliczeniach banków; 

— do pewnego stopnia banki mogłyby przeciwdziałać negatywnym skutkom 
scenariusza niekorzystnego, korzystając z możliwych działań naprawczych39 takich 
jak sprzedaż aktywów. Tymczasem hipoteza bilansu statycznego nie pozwala 
bankom prognozować podejmowania takich działań w scenariuszu niekorzystnym. 
Trybunał przyznaje wprawdzie, że EUNB / właściwe organy musiałyby ocenić 
wiarygodność i wykonalność takich działań, lecz odnotowuje, że w teście 
warunków skrajnych Banku Anglii z 2018 r. uwzględniono „strategiczne” działania 
zarządcze, które dany bank mógłby z dużym prawdopodobieństwem podjąć 
w warunkach skrajnych. Nieuwzględnienie tego aspektu utrudnia ocenę 
faktycznej odporności banku, który musiałby stawić czoła warunkom skrajnym. 

                                                      
39 Mogą one obejmować działania określone w planie naprawy banku. W planach naprawy 

opisuje się działania, jakie wdrożyłyby banki, gdyby ich sytuacja finansowa miała się 
znacznie pogorszyć. Plany te należy aktualizować co roku. 
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EUNB ma ograniczoną wiedzę co do solidności obliczeń banków 

67 EUNB dysponuje podstawą prawną40 umożliwiającą mu bezpośrednie 
zaangażowanie się w kontrolę jakości modeli i wyników banków. W szczególności 
EUNB jest uprawniony do (i) zwracania się o informacje bezpośrednio do banków; (ii) 
wymagania od właściwych organów przeprowadzenia szczególnych przeglądów; (iii) 
zwracania się do właściwych organów o przeprowadzanie kontroli w siedzibach; (iv) 
zwracania się do właściwych organów, by nałożyły na banki wymóg poddania istotnych 
informacji niezależnej kontroli. 

68 Ze względu na obecną strukturę zarządzania i ograniczone zasoby EUNB w pełni 
polegał41 na pracach właściwych organów, jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Jedynie 
w przypadku testu z 2011 r. za zapewnianie jakości odpowiadali bezpośrednio 
pracownicy Urzędu wspierani przez zespół ekspertów krajowych i ekspertów 
z EBC/ERRS. 

69 EUNB opracował standardowe szablony, w których banki miały zamieścić 
wszystkie wymagane dane (aż do 900 000 punktów danych w przypadku większych 
banków). Dostarczył także powiązane wytyczne dotyczące szablonów.  

70 Banki musiały przekazać wypełnione szablony właściwym organom, które musiały 
z kolei przeprowadzić kontrole w celu zapewnienia jakości danych. Następnie właściwe 
organy były zobowiązane przekazać szablony EUNB.  

71 Po zaakceptowaniu dokumentów Urząd poddawał przedłożone szablony 
zautomatyzowanym kontrolom jakości danych. Wszelkie problemy dotyczące jakości 
danych zgłaszano właściwym organom w celu ich wyjaśnienia.  

72 W związku z powyższym Trybunał zbadał, czy: 

a) EUNB posiadał wystarczającą pewność co do kontroli jakości przeprowadzanych 
przez właściwe organy; 

b) kontrole własne prowadzone przez Urząd gwarantowały jakość wyników 
przekazywanych przez banki. 

                                                      
40 Art. 32 ust. 3a i 3b rozporządzenia w sprawie EUNB. 

41 Zob. na przykład podręczniki zapewniania jakości EUNB. 
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EUNB posiadał ograniczone informacje na temat kontroli jakości przeprowadzanych 
na szczeblu właściwych organów 

73 Jeśli chodzi o kontrole jakości, które musiały być prowadzone przez właściwe
organy, w nocie metodycznej zawarto odniesienie do określonych działań, które 
powinny zostać podjęte właściwe organy (tj. właściwe organy mają „dokonać 
przeglądu”, „wymagać”, „kwestionować” itd.). Nota metodyczna była dokumentem 
wiążącym. Ponadto EUNB opracował specjalny podręcznik zapewniania jakości. 
Zawarto w nim wytyczne dla właściwych organów dotyczące przeglądu obliczeń 
banków oraz kwestionowania wyników przedłożonych przez banki. Podręcznik został 
zatwierdzony przez Radę Organów Nadzoru jako dokument niewiążący, w związku 
z czym organy te dysponowały znaczną swobodą uznania. 

74 Właściwe organy miały zwracać się do banków o przekazanie noty wyjaśniającej
lub innych dokumentów w formacie określonym przez organy, w tym informacji 
jakościowych wymienionych w załączniku III do noty metodycznej. Ta nota 
wyjaśniająca miała być wykorzystywana w procesie zapewniania jakości przez właściwe 
organy i pomóc tym organom we wnikliwej analizie przedłożonych danych. Jakość 
i szczegółowość informacji zawartych w tych notach różniła się w poszczególnych 
właściwych organach42.  

75 EUNB nie uważał, by mógł systematycznie kwestionować czy monitorować prace
właściwych organów. Trybunał ustalił, że Urząd nie posiadał szczegółowych informacji 
na temat stopnia lub zakresu kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy. 
W szczególności Urząd nie miał wiedzy: 

— czy właściwe organy oceniają funkcjonowanie modeli testów warunków skrajnych 
banków pod kątem minimalnych norm dotyczących prawidłowości 
ekonometrycznej i wrażliwości parametrów ryzyka. W istocie jak wynika z ankiety 
Trybunału i przeprowadzonych rozmów, organy nadzoru nie przeprowadzały 
dogłębnych kontroli na miejscu w odniesieniu do tych modeli. Modele były 
kwestionowane przez organy jedynie wówczas, gdy stwierdzono, że dane 
liczbowe są nieprawdopodobne; 

— w jakim stopniu na wyniki miało wpływ stosowanie ograniczeń (górnych i dolnych 
progów), tj. jak bardzo wyniki różniłyby się pozytywnie lub negatywnie 

42 Przykładowo, ankieta Trybunału pokazała, że zakres danych przekazywanych właściwym 
organom w odniesieniu do załącznika 3 w ramach testu z 2016 r. znacznie się różnił 
(dokumenty obejmowały od 11 do 180 stron). 
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w przypadku braku takich ograniczeń. EUNB ani właściwe organy nie gromadziły 
systematycznie takich informacji; 

— w jakim stopniu na wyniki miały wpływ inne dane takie jak wartości odniesienia 
EBC dla ryzyka kredytowego. Ponadto EUNB nie posiadał informacji na temat 
tego, czy wartości odniesienia stosowano ze względu na słabe / wadliwe modele 
wewnętrzne banków, czy dlatego, że były one bardziej korzystne niż obliczenia 
własne banków. W gestii właściwych organów leży podjęcie decyzji 
o zastosowaniu wartości odniesienia EBC dla ryzyka kredytowego, w przypadku 
gdy ocenią one, że dane liczbowe banków są nadmiernie optymistyczne, lub jeśli 
uznają modele własne banków za nieodpowiednie. 

76 W podręczniku zapewniania jakości sugerowano, by właściwe organy 
przeprowadziły ocenę własną sposobu stosowania przez nie tego podręcznika. Żaden 
właściwy organ nie przekazał jednak takiej oceny do Urzędu.  

Kontrole własne EUNB są niewystarczające 

77 Urząd dysponował ograniczoną liczbą pracowników – około siedmioma 
ekwiwalentami pełnego czasu pracy – na potrzeby przeprowadzenia testu w 2018 r. 
Dane przekazane przez właściwe organy poddano zautomatyzowanym kontrolom, 
które obejmowały (i) kontrole liczbowe (błędne znaki, wartości cząstkowe 
przekraczające wartości ogólne itd.); (ii) weryfikację prawidłowego zastosowania 
ograniczeń wynikających z metodyki; (iii) kontrole wiarygodności statystycznej. Wyniki 
tych kontroli przekazywano właściwym organom, które odpowiadały za wdrożenie 
działań następczych. 

78 W ramach kontroli wiarygodności porównywano różne dane przekazane przez 
banki. W przypadku danych, które odbiegały od rozkładu normalnego, uznawano, że 
mogą występować problemy dotyczące jakości (wartości odstające).  

79 W ramach wspomnianych kontroli wszystkie banki rozpatrywano łącznie. 
Niewielki rozmiar próby sprawił, że nie można było utworzyć grup obejmujących 
podmioty o podobnych cechach (w postaci grup banków o podobnej ekspozycji 
geograficznej i powiązanych poziomach warunków skrajnych, banków stosujących 
podobne modele biznesowe lub banków charakteryzujących się podobną kondycją 
finansową). Z tego względu wskazanie przez EUNB wartości odstających było 
w niewielkim stopniu przydatne w weryfikacji wyników. W takiej sytuacji bowiem 
wartości te mogą mieć wiele uzasadnionych wyjaśnień. W istocie analizowanie jedynie 
wartości odstających może wręcz odwracać uwagę od badania dużo istotniejszych 
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przypadków, a mianowicie banków, w przypadku których powinny występować 
wartości tego typu, lecz nie występują.  

80 Choć EUNB odgrywał rolę koordynatora, nie otrzymywał systematycznie – ani też 
nie miał zasobów, by systematycznie wymagać – informacji pozyskanych w ramach 
działań nadzorczych właściwych organów (takich jak wyniki SREP43 banków). Takie 
informacje byłyby użyteczne w ocenie wiarygodności wyników testu warunków 
skrajnych. 

81 Urząd posiadał ograniczone informacje na temat zakresu, w jakim właściwe 
organy podejmowały działania następcze w odpowiedzi na zgłoszone problemy 
dotyczące jakości. W przypadkach gdy zgłaszał zastrzeżenia co do zachowawczego 
charakteru uzyskanych wyników, musiał zdać się na dobrą wolę właściwych organów, 
jeśli chodzi o podjęcie dalszych kroków. W istocie jakość informacji zwrotnych 
w ramach testu z 2018 r. pochodzących od poszczególnych właściwych organów 
znacznie się różniła. W przypadku gdy EUNB otrzymywał wyjaśnienia, nie miał 
wystarczająco dużo czasu lub zasobów, by poddać je gruntownej analizie. Jeśli 
natomiast Urząd nie otrzymywał wyjaśnień, w wielu przypadkach nie podejmował 
żadnych działań następczych, zakładając, że dany właściwy organ miał uzasadnione 
powody, by nie przekazywać dalszych komentarzy.  

82 Odnotowano kilka przypadków pojawienia się luk kapitałowych w bankach 
wkrótce po opublikowaniu przez EUNB wyników testu warunków skrajnych. Luki 
powstały w normalnych warunkach gospodarczych i finansowych (tj. nie w ramach 
scenariusza warunków skrajnych). We współczynniku kapitału podstawowego Tier I44 
w scenariuszu bazowym nie uwzględniono takich sytuacji. W praktyce EUNB polegał na 
danych dotyczących punktu początkowego przedstawionych przez banki.  

83 Ponieważ EUNB polegał na pracach właściwych organów, jeśli chodzi 
o zapewnienie jakości, w procesie zapewnienia jakości odgrywał ograniczoną rolę. 
Rada Organów Nadzoru nigdy nie podjęła decyzji o wykorzystaniu uprawnień 
powierzonych jej na mocy rozporządzenia w sprawie EUNB, w szczególności 
uprawnień, by wymagać od właściwych organów przeprowadzenia szczególnych 
przeglądów lub kontroli w siedzibach (zob. pkt 67–68). 

                                                      
43 Ogólne wyniki SREP określa się w skali od stopnia 1 (brak dostrzegalnego ryzyka) do stopnia 

4 (wysokie ryzyko). 

44 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I = kapitał podstawowy Tier I / ∑ kwot ekspozycji 
na ryzyko (dla ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego itd.). 
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Publikacje EUNB i właściwych organów charakteryzują się 
zróżnicowanym poziomem jakości 

84 Wyniki i kluczowe istotne dane z ogólnounijnego testu warunków skrajnych 
opublikowano w listopadzie 2018 r. Wpływ testu warunków skrajnych wyraża się 
w szczególności w postaci zmiany kapitału podstawowego Tier I i wskaźnika dźwigni45. 
Na stronie internetowej EUNB zamieszczono dokumenty z analizą wyników. Strona 
pozwala również zyskać dostęp do bazy danych z informacjami zebranymi od banków 
w toku procedury. 

85 Oprócz EUNB wyniki testu warunków skrajnych Urzędu opublikowały również 
niektóre właściwe organy i uczestniczące banki. 

86 W związku z tym Trybunał zbadał:  

c) istotność publikacji EUNB; 

a) poprawność informacji opublikowanych przez właściwe organy i banki. 

Urząd opublikował wyjątkowo dużą ilość danych, ale nie udostępnił 
pewnych kluczowych informacji 

87 Ilość informacji publikowanych przez Urząd jest znacznie większa niż ilość 
analogicznych informacji udostępnianych przez inne organy w odniesieniu do 
przeprowadzanych przez nie testów warunków skrajnych. Zapewnia to większą 
przejrzystość, w szczególności dla organów nadzoru, analityków bankowych i innych 
ekspertów korzystających z tych informacji.  

88 Aby ocenić wartość informacyjną danych publikowanych przez EUNB, Trybunał 
zbadał, czy opublikowane informacje pozwalają odpowiedzieć na następujące pytania: 

a) Jakie elementy wpływały na wyniki? 

b) Czy uzyskane wyniki są porównywalne? 

                                                      
45 Wskaźnik wprowadzono w następstwie kryzysu finansowego w celu ograniczania ryzyka 

powstania nadmiernej dźwigni w sektorze bankowym (nie uwzględnia on ryzyka banków). 
Jest on obliczany w następujący sposób: kapitał Tier I / suma wartości ekspozycji aktywów 
i pozycji pozabilansowych.  
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c) Czy na podstawie informacji można orzec, czy unijne banki i system finansowy są 
odporne na warunki skrajne? 

Informacje na temat elementów wywierających wpływ  

89 Jeśli chodzi o poziom danych zagregowanych, w sprawozdaniu EUNB zawarto 
analizę głównych elementów wywierających wpływ w podziale na rodzaje ryzyka 
(ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne) oraz wpływu na główne pozycje bilansowe. 
Ponadto w dokumencie przedstawiono też bardziej szczegółowy opis wpływu 
szczególnych rodzajów ryzyka i założeń metodycznych (np. określa się, że straty 
z tytułu ryzyka kredytowego stanowią zasadniczy element przyczyniający się do 
wpływu wywieranego przez warunki skrajne). 

90 Sprawozdanie EUNB na temat wyników nie zawiera następujących ważnych 
informacji:  

— w jakim zakresie straty kredytowe – które są elementem w zdecydowanie 
największym stopniu wpływającym negatywnie na wyniki – były powodowane 
nowymi niewykonanymi zobowiązaniami, a w jakim starym portfelem aktywów, 
których dotyczy niewykonanie zobowiązań46; 

— w jakim zakresie metodyka EUNB, w tym założenia i ograniczenia określone przez 
Urząd (zob. pkt 64) lub stosowanie wartości odniesienia EBC dla ryzyka 
kredytowego (zob. pkt 60–63) miały wpływ na wyniki. Obecnie EUNB nie ocenił 
jeszcze tych aspektów. 

Porównanie wyników 

91 Sprawozdanie EUNB odnosi się do dużych różnic między bankami. Wyniki 
indywidualnych banków faktycznie trudno jest porównywać z wielu względów, na 
przykład:  

— założenie bilansu statycznego (zob. pkt 65–66) i inne elementy nakazowe (zob. pkt 
64) metodyki wpływają w zróżnicowany sposób na poszczególne banki; 

                                                      
46 Ten drugi aspekt ma szczególnie duże znaczenie, ponieważ takie straty mogą wynikać 

z tego, że metodyka Urzędu jest bardziej rygorystyczna niż rachunkowość banków. Gdyby 
tak faktycznie było, straty kredytowe odnotowane w teście warunków skrajnych 
wskazywałyby, że obecnie nie tworzy się wystarczających rezerw, nie oznaczałyby 
natomiast dodatkowych przyszłych strat w ramach scenariusza niekorzystnego. 
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— na wyniki banków (tj. zmianę współczynnika kapitału podstawowego Tier I) ma 
wpływ podejście stosowane przez te instytucje do obliczania regulacyjnych 
wymogów kapitałowych, tj. od tego podejścia zależy mianownik współczynnika47 
(zob. pkt 59); 

— każdy z banków przekłada parametry scenariusza bazowego i niekorzystnego na 
swój sposób (głównie za pomocą specjalnie opracowanych modeli) (zob. pkt 59–
60); 

— właściwe organy nie stosowały jednolitego podejścia do zapewniania jakości (zob. 
pkt 73–83). 

92 Jak zwrócono uwagę w pkt 87, EUNB publikuje duże ilości użytecznych informacji, 
których nie można byłoby uzyskać z innych źródeł. W sprawozdaniu EUNB nie 
przedstawiono jednak wyjaśnień, które pozwoliłyby czytelnikowi umiejscowić dane 
liczbowe w odpowiednim kontekście. Przykładowo, nie zaprezentowano w nim analizy 
banków w podziale na poszczególne państwa48, w której porównano by wyniki 
określonych banków ze względną dotkliwością scenariusza niekorzystnego w danym 
państwie. Przykłady takich brakujących wyjaśnień dotyczą:  

— zakresu, w jakim poziomy warunków skrajnych różniły się w poszczególnych 
państwach; 

                                                      
47 Przykładowo, wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego pozostają w dużej mierze 

niezmienione dla (najmniej złożonych) banków, które wykorzystują standardowe podejście. 
Wymogi te wzrastałyby natomiast w przypadku banków stosujących podejście oparte na 
metodzie podstawowej IRB, gdyż zwiększałoby się prawdopodobieństwo niewykonania 
zobowiązania. Niemniej jedynie wymogi kapitałowe (najbardziej złożonych) banków, które 
stosują podejście oparte na metodzie zaawansowanej IRB, uwzględniałyby scenariusz 
niekorzystny w dużym zakresie. 

48 Na przykład – w przeciwieństwie do sprawozdania z 2016 r. – w sprawozdaniu z 2018 r. 
zamieszczono jedną tabelę, w której porównane zostały zagregowane współczynniki 
kapitału podstawowego Tier I w wariancie zastosowania przepisów przejściowych i pełnego 
wdrożenia regulacji bez przepisów przejściowych w podziale na poszczególne jurysdykcje, 
ale bez podziału danych na państwa strefy euro (zaprezentowano jedynie dane dla sześciu 
państw, strefy euro i UE). Należy zauważyć, że w 2016 r. dane dotyczące poszczególnych 
państw zostały wyłączone z końcowej publikacji na wniosek EBC występującego w roli 
właściwego organu. 
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— zakresu, w jakim poziomy warunków skrajnych różniły się od warunków w trakcie 
kryzysu finansowego (podobne porównanie zostało przygotowane przez Bank 
Anglii); 

— podejścia wykorzystanego przez poszczególne banki w celu obliczenia własnych 
wymogów kapitałowych oraz wpływu tego podejścia na uzyskane wyniki49. 

93 W ramce 5 przedstawiono przykłady analiz przeprowadzonych przez Trybunał 
w celu usytuowania wyników z 2018 r. w odpowiednim kontekście. Takie informacje 
i konsekwencje dla odporności nie zostały jednak ujęte w publikacjach EUNB.  

                                                      
49 W sprawozdaniu EUNB (s. 22) stwierdzono jedynie, że „na podstawie porównania wyników 

poszczególnych banków uzyskanych w wariancie zastosowania przepisów przejściowych 
i wariancie pełnego wdrożenia regulacji bez przepisów przejściowych można stwierdzić, że 
zmiana współczynników kapitałowych oraz wpływ w zależności od zastosowania przepisów 
przejściowych są zróżnicowane w poszczególnych bankach”. Nie wyjaśniono przy tym 
korzyści, jakie bankom przynosiło przyjęcie tych różnych wariantów, choć informacje na ten 
temat można znaleźć w interaktywnych narzędziach udostępnionych w internecie. 
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Ramka 5 

Wyniki z 2018 r. – przykłady kwestii, które powinny zostać 
wyjaśnione przez EUNB 

W teście z 2018 r. banki ze Szwecji i Belgii odnotowały jeden z najmniejszych 
wpływów, jeśli chodzi o współczynnik kapitału podstawowego Tier I, mimo że 
zastosowane wstrząsy dotyczące PKB znacznie przekraczały średnią i były dwa razy 
wyższe niż podczas kryzysu finansowego. Objęty testem bank z Węgier odnotował 
trzeci najmniejszy wpływ, przy czym zastosowano spadek PKB plasujący się 
znacznie poniżej średniej i stanowiący mniej niż jedną trzecią spadku, jaki miał 
miejsce podczas kryzysu finansowego. Polskie banki zarejestrowały zdecydowanie 
najmniejsze wpływy. W przypadku Polski nie zastosowano jednak praktycznie 
spadku PKB (-0,2%).  

Najbardziej zastanawiające wyniki osiągnęły objęte testem banki irlandzkie. W ich 
przypadku zaobserwowano oddziaływanie znacznie przekraczające średnią, choć 
zastosowano drugi najmniejszy spadek PKB (który nie stanowił nawet 20% spadku 
z okresu kryzysu finansowego). 

Wartości odstające, tj. wskazujące bardzo istotny wpływ na współczynnik kapitału 
podstawowego Tier I, dotyczą jednego banku z Niderlandów (N.V. Bank 
Nederlandse Gemeenten) i jednego z Włoch (Banco BPM). 

Dane szczegółowe dla wszystkich państw zaprezentowano na rys. 4 i w tabeli 2. 

Rys. 4 – Utrata kapitału poszczególnych banków w porównaniu ze 
spadkiem PKB doświadczanym podczas kryzysu finansowego 
i w ramach scenariusza niekorzystnego 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych EUNB. 
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Bank i lokalizacja

Utrata kapitału banku w porównaniu ze zmianami PKB podczas kryzysu finansowego i w ramach 
scenariusza EUNB z 2018 r.

WPŁYW SCENARIUSZA WARUNKÓW SKRAJNYCH Z 2018 R. NA KAPITAŁ (ODWRÓCONY) SPADEK PKB Z POZIOMU SZCZYTOWEGO DO MINIMALNEGO w ramach testu EUNB z 2018 r.
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Tabela 2 – Porównanie spadku PKB (z poziomu szczytowego do minimalnego) 
z wpływem na współczynnik kapitału podstawowego Tier I (w przypadku 
zastosowania przepisów przejściowych) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych EUNB. 

Odporność banków i systemu finansowego 

94 W sprawozdaniu EUNB dla każdego banku przedstawiono przebieg zmian kilku 
współczynników kapitałowych (takich jak kapitał podstawowy Tier I i wskaźnik 
dźwigni), tj. podano wartość za 2017 r., wartość po zastosowaniu warunków skrajnych 
(w 2020 r.) oraz różnicę między nimi. W porównaniu z wcześniejszymi sprawozdaniami 
odnotowano jedno udoskonalenie, a mianowicie w 2018 r. po raz pierwszy 
uszeregowano banki według wielkości współczynnika kapitału podstawowego Tier I.  

95 Sprawozdanie Urzędu nie zawiera kluczowej informacji wymaganej, aby ocenić 
odporność banków, tj. dowiedzieć się, czy bank byłby w stanie respektować 
obowiązujące go wymogi kapitałowe w niekorzystnych warunkach. Nie podano w nim 
wymogów kapitałowych dla każdego z banków (tj. filaru 1, filaru 2 oraz wymogów 
połączonego bufora).  

96 Pracownicy Urzędu zaproponowali, by wymogi kapitałowe publikowano, jednak 
wniosek ten został odrzucony przez Radę Organów Nadzoru. Tymczasem w opinii 
z 2015 r. EUNB przedstawił istotne argumenty przemawiające za publikacją wymogów 

Porównanie 
założonego spadku 
PKB z kryzysem 
finansowym

Państwo Liczba 
banków

Porównanie ze 
średnim spadkiem 
PKB z poziomu 
szczytowego do 
minimalnego

Wpływ na kapitał podstawowy Tier I 
(w porównaniu ze średnią)

ES 4 poniżej średniej mieszany (bardzo niski do niskiego oraz 1 
wysoki)

IT 4 poniżej średniej
mieszany (niski do bardzo niskiego oraz 1 
wysoki)

HU 1 poniżej średniej bardzo niski
IE 2 znacznie poniżej średniej wysoki do bardzo wysokiego
FI 1 bliski średniej wysoki

NL 4 poniżej średniej mieszany (niski do bardzo niskiego oraz 1 
niezmiernie wysoki (wartość odstająca))

FR 6 znacznie poniżej średniej
mieszany (niski do bardzo niskiego oraz 3 
wysokie)

DE 8 powyżej średniej
mieszany (wysoki do bardzo wysokiego oraz 1 
niezmiernie wysoki (wartość odstająca), ale 1 
niski)

DK 3 znacznie powyżej średniej wysoki
AT 2 bliski średniej mieszany (1 wysoki, 1 bardzo niski)

Wyższy niż podczas kryzysu 
finansowego

UK 4 powyżej średniej wysoki do bardzo wysokiego

SE 4 znacznie powyżej średniej bardzo niski
BE 2 powyżej średniej bardzo niski
PL 2 prawie zerowy spadek niezmiernie mały wpływ (wartość odstająca)

Znacznie niższy niż podczas 
kryzysu finansowego

Niższy niż podczas kryzysu 
finansowego

Zbliżony do kryzysu 
finansowego

Znacznie wyższy niż 
podczas kryzysu 
finansowego
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w zakresie funduszy własnych. Wskazał także, że dyrektywa w sprawie nadużyć na 
rynku50 nakłada obowiązek publikacji wymogów kapitałowych w przypadku instytucji, 
które prowadziły obrót publiczny papierami wartościowymi51. Ówczesny 
Przewodniczący Rady Organów Nadzoru EUNB wielokrotnie oświadczał publicznie, że 
właściwe organy powinny publikować takie informacje. Dla porównania Bank Anglii 
uwzględnia takie informacje przy publikowaniu wyników własnych testów warunków 
skrajnych52. Praktyki w tym obszarze różnią się między poszczególnymi właściwymi 
organami (które są uprawnione do publikowania tych wymogów) i bankami (które 
mogą publikować je z własnej inicjatywy). 

97 Jako że EUNB nie publikuje wymogów kapitałowych banków, odbiorcy muszą 
uzyskać te informacje z innych źródeł publicznych, w których często udostępnia się te 
dane w niejednolity sposób i w różnych formach. Jeśli chodzi o test warunków 
skrajnych z 2016 r., Trybunał wyszukał te informacje dla próby ośmiu banków i ustalił, 
że banki te naruszyłyby nie tylko wymogi połączonego bufora, lecz również minimalne 
wymogi kapitałowe (tj. filaru 1 i filaru 2). W sprawozdaniu EUNB z 2016 r. te ważne 
informacje zostały przemilczane. 

98 Jeśli chodzi o 2018 r., Trybunał stwierdził na podstawie informacji, jakimi 
dysponował Urząd, że żaden bank nie naruszyłby wymogów minimalnych (filaru 1 
i filaru 2 na podstawie kapitału podstawowego Tier I). Cztery banki przekroczyłyby 
jednak próg, o którym mowa w art. 27 ust. 1 dyrektywy w sprawie działań naprawczych 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji53 (wymóg funduszy własnych 
instytucji plus 1,5 punktu procentowego), co może stanowić czynnik inicjujący środki 

                                                      
50 Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) 
(Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16). 

51 EUNB, dokument pt. „Opinion on interaction of pillar 1, pillar 2, combined buffer 
requirements and restrictions on distributions” [Opinia na temat wzajemnego 
oddziaływania wymogów filaru 1, filaru 2, wymogów połączonego bufora i ograniczeń 
w zakresie wypłat], 16.12.2015, pkt 10–13, 15. 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-
24+Opinion+on+MDA.pdf. 

52 Dokument pt. „Stress testing the UK banking system: 2017 results” [Stosowanie testu 
warunków skrajnych w systemie bankowym Zjednoczonego Królestwa – wyniki z 2017 r.], 
zarówno na poziomie zagregowanym, jak i poszczególnych banków, s. 10. 

53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190). 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-24+Opinion+on+MDA.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-24+Opinion+on+MDA.pdf
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wczesnej interwencji. Trybunał wykrył także dziewięć banków, które naruszyłyby swoje 
wymogi połączonego bufora.  

99 Ponadto fakt, że szereg banków było zagrożonych naruszeniem progu 3% dla 
wskaźnika dźwigni w przypadku pogorszenia koniunktury, stanowi powód do obaw, 
któremu należało poświęcić więcej miejsca niż jedynie jeden wiersz w 60-stronicowym 
sprawozdaniu EUNB54. 

100 Ponieważ w teście warunków skrajnych wykorzystuje się założenie bilansu 
statycznego, EUNB nie gromadzi informacji na temat działań zarządczych, które banki 
mogłoby podjąć, a w szczególności na temat wariantów naprawy. Z tego względu 
Urząd nie jest w stanie publikować takich danych, bez tych dodatkowych informacji nie 
można z kolei ocenić zdolności banków do łagodzenia negatywnego oddziaływania 
scenariusza niekorzystnego – a tym samym odporności tych instytucji55. 

101 Dotkliwość scenariusza niekorzystnego i uwzględnione w nim czynniki ryzyka 
zmieniają się w poszczególnych latach i w rezultacie trudno ocenić, czy z upływem 
czasu odporność banków zwiększyła się, czy zmniejszyła.  

102 W 2016 r. EUNB stwierdził, że ogólnie rzecz ujmując system bankowy UE jest 
odporny. Urząd nie zawarł takiego samego jednoznacznego stwierdzenia 
w sprawozdaniu z 2018 r., ale szereg właściwych organów utrzymywało, że uzyskane 
rezultaty potwierdzały odporność nadzorowanych przez nie banków. Ponadto 
odporności nie można poświadczyć ani względem wszystkich poszczególnych banków, 
ani systemów finansowych we wszystkich państwach: 

— dopiero porównanie z kryzysem finansowym z 2008 r. mogłoby wykazać, czy banki 
UE są lepiej niż dziesięć lat temu przygotowane do stawienia czoła takim 
dotkliwym warunkom skrajnym. Tymczasem jak wyjaśniono powyżej, scenariusz 
niekorzystny był mniej dotkliwy niż kryzys finansowy; 

— w odniesieniu do indywidualnych banków odnotowano naruszenia lub sytuacje, 
w których niemal doszło do naruszenia regulacyjnych minimalnych wymogów 
(zob. pkt 97–98), w odniesieniu do systemu jako całości natomiast nie 

                                                      
54 Christian Stiefmueller, „Banks stress-tests 2018: Trying too hard to reassure” [Testy 

warunków skrajnych banków w 2018 r. – zbyt wiele starań, aby rozproszyć wątpliwości], 
„Finance Watch”, 7 listopada 2018 r. 

55 Ocena wiarygodności i wykonalnych tych wariantów naprawy stanowi element bieżących 
działań zarządczych. 
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przeprowadzono żadnej analizy (w tym efektów wzmocnienia, 
rozpowszechnionych wzorców działania itd.); 

— istnieją przykłady nielicznych banków, w których wkrótce po opublikowaniu testu 
warunków skrajnych wystąpiły znaczne luki kapitałowe. 

103 Wreszcie, Trybunał odnotowuje, że poprzednia przewodnicząca Rady ds. 
Nadzoru EBC wielokrotnie zwracała uwagę, że „dzięki starannej analizie bilansów 
połączonej z testem warunków skrajnych [EBC] istotnie wzbogacił swoją wiedzę na 
temat faktycznej sytuacji finansowej banków”56. W odniesieniu do testu warunków 
skrajnych z 2018 r. odnotowała natomiast, że jest on bardzo kosztowny dla organów 
nadzoru finansowego, ale nie zapewnia wystarczających nowych informacji 
analitycznych57.  

104 Ówczesny przewodniczący EUNB podkreślił, że „znaczna presja wynikająca 
z działań nadzorczych koordynowanych przez EUNB w ramach szeregu testów 
warunków skrajnych i analiz dotyczących dokapitalizowania”58 odegrała pozytywną 
rolę, jeśli chodzi o poprawę współczynników kapitałowych banków, oraz że 
„ujawnienie szczegółowych wyników umocniło dyscyplinę rynkową i przyczyniło się do 
przywrócenia zaufania”59. Niemniej stwierdził on również60, że „niezależnie do ilości 
publikowanych danych […] wartość informacyjna wyników [jest] ograniczona” ze 
względu na „brak powiązania między wynikami testów warunków skrajnych 
a działaniami nadzorczymi oraz brak spójności między przejrzystością tych pierwszych 
a nieprzejrzystością tych drugich”. 

                                                      
56 Przemówienie wygłoszone przez Danièle Nouy pt. „A year of the SSM – résumé and 

outlook” [Rok działania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego – podsumowanie 
i perspektywy] na konferencji European Supervisor Education Initiative w 2015 r., Praga, 
październik 2015 r.  

57 Handelsblatt, „EZB fordert Banken-Stresstest 2.0”, A. Kröner, J. Deters, 27.11.2018.  

58 Przemówienie Andrei Enrii, ówczesnego przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego, wygłoszone w Danmarks Nationalbank, 14.6.2017. 

59 Uwagi wstępne Andrei Enrii wygłoszone na kolokwium EUNB i MFW w Londynie, 1.3.2017. 

60 Przemówienie Andrei Enrii, ówczesnego Przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego, wygłoszone w Narodowym Banku Rumunii, 15.11.2018 r. 
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W informacjach publikowanych przez niektóre właściwe organy i banki 
przedstawiono przesadnie pozytywny obraz sytuacji 

105 Przed publikacją danych Rada Organów Nadzoru zatwierdziła zasady 
komunikacji dotyczącej ogólnounijnego testu warunków skrajnych. Zasady te 
opracowano w celu promowania koordynacji, konsekwencji i spójności w obszarze 
komunikacji zewnętrznej. W zasadach skupiono się na kwestii kontaktów z właściwymi 
organami i prowadzonej przez te organy komunikacji zewnętrznej oraz ustanowiono 
minimalne normy odnoszące się do publikacji właściwych organów i banków.  

106 Tymczasem komunikaty prasowe na temat testów warunków skrajnych 
publikowane przez właściwe organy i uczestniczące banki różnią się, zarówno pod 
względem ilości, jak i zawartości merytorycznej. EBC w publikowanych informacjach 
odsyłał do sprawozdania EUNB. Trybunał wykrył jednak przypadki – w tym w strefie 
euro – w których krajowe właściwe organy i banki nakreśliły korzystny obraz 
odporności banku lub systemu finansowego na szczeblu krajowym, nawet jeśli 
w ramach scenariusza niekorzystnego odnotowano naruszenia regulacyjnych 
minimalnych wymogów kapitałowych (zob. ramka 6). Sytuacja ta wynika z tego, że 
EUNB nie ma uprawnień, by nakazać poszczególnym właściwym organom 
i uczestniczącym bankom, jakie informacje mają publikować. Kwestia ta staje się 
szczególnie znacząca, jeśli weźmie się pod uwagę, że od wszystkich właściwych 
organów wymaga się przekazania Urzędowi projektu materiałów komunikacyjnych 
przed publikacją. 
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Ramka 6 

Niektóre komunikaty wprowadzają w błąd 

Niektóre banki centralne nie wydawały własnych komunikatów prasowych, lecz 
odsyłały do publikacji EUNB. Inne właściwe organy bardzo pozytywnie opisywały 
wyniki banków we własnych jurysdykcjach. Tymczasem choć organy te wskazywały 
na niższe niż średnie spadki współczynników kapitału podstawowego Tier I, nie 
wspominały już o mniej wymagających niż średnia warunkach skrajnych 
zastosowanych względem danych banków lub po prostu ignorowały banki 
o słabych wynikach.  

Odnotowano również istotne różnice w sposobie prezentowania przez banki 
własnych wyników. Przykładowo, nie wszystkie banki zgłosiły, że w ramach 
scenariusza niekorzystnego naruszyły wymóg funduszy własnych instytucji plus 1,5 
punktu procentowego mający znaczenie dla wczesnego podjęcia interwencji. 

Ponadto kilka innych banków nie ujawniło, że w ramach scenariusza 
niekorzystnego nie osiągnęłyby one wskaźnika dźwigni w przypadku zastosowania 
przepisów przejściowych, który to wskaźnik jest obowiązkowy dla banków UE 
począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Jeden bank opublikował komunikat prasowy, 
w którym twierdził, że test z 2018 r. był bardziej dotkliwy niż w ubiegłych latach, co 
jest niezgodne z ustalonymi zasadami komunikacji. 
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Wnioski i zalecenia 
107 W przepisach rozporządzenia w sprawie EUNB z 2010 r. powierzono Urzędowi 
zadanie uruchamiania i koordynowania, we współpracy z ERRS, ogólnounijnych testów 
warunków skrajnych. W celu zapewnienia „porównywalności i wiarygodności metod, 
praktyk i wyników” w rozporządzeniu przyznano Urzędowi również prawo, by zwracał 
się o informacje bezpośrednio do banków oraz wymagał od właściwych organów 
przeprowadzenia szczególnych przeglądów i kontroli w siedzibach, przy czym EUNB 
może uczestniczyć w tych przeglądach i kontrolach (zob. pkt 04, 07 i 67). 

108 W praktyce EUNB podjął decyzję, by ograniczyć własną rolę do uruchamiania, 
opracowania metodyki i ogólnego koordynowania działań w ramach testów warunków 
skrajnych. Nie podejmował natomiast faktycznych wysiłków na rzecz zapewnienia 
wiarygodności i porównywalności wyników generowanych przez banki w ramach 
podejścia oddolnego (zob. pkt 67–68 i 73–76). 

109 Podręcznik EUNB, w którym opisano działania w zakresie zapewniania jakości, 
jakie mają być prowadzone przez właściwe organy, nie miał charakteru wiążącego. 
W rezultacie EUNB miał ograniczoną wiedzę na temat treści kontroli 
przeprowadzanych przez właściwe organy i modeli stosowanych przez banki lub nie 
posiadał takiej wiedzy wcale. W szczególności zgodnie z przyjętą interpretacją 
własnych uprawnień Urząd nie wnioskował o szczególne przeglądy, nie uczestniczył 
w żadnych kontrolach w siedzibach ani nie podejmował żadnych innych działań w celu 
zapewnienia porównywalności i wiarygodności wyników (zob. pkt 73–83). 

Zalecenie 1 – EUNB musi wzmocnić kontrolę nad procesem 
testu warunków skrajnych  

W celu dopilnowania, by publikowane wyniki były istotne, porównywalne 
i wiarygodne, EUNB powinien: 

1) wykonywać przysługujące mu uprawnienia wynikające z przepisów, aby uzyskiwać 
od właściwych organów wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne, oraz 
uczestniczyć w wizytach kontrolnych na miejscu prowadzonych przez te organy, 
tak aby zyskać pewność co do (i) wiarygodności metod i modeli stosowanych 
przez banki oraz (ii) wyników banków. Wybór banków poddawanych 
szczególnemu nadzorowi ze strony EUNB powinien opierać się na analizie ryzyku; 
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2) przekazywać właściwym organom jasne i wiążące wytyczne oraz opracować 
własne odpowiednie procedury zapewniania jakości; 

3) w należycie uzasadnionych przypadkach odrzucać wyniki testu warunków 
skrajnych, tj. w przypadkach, w których właściwe organy i banki nie stosują się do 
wytycznych oraz gdy wyniki nie przeszły kontroli jakości; 

4) wnioskować od władz budżetowych o zasoby wymagane w celu pełnego 
wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia 
w sprawie EUNB.  

Termin wdrożenia: test warunków skrajnych w 2022 r. 

Zalecenie 2 – Uzupełnienie obecnie stosowanej procedury 
oddolnej elementami procedury odgórnej 

EUNB powinien zbadać odporność instytucji finansowych na niekorzystne zmiany na 
rynku, wprowadzając podejście odgórne w uzupełnieniu do obecnie stosowanego 
podejścia oddolnego. Zagwarantowałoby to większą spójność i szerszą kontrolę nad 
przedmiotowym procesem, a jednocześnie zapewniłoby wartości odniesienia dla 
testów warunków skrajnych prowadzonych przez właściwe organy i indywidualne 
instytucje finansowe. Wybór instytucji finansowych, które mają zostać objęte jednym 
z tych dwóch podejść, może zmieniać się w czasie. 

Termin wdrożenia: test warunków skrajnych w 2022 r. 

110 Punktem wyjściowym dla wyboru banków przez EUNB był wolumen aktywów, 
ale Urząd podjął następnie doraźną decyzję o wyłączeniu określonych banków (zob. pkt 
19–20). Ponadto EUNB nie brał pod uwagę ryzyka systemowego, jakie banki mogą 
stwarzać w odniesieniu do systemu finansowego. W rezultacie nie wszystkie banki 
podatne na zagrożenia zostały objęte testem. Niektóre z banków nieuwzględnionych 
w teście przeszły w ostatnim czasie restrukturyzację, miały siedziby w państwach, 
w których banki wykazują znaczną ekspozycję na obligacje skarbowe, lub posiadają 
wysoki udział kredytów i pożyczek zagrożonych (zob. pkt 21). 

Zalecenie 3 – Wybór banków oparty na analizie ryzyka, a nie 
wyłącznie na wielkości 

Aby zagwarantować, że w próbie uczestniczących banków odpowiednio uwzględniono 
czynniki wskazane przez EUNB jako istotne dla testu, Urząd powinien przy wyborze 
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banków do testu warunków skrajnych zwiększyć zasięg geograficzny i do kryterium 
wielkości dodać kryteria oparte na analizie ryzyka. 

Termin wdrożenia: test warunków skrajnych w 2022 r. 

111 Trybunał stwierdził, że w ramach testu EUNB koncentrowano się na sytuacji 
banków w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej, a nie wstrząsu 
wynikającego w dużej mierze z uchybień systemu finansowego, mimo że to właśnie 
taki rodzaj wstrząsu był głównym czynnikiem inicjującym ostatnią poważną recesję 
(zob. pkt 35–36).  

112 Ponadto Trybunał stwierdził, że istotne czynniki ryzyka systemowego – oraz 
niektóre państwa i zmienne – były testowane przy zastosowaniu niewymagających 
warunków skrajnych bądź też nie były poddawane takim testom wcale. Chociaż 
warunki skrajne powinny być „dotkliwe, ale prawdopodobne”, EUNB ani ERRS nie 
określiły ex ante miary dotkliwości na potrzeby procesu. W odniesieniu do szeregu 
zmiennych i państw członkowskich warunki skrajne zastosowane w scenariuszu 
niekorzystnym były znacznie łagodniejsze niż te, które wystąpiły w trakcie kryzysu 
finansowego (zob. pkt 37–52 i ramka 2). 

Zalecenie 4 – Wprowadzenie alternatywnych scenariuszy 
warunków skrajnych 

W celu zagwarantowania, że warunek skrajny jest wystarczająco dotkliwy, by można 
było oszacować potencjał wzrostu ryzyka systemowego w razie wystąpienia warunków 
skrajnych, oraz aby ocenić odporność banku na słabości systemu w UE, EUNB 
powinien: 

1) zapewnić, by proces rozpoznania i agregacji czynników był w większym stopniu 
ukierunkowany na UE dzięki:  

o należytemu uwzględnieniu czynników ryzyka pochodzących z samej UE, które 
mogłyby zainicjować niekorzystne wydarzenie mające wpływ na system 
finansowy; 

o nałożeniu wymogu, by czynniki ryzyka rozpoznane w tablicy wskaźników 
ryzyka EUNB stanowiły kluczowy element wykorzystywany do modelowania 
scenariusza niekorzystnego; 

2) wypróbowywać różne rodzaje scenariuszy w poszczególnych testach 
(uwzględniające na przykład testowanie różnych czynników ryzyka) oraz 
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uwzględnić możliwość dołączenia dodatkowych wstrząsów bardziej 
dostosowanych do poszczególnych państw lub analiz wrażliwości; 

3) wskazać, jaki poziom dotkliwości zamierza osiągnąć w odniesieniu do kluczowych 
parametrów, i zdefiniować kryteria oceny minimalnych poziomów dotkliwości 
w ujęciu bezwzględnym we wszystkich państwach. 

Termin wdrożenia: test warunków skrajnych w 2020 r. 

113 Dominująca rola, którą odgrywały krajowe organy nadzoru i krajowe organy 
makroostrożnościowe w opracowywaniu koncepcji testu warunków skrajnych, nie 
sprzyjała wypracowaniu porównywalnych i bezstronnych scenariuszy dla państw 
członkowskich (zob. pkt 29, 42–43 i ramka 1), ponieważ w niewystarczającym stopniu 
uwzględniono perspektywę ogólnounijną. 

Zalecenie 5 – Struktura zarządzania powinna zapewniać 
należyte uwzględnienie interesów UE 

We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała szereg wniosków, „aby 
utorować drogę dla dalszej integracji finansowej i pełnej unii rynków kapitałowych”. 
Wnioski te dotyczyły kwestii finansowania Europejskich Urzędów Nadzoru, do których 
należy EUNB, oraz zarządzania nimi. W porozumieniu politycznym osiągniętym 
w marcu 2019 r. przez Radę i Parlament Europejski nie przewiduje jednak tych 
istotnych zmian.  

Komisja powinna przeanalizować stosowność struktury zarządzania EUNB w ramach 
następnego – przypadającego po trzech latach – przeglądu rozporządzenia w sprawie 
EUNB. 

Termin wdrożenia: następny przegląd w 2022 r. 

114 EUNB publikował duże ilości danych dotyczących wyników testów warunków 
skrajnych, co zwiększało przejrzystość działań (zob. pkt 84 i 87). Nie udostępnił jednak 
informacji na temat wymogów kapitałowych w ramach filaru 2 i tym samym łącznych 
wymogów kapitałowych. W związku z tym informacje o największym znaczeniu dla 
zrozumienia wyników testu nie były dostępne (zob. pkt 94–99).  

115 W sprawozdaniu EUNB nie powiązano wyników ze scenariuszem 
niekorzystnym. Ponadto sprawozdanie nie zawiera istotnych informacji na temat 
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elementów wpływających na wyniki banków, co osadziłoby te wyniki w odpowiednim 
kontekście (zob. pkt 90, 92–93 i ramka 5). 

116 Obowiązujące praktyki banków i właściwych organów dotyczące publikowania 
dodatkowych wymogów kapitałowych różnią się, ale w wielu państwach członkowskich 
dane te są dostępne publicznie (zob. pkt 96). 

117 W kilku przypadkach organy krajowe (głównie banki centralne) i banki 
przedstawiały zafałszowany obraz wpływu, jakie warunki skrajne wywarłyby na 
sytuację finansową banków (zob. pkt 106 i ramka 6). 

Zalecenie 6 – Zwiększenie wartości informacyjnej publikacji 

Aby umożliwić czytelnikom publikacji EUNB zrozumienie konsekwencji wynikających 
z publikowanych danych, EUNB powinien: 

1) podać w udostępnianych informacjach minimalne wymogi kapitałowe dla 
poszczególnych banków oraz prezentować wyniki w sposób umożliwiający 
użytkownikom osadzenie tych wyników w odpowiednim kontekście (np. 
grupowanie wyników według państw, dotkliwości warunków skrajnych, na jaki 
narażono banki, oraz typu i wielkości banku); 

2) przedstawiać jednoznaczną opinię na temat odporności systemu finansowego UE 
jako całości w porównaniu z poprzednim testem warunków skrajnych oraz 
wyraźnie wskazywać, które czynniki wywarły największy wpływ na odporność. 

Termin wdrożenia: test warunków skrajnych w 2022 r. 

 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Neven 
MATES, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 
4 czerwca 2019 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I — Struktura zarządzania oraz role poszczególnych 
podmiotów w teście warunków skrajnych  

Struktura zarządzania EUNB 
EUNB jest agencją regulacyjną UE. 

Rada Organów Nadzoru – zasiadają w niej Przewodniczący EUNB i szefowie krajowych 
organów nadzoru bankowego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Rada 
podejmuje wszystkie decyzje polityczne EUNB, w tym dotyczące przyjęcia projektów 
standardów technicznych, wytycznych, opinii i sprawozdań. Podejmuje także 
ostateczną decyzję w sprawie budżetu EUNB.  

Zarząd – zasiadają w nim Przewodniczący EUNB i sześciu członków wybieranych z Rady 
Organów Nadzoru. Podejmuje decyzje w sprawach operacyjnych EUNB oraz 
odpowiada za wdrażanie programu prac EUNB. Zarząd ma zapewnić, by EUNB 
wypełniał swoją misję i wykonywał powierzone mu zadania zgodnie z odnośnym 
rozporządzeniem. 

Struktura zarządzania i grupy robocze ERRS 
ERRS jest niezależnym organem UE. 

Rada Generalna – Rada Generalna pod przewodnictwem prezesa EBC jest organem 
decyzyjnym ERRS. Powierzono jej zadanie rozpoznawania czynników ryzyka 
systemowego i nadawania im priorytetów. W razie potrzeby Rada wydaje zalecenia 
i ostrzeżenia. Członkami Rady Generalnej posiadającymi prawo głosu są prezes 
i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), prezesi krajowych banków 
centralnych państw członkowskich, jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej, 
przewodniczący EUNB, EIOPA i ESMA, przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących 
Doradczego Komitetu Naukowego oraz przewodniczący Doradczego Komitetu 
Technicznego. Do członków Rady Generalnej nieposiadających prawa głosu należą 
przedstawiciele wysokiego szczebla reprezentujący krajowe właściwe organy, 
przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, prezesi krajowych banków 
centralnych lub wysocy przedstawiciele z Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. 

Rada Generalna przygotowuje i omawia na szczeblu technicznym, a następnie 
zatwierdza scenariusze testów warunków skrajnych. 
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Doradczy Komitet Techniczny – Doradczy Komitet Techniczny doradza ERRS i wspiera 
Radę w kwestiach związanych z jej pracami. Skład Doradczego Komitetu Technicznego 
odzwierciedla pełen skład Rady Generalnej. W Komitecie zasiadają przedstawiciele 
krajowych banków centralnych, krajowych organów nadzoru, trzech Europejskich 
Urzędów Nadzoru, Komisji Europejskiej, Doradczego Komitetu Naukowego i państw 
członkowskich EOG nienależących do UE. Doradczy Komitet Techniczny omawia 
i przygotowuje scenariusze testów warunków skrajnych. 

Grupa zadaniowa ds. testów warunków skrajnych – grupa zadaniowa została 
ustanowiona pod auspicjami Doradczego Komitetu Technicznego. Współpracuje ona 
z odpowiednimi strukturami Europejskich Urzędów Nadzoru, a w kwestiach 
technicznych i modelowania korzysta w dużej mierze ze wsparcia EBC. Grupa 
przygotowuje projekty scenariuszy, które są omawiane przez Doradczy Komitet 
Techniczny, a następnie przedkładane Radzie Generalnej do omówienia 
i zatwierdzenia. W związku z powyższym przewodniczący grupy odpowiada przed 
Doradczym Komitetem Technicznym, Komitetem Sterującym i Radą Generalną. 
W grupie zasiadają eksperci z krajowych banków centralnych i krajowych właściwych 
organów, a także z EBC, EIOPA, EUNB, ESMA i Komisji Europejskiej. 
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Poszczególne podmioty i role tych podmiotów w teście warunków 
skrajnych 
Role różnych podmiotów w ogólnounijnym teście warunków skrajnych przedstawiono 
na rys. 1. 

Rys. 1 – Poszczególne podmioty i role tych podmiotów 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie dokumentacji EUNB. 
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Załącznik II — Czynniki ryzyka rozpoznane w oddolnej ankiecie 
i czynniki ryzyka wybrane przez Radę Generalną 
ERRS 

01 W tabeli 1 porównano cztery czynniki ryzyka, które były najwyżej punktowane 
w oddolnej ankiecie (zob. pkt 29), z czterema czynnikami ryzyka, które Rada Generalna 
ERRS ostatecznie obrała za podstawę scenariusza, jak wyjaśniono w opisie. 

Tabela 1 – Czynniki ryzyka rozpoznane w oddolnej ankiecie i czynniki ryzyka wybrane 
przez Radę Generalną ERRS 

Czynniki największego ryzyka 
rozpoznane w oddolnej ankiecie 

Czynniki ryzyka wybrane przez Radę Generalną 
ERRS 

Ponowna ocena globalnych premii z tytułu 
ryzyka 

Nagła i odczuwalna zmiana wyceny premii z tytułu ryzyka 
na globalnych rynkach finansowych – spowodowana np. 
wstrząsem związanym z oczekiwaniami politycznymi – 
prowadząca do pogorszenia się warunków finansowych 

Jakość aktywów w sektorze bankowym  

Rentowność w sektorze bankowym 

Niekorzystne sprzężenie zwrotne między ograniczoną 
rentownością banków a niskim wzrostem nominalnym 
w kontekście strukturalnych wyzwań występujących 
w sektorze bankowym UE 

Zdolność obsługi długu publicznego 

Obawy dotyczące zdolności do obsługi długu publicznego 
i prywatnego w kontekście potencjalnej zmiany wyceny 
premii z tytułu ryzyka oraz zwiększonej fragmentacji 
politycznej  

--- 
Czynniki w zakresie ryzyka płynności w sektorze 
finansowym niebankowym z potencjalnymi stukami 
ubocznymi dla szerszego systemu finansowego 

Źródłopubliczna i wewnętrzna dokumentacja ERRS. 

02 Pierwsze trzy czynniki ryzyka wybrane przez Radę Generalną ERRS ogólnie 
odpowiadają trzem głównym zagrożeniom rozpoznanym w oddolnej ankiecie. 

03 Czwarty czynnik ryzyka (czynniki w zakresie ryzyka płynności w sektorze 
finansowym niebankowym) natomiast został uwzględniony w scenariuszu, mimo że 
w oddolnej ankiecie wcześniej zdefiniowanym powiązanym czynnikom ryzyka61 nadano 
stosunkowo niski priorytet.   

                                                      
61 Chodzi w szczególności o „braki płynności rynkowej”, „programy emerytalne” oraz 

„fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe”. 
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Załącznik III — Kluczowe zmienne w scenariuszu niekorzystnym 
EUNB z 2018 r. w porównaniu z kryzysem 
finansowym 

Rys. 1 – PKB w strefie euro – odchylenie od scenariusza bazowego (%) 
oraz bezwzględny spadek w ramach scenariusza niekorzystnego 

 
 

Rys. 2 – Bezrobocie w strefie euro – odchylenie od scenariusza bazowego 
(%) oraz bezwzględny wzrost w ramach scenariusza niekorzystnego 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych EUNB / ERRS. 
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Rys. 3 – Porównanie pod kątem PKB z innymi testami warunków 
skrajnych 

 

ŹródłoEUNB, Rada Rezerwy Federalnej USA, Bank Anglii. 

Rys. 4 – Porównanie zastosowanej stopy bezrobocia z innymi testami 
warunków skrajnych 

 

 
Źródło: EUNB, Bank Anglii. 
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Rys. 5 – Porównanie zastosowanej stopy 10-letniej z innymi testami 
warunków skrajnych 

 
ŹródłoEUNB, Rada Rezerwy Federalnej USA, Bank Anglii. 
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PL  1  PL 

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„OGÓLNOUNIJNE TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH DOTYCZĄCE BANKÓW – 

NALEŻY ZAPEWNIĆ LEPSZĄ KOORDYNACJĘ I W WIĘKSZYM STOPNIU 

SKONCENTROWAĆ SIĘ NA RYZYKU” 

 

 

WPROWADZENIE 

9. Komisja stwierdziła występowanie zagrożeń związanych z tym, że organ decyzyjny Europejskich 

Urzędów Nadzoru może pozostawać pod wpływem interesów krajowych i nie brać pod uwagę 

bardziej ogólnego interesu europejskiego. W związku z tym w 2017 r. Komisja złożyła wniosek 

dotyczący zmiany rozporządzeń dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (w tym EUNB) 

odnoszących się m.in. do kwestii finansowania i zarządzania. Jednym ze szczegółowych celów 

wniosku było zagwarantowanie, że podejmowanie decyzji będzie w większym stopniu 

ukierunkowane na interesy UE niż obecnie. W szczególności Komisja zaproponowała, by EUNB 

posiadał Radę Wykonawczą składającą się z członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Członkowie ci mieliby być wybierani z listy najlepszych kandydatów sporządzonej przez 

Komisję i powoływani przez Radę, nie posiadaliby jednak głosu w Zarządzie.  

Współprawodawcy nie byli jednak w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie tego rozwiązania 

i wniosek dotyczący takich zmian został wycofany wraz z ostatnim porozumieniem politycznym 

z dnia 21 marca 2019 r. Niemniej jednak w celu poprawy zarządzania Europejskimi Urzędami 

Nadzoru w inny sposób porozumienie polityczne z dnia 21 marca 2019 r. wzmacnia pozycję 

Przewodniczącego. W szczególności wraz z wejściem w życie tych zmienionych przepisów 

Przewodniczący będzie mianowany przez Radę po potwierdzeniu przez Parlament Europejski na 

podstawie listy zakwalifikowanych kandydatów sporządzonej przez Radę Organów Nadzoru 

z pomocą Komisji. Będzie on również miał prawo do głosowania w głównym organie decyzyjnym 

Rady Organów Nadzoru oraz wyraźne prawo do przedstawiania projektów decyzji do przyjęcia. 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

 

Zalecenie 5: Struktura zarządzania powinna zapewniać należyte uwzględnienie interesów UE 

Komisja przyjmuje zalecenie i zgadza się, że struktura zarządzania Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (i innych Europejskich Urzędów Nadzoru) powinna zapewnić należyte uwzględnienie 

interesów UE. 

Zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1093/2010 (i zgodnie z porozumieniem politycznym z dnia 21 

marca 2019 r. między współprawodawcami) Komisja do 2022 r. ponownie dokona przeglądu 

funkcjonowania EUNB. W przeglądzie tym uwzględnione zostanie również zarządzanie EUNB. 

W oparciu o rezultaty przeglądu Komisja ustali, czy dalsze usprawnienia zarządzania EUNB byłyby 

uzasadnione. 
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27 maja 2019 r. 

 

Odpowiedzi EUNB do sprawozdania 
specjalnego Trybunału dotyczącego 
ogólnounijnego testu warunków 
skrajnych  

Uwagi ogólne 

EUNB z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego oraz starania podjęte 
przez niego w celu udzielenia cennych informacji mających na celu poprawę skuteczności 
ogólnounijnego testu warunków skrajnych w przyszłości.  

Od 2011 r. EUNB przeprowadził cztery testy warunków skrajnych. Ogłoszenie testu wyników 
skrajnych ułatwiło podjęcie znacznej części działań wyprzedzających. Testy przeprowadzone przez 
EUNB pozwoliły na istotne wzmocnienie przewodniej pozycji europejskich banków, odpowiednią 
identyfikację kredytów zagrożonych i podjęcie działań mających na celu ich ograniczenie oraz w 
znaczący sposób wpłynęły na poprawę zrozumienia rynku przez system bankowy UE.  

Podczas gdy ocena nadzorcza poszczególnych banków pozostaje w gestii krajowych organów 
nadzoru, EUNB opiera swoją analizę na narzędziach statystycznych umożliwiających bankom 
porównywanie wyników między sobą. EUNB jako pierwszy ustanowił kompleksową bazę danych 
tego rodzaju w Europie na podstawie dużego transgranicznego badania wybranych banków i 
zgromadzonych informacji uprzednio dostępnych jedynie na szczeblu krajowym. 

Podobnie jak to miało miejsce w USA, wyniki ogólnounijnego testu warunków skrajnych są 
ujawniane w zależności od poszczególnych przypadków, ale szczegółowość informacji 
dostarczonych w UE była niespotykana, co potwierdziło sprawozdanie Trybunału. Stanowi to 
dodatkowy atut w podzielonym środowisku nadzorczym, jakim jest UE. Ujawnione liczby 
uzupełniają wyniki i są wykorzystywane przez uczestników rynku do przeprowadzania własnych 
testów warunków skrajnych lub analizy ogólnej.  

W teście weźmie udział wiele podmiotów i przeprowadzony zostanie on pod presją czasu. W 
nieunikniony sposób będzie stwarzać wyzwania w ramach struktury zarządzania, co utrudni 
przeprowadzenie jakiegokolwiek testu wyników skrajnych, a w szczególności o wymiarze 
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regionalnym. EUNB musi pogodzić rolę koordynatora, twórcy i strażnika metodologii z ramami 
prawnymi, w ramach których posiada on ograniczoną rolę w zakresie zapewniania jakości wyników 
banków i skąpe zasoby.  

W sprawozdaniu podkreślono, że w warunkach UE należy dołożyć dodatkowych starań w celu 
zapewnienia spójności między bankami należącymi do różnych jurysdykcji i działającymi na 
podstawie nie w pełni zharmonizowanych zasad i praktyk nadzoru. EUNB zobowiązuje się wziąć pod 
uwagę zalecenia Trybunału jako część toczącej się dyskusji dotyczącej możliwych 
długoterminowych zmian do ogólnounijnego testu warunków skrajnych. 

W stosownych kwestiach EUNB nawiązał kontakt z ERRS i EBC w sprawie tych odpowiedzi.  

Uwagi szczegółowe 

Streszczenie 

VII. 

EUNB nie udziela komentarzy na temat własnego zarządzania poza tym, co zostało opublikowane 
w „opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie publicznych konsultacji 
dotyczących funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru”.  

VIII. 

Skład Rady Organów Nadzoru EUNB, Rady Generalnej ERRS i podgrup w wielu przypadkach jest ten 
sam, zatem współpraca między tymi dwoma organizacjami trwa przez cały czas. 

IX. 

Rola EUNB odzwierciedla jego strukturę zarządzania i posiadane zasoby. Aspekt ten ma kluczowe 
znaczenie w przypadku wielu decyzji dotyczących przygotowywania i przeprowadzania testów.   

Obecnie podział zadań związanych z testami warunków skrajnych między EUNB a właściwymi 
organami  stanowi rozważny i skuteczny sposób wykonania zadania, biorąc pod uwagę 
obowiązujące przepisy prawne, zarządzanie i zasoby, przy czym właściwe organy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zapewnienie jakości. EUNB wyraża zadowolenie z bliskiej i pomyślnej 
współpracy z właściwymi organami, w tym z organami nadzoru bankowego EBC, w zakresie 
przeprowadzania w ostatnich latach testów warunków skrajnych, czego wynikiem było solidniejsze 
i wiarygodniejsze podejście do testów warunków skrajnych. 

X. 

EUNB pragnie podkreślić, że te uwagi należy rozważyć w powiązaniu z debatą między właściwymi 
organami poświęconą ujawnieniu filaru 2. Do czasu wdrożenia niedawnych zmian do przepisów 
dotyczących wymogów kapitałowych obowiązek publikacji przez banki wymogów w zakresie 
poziomów filaru 2 nie był jasno sprecyzowany. Sytuacja ulegnie zmianie wraz z wprowadzeniem 
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zmian do przepisów dotyczących wymogów kapitałowych (rozporządzenie nr 575/2013 i dyrektywa 
2013/36/UE) (patrz  art. 447: ujawnienie kluczowych mierników), które wejdą w życie w lipcu 2019 
r. 
 

Sprawozdanie EUNB ma charakter merytoryczny, ale EUNB podkreśliła, że wyniki należy 
interpretować w połączeniu ze scenariuszem makro. 

Wprowadzenie 

7. 

Rola EUNB odzwierciedla przyznane mu kompetencje, do których nie zalicza się zapewnienie 
jakości, mając na uwadze ograniczone zasoby.  

Uwagi 

14. 

W odniesieniu do tej sekcji ogólnounijny test warunków skrajnych miał decydującą rolę w 
identyfikacji słabych punktów i doprowadził do uruchomienia środków do rekapitalizacji sektora 
bankowego UE. Ekspozycja banków na niespotykaną skalę doprowadziła również do zwiększenia 
dyscypliny rynkowej. Jednakże tak jak w przypadku każdego testu wyników skrajnych, i to ćwiczenie 
dla całej UE nie jest w stanie pokryć wszelkiego rodzaju ryzyka. EUNB zawsze w wyraźny sposób 
informował o tym ograniczeniu w swoich sprawozdaniach.  

20. 

Banki w procesie restrukturyzacji są wyłączone z uczestniczenia w tej próbie, ponieważ Komisja 
Europejska samodzielnie regularnie przeprowadza „ocenę wykonalności DG COMP w kontekście 
procedur pomocy państwa”. Ponadto założenia statycznego bilansu byłyby nieoptymalne dla 
banków w trakcie restrukturyzacji, zwłaszcza kiedy delewarowanie stanowi część warunków 
uzyskania pomocy państwa. 

21. 

EUNB pragnie zwrócić uwagę na to, że celem testu warunków skrajnych jest uzyskanie prognozy 
potencjalnego zagrożenia dla banków. Test należy zatem rozpocząć od neutralnego wyboru banków 
bez wcześniejszych uprzedzeń. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie stronniczości i wyboru 
jedynie „słabszych” banków zgodnie ze wskaźnikami ryzyka z przeszłości i pominięcia banków z 
potencjałem, ale z nieznanymi punktami słabymi.  

Większość banków z państw wymienionych w pierwszym podpunkcie brała udział w próbie 
przeprowadzonej przez EBC. Sprawozdanie poświęcone temu testowi warunków skrajnych 
opublikowano w lutym 2019 r., a ujawnione wyniki przedstawiono całościowo (z wyjątkiem Grecji, 
gdzie opublikowano dane poszczególnych banków). 
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22. 

W niniejszej sekcji EUNB podkreśla, że w teście warunków skrajnych zastosowano pojedynczy 
scenariusz niekorzystny, który nie jest w stanie objąć wszystkich ryzyk systemowych, ale 
koncentruje się na tych najważniejszych. Włączenie dodatkowego scenariusza znacznie utrudniłoby 
przeprowadzenie ćwiczenia i, w związku z tym, należałoby przeanalizować, jak wpłynęłoby to na 
koszty, korzyści i zasoby. 

26-33. 

W niniejszej sekcji EUNB odnotowuje, że tak jak w przypadku każdego testu wyników skrajnych, 
ćwiczenie dla całej UE nie jest w stanie objąć wszystkich możliwych rodzajów ryzyka. EUNB zawsze 
w jasny sposób informował o tym ograniczeniu w swoich sprawozdaniach. 

27. 

Mimo że proces nie jest dokumentowany, regularne działania podejmowane przez EUNB w zakresie 
oceny ryzyka, w tym dotyczące tablicy wskaźników ryzyka EUNB, pomagają personelowi rozszerzyć 
wiedzę na temat scenariusza. Ponadto w kolejnym ustępie Trybunał bierze pod uwagę wkład 
członków ERRS w ocenę ryzyka ERRS, obejmującą również ocenę ryzyka EUNB. 

30. 

Wyniki testu warunków skrajnych EUNB stanowią analizę scenariusza, gdzie zmienne 
makroekonomiczne są poddane warunkom skrajnym zgodnie z opisem ryzyka (wkład) i 
szczególnymi zmiennymi bankowymi (wynik) i w warunkach skrajnych są przedmiotem oceny 
banków zgodnie ze wspólną metodologią. Zatem to istotne zwiększenie kredytów zagrożonych, a 
nie punkt początkowy ćwiczenia, stanowi wynik, a także środki prowadzące do podwyższenia ryzyka 
kredytowego w teście wyników skrajnych. Zwrócono uwagę na to, że w niekorzystnym scenariuszu 
makrofinansowym dla ogólnounijnego testu wyników skrajnych z 2018 r. stwierdzono, że „ogólnie, 
zwiększenie ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy spowodowałoby podwyższenie poziomu kredytów 
zagrożonych i łączyłoby się ze zwiększeniem utraconego wyniku odsetkowego”. 

Ponadto ERRS pragnie podkreślić, że ryzyko zidentyfikowane przez Radę Generalną bardziej 
obejmuje szczegółową terminologię stosowaną w oddolnej ankiecie, tak by ryzyko związane z oceną 
jakości kwalifikowało się do ryzyka 2 w załączniku II do niniejszego sprawozdania.  

31. 

Pomimo że to zdanie jest prawidłowe, nie bierze ono pod uwagę faktu, że test warunków skrajnych 
dla płynności i test warunków skrajnych dla wypłacalności różnią się pod względem 
metodologicznym. Pod tym względem ogólnounijny test warunków skrajnych jest testem 
wypłacalności, a nie testem płynności, zatem ryzyko płynności należy ocenić innymi sposobami, np. 
za pomocą wskaźnika pokrycia wypływów netto i wskaźnika stabilnego finansowania netto. Test 
warunków skrajnych dla płynności wymagałby przeprowadzenia innego ćwiczenia (podobnego do 
tego, jakie EBC przeprowadza w 2019 r.) i, ze względu na różne ramy czasowe, test warunków 



ODPOWIEDZI EUNB DO SPRAWOZDANIA SPECJALNEGO TRYBUNAŁU DOTYCZĄCEGO 
OGÓLNOUNIJNEGO TESTU WARUNKÓW SKRAJNYCH 

 5 

skrajnych na płynność trudno jest ująć w obecnym ogólnounijnym teście warunków skrajnych, 
biorąc pod uwagę: i) jego ramy czasowe; ii) założenie bilansu statycznego; iii) szczegółowe 
ujawnienie wyników poszczególnych banków. 

32. 

Ocena ryzyka przeprowadzona przez ERRS obejmuje analizę danych poszczególnych banków 
pochodzących z wielu źródeł, zgodnie z powierzonym mandatem. ERRS powierzono nadzór 
makroostrożnościowy systemu finansowego UE oraz zapobieganie wystąpieniu ryzyka 
systemowego i jego minimalizację, ale nie nadzór mikroostrożnościowy nad bankami. 

33. 

Tablicę wskaźników ryzyka EUNB wykorzystuje się jako pomocnicze źródło informacji dla personelu 
EUNB mające zastosowanie do scenariusza ERRS. Ponadto, jak już wspominano powyżej, uznaje się 
wkład członków ERRS w ocenę ryzyka, obejmującą również EUNB.   

34. 

Test warunków skrajnych EUNB jest analizą scenariusza, gdzie zmienne makroekonomiczne są 
poddawane testowi zgodnie z opisem ryzyka (wkład) i szczególnymi zmiennymi bankowymi (wynik) 
pod wpływem warunków skrajnych zgodnie ze wspólną metodologią.  

Jak wspomniano powyżej opis scenariusza stanowi wspólne działanie EUNB i ERRS. Członkostwo w 
Radzie Organów Nadzoru EUNB (i jej podstrukturach) i Radzie Generalnej ERRS (i jej 
podstrukturach) w dużym stopniu się pokrywają i, w związku z tym, te same właściwe organy są 
reprezentowane w obu organizacjach, co oznacza również, że wymiana poglądów i dyskusje nad 
kształtem scenariusza z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów toczą się przez cały 
czas.  

36. 

Scenariusz obejmował wstrząsy zarówno z sektora rzeczywistego, jak i finansowego.  

37. 

Istotne jest by dokonać zróżnicowania czynników inicjujących dla scenariusza i ich interakcji z 
innymi zagrożeniami i słabościami – zostało to odzwierciedlone w opisie i kalibracji scenariusza. 
Ponadto ERRS podkreśla, że zagrożenia dla stabilności finansowej, które stanowią podstawę 
niekorzystnego scenariusza, nie przedstawiają żadnych niezamierzonych skutków, które mogą 
wpłynąć na przyszłe decyzje w sprawie polityki pieniężnej. 

38. 

Ryzyka mające miejsce w UE odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu scenariusza. Niekorzystne 
sprzężenie zwrotne między ograniczoną rentownością banków a niskim wzrostem nominalnym oraz 
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obawy dotyczące zdolności do obsługi długu publicznego i prywatnego zostały wyraźnie 
wymienione w opisie i odgrywają kluczową rolę przy kalibracji wstrząsów. Kształt scenariusza ma 
na celu zapewnienie zidentyfikowania banków, które zostały nadmiernie wystawione na te ryzyka, 
w trakcie przeprowadzania ćwiczenia. Dotyczy to możliwych przypadków upadłości banków, jeżeli 
dostarczone zostaną na to dowody. Ponadto, biorąc pod uwagę konsekwencje skutków 
wzmocnienia w szerszym znaczeniu, wychodzą one zwykle poza zakres mikroostrożnościowy testu 
wyników skrajnych EUNB.  

43. 

EBC wraz ESSR wspólnie stwierdzają, że oświadczenie Trybunału dotyczące udziału organów 
krajowych w procesie nie sprzyjało opracowaniu obiektywnego scenariusza i nie przedstawia 
pełnego opisu procesu opracowywania scenariusza.  

Ramka 1: 

ERRS wraz EBC, odnosząc się do uwag Trybunału dotyczących wykorzystania dodatkowego stopnia 
dotkliwości, stwierdzają, że każdy model oparty o dane historyczne ma ograniczenia i że każda 
opinia decydentów stanowi wkład w całościowy proces. W ciągu całego procesu odbyło się wiele 
dyskusji, a właściwe organy wyrażały różne poglądy na temat odpowiedniego stopnia dotkliwości 
w swoich państwach, ale poglądy i opinie wyrażane podczas dyskusji nie doprowadziły do 
automatycznego podjęcia działań. Każda decyzja została podjęta w przejrzysty sposób przy 
współpracy z całą grupą zadaniową.  

45. 

W odniesieniu do uwagi Trybunału stwierdzającej, że państwa były poddane bardzo zróżnicowanym 
poziomom wstrząsów, należy zauważyć, że zróżnicowanie wstrząsów ze względu na państwa 
podążało za opisem – patrz Bianchi (2019) „The role of country factors in the 2018 EBA stress test” 
(Rola czynników krajowych w teście wyników skrajnych EUNB w 2018 r.), No. 1/FS/19, Central Bank 
of Ireland. 

W Szwecji, duży wstrząs na rynku nieruchomości, który był odzwierciedleniem słabości rynku w tym 
kraju, wyjaśnia poziom ogólnej dotkliwości scenariusza. 

Ramka 3: 

Scenariusze testów warunków skrajnych dla USA i UE różnią się od tego przeprowadzonego przez 
Bank Anglii, gdyż wskazują one niski poziom inflacji przez cały 3-letni okres, podczas gdy w Wielkiej 
Brytanii przewiduje się gwałtowny wzrost cen. Ponadto istnieją różnice, jeśli chodzi o zastosowanie 
wstrząsów w odniesieniu do długoterminowych stóp procentowych. Ogólnounijny test warunków 
skrajnych przewiduje w 10-letnim okresie w miarę łagodny wzrost stóp procentowych, natomiast 
scenariusz Banku Anglii przewiduje duży wzrost. Z drugiej strony scenariusz kompleksowej analizy 
kapitałowej i przeglądu zakłada spadek długoterminowych stóp procentowych. 

Wstrząs spowodowany stopą bezrobocia w niekorzystnym ogólnounijnym teście warunków 
skrajnych jest mniejszy w porównaniu do innych scenariuszy testów warunków skrajnych, jednak 
ostateczny poziom zatrudnienia dla UE jest najwyższy wśród innych testów warunków skrajnych.  
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58. 

Metodologia nie jest w stanie wyjaśnić każdego poszczególnego przypadku. Ewentualne 
usprawnienia powinny dostarczyć wystarczającą ilość informacji bez konieczności nadmiernego 
komplikowania metodologii.  

60. 

Pomimo że modele mogą mieć braki, oddolny test został uzupełniony o: 

I. ograniczenia zawarte w metodologii; 

II. proces zapewnienia jakości (i podręczniki zapewnienia jakości); 

III. statystyki opisowe; 

IV. parametry ryzyka kredytowego;  

V. szeroką gamę narzędzi w celu zapewnienia porównywalności wyników. 

62. 

Przyjęte założenia oparte są na wynikach pochodzących z powiązanej literatury ekonomicznej lub 
najnowocześniejszych metodologii testowania warunków skrajnych. 

63. 

Dokładne współczynniki nie są udostępniane bankom, aby zapewnić w ten sposób skuteczność 
ogólnounijnego testu wyników skrajnych. Istotne jest, by mieć na uwadze, że pełne udostępnienie 
parametrów EUNB/EBC i modeli challenger minęło by się z celem przeprowadzenia (ograniczonego) 
oddolnego testu wyników skrajnych, jako że jednym z jego głównych celów jest wsparcie 
zarządzania ryzykiem banków i ich zdolności modelowania.  W teście oddolnym uczestniczące 
instytucje powinny skoncentrować się raczej na opracowaniu nowych modeli lub udoskonaleniu już 
istniejących, niż próbować przewidzieć oczekiwania organów nadzoru bankowego. Ponadto 
udostępnienie bankom pełnego zestawu elastyczności, stanowiącego podstawę parametrów 
EUNB/EBC, w zbyt dużym stopniu ułatwiłoby im ukształtowanie prognoz testów warunków 
skrajnych i wymaganej dokumentacji modelowej w taki sposób, że właściwe organy byłyby 
praktycznie pozbawione możliwości kontestowania wyników banków. 

66. 

Założenie bilansu statycznego służy do celu analizy wpływu testu warunków skrajnych zakładając, 
że pozostałe czynniki pozostaną niezmienione. Ewentualne działania ograniczające podjęte przez 
kadrę kierowniczą uważa się za część SREP. Zmiana tego podejścia wymagałaby znacznie większej 
ilości zasobów do zapewnienia jakości i oceny wiarygodności działań kierowniczych. 
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68. 

EUNB nie jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości, ale udostępnił właściwym organom niektóre 
narzędzia wsparcia (jak statystyki opisowe czy sprawozdania zapewnienia jakości). Zobacz również 
odpowiedź EUNB w temacie kontroli w siedzibach. 

75. 

EUNB zgadza się z Trybunałem w kwestii tego, że ograniczone zasoby nie pozwalają na 
systematyczne gromadzenie wyczerpujących informacji na temat tego, czy brak ograniczeń 
wpłynąłby pozytywnie czy negatywnie na wyniki. Mimo to, jeśli chodzi o zastosowanie modeli 
testów warunków skrajnych banków w stosunku do norm minimalnych, EUNB udostępnił 
właściwym organom statystyki opisowe i sprawozdania zapewnienia jakości, by wesprzeć je w 
procesie zapewnienia jakości przy zakwestionowaniu danych bankowych w teście warunków 
skrajnych. 

Jeśli chodzi o parametry ryzyka kredytowego, to szablon ryzyka kredytowego zawarty w rubrykach 
na 2018 r. powinien być wypełniony przez banki w przypadku wykorzystania przez nie parametrów 
ryzyka kredytowego, tak więc banki były w pewnym sensie zobowiązane do dostarczenia tych 
informacji. EUNB dopatrzył się jednak braku spójności w sposobie, w jaki banki oznaczały 
stosowanie parametrów i, w związku z tym, w kolejnym teście warunków skrajnych przewidywane 
są zmiany. Banki powinny otrzymać dalsze wytyczne w kwestii warunków oznaczania stosowanych 
parametrów. 

EBC, pełniąc funkcję właściwego organu, odnotowuje dużą liczbę stosowanych przez banki modeli 
testów warunków skrajnych, które nie są przedmiotem nadzoru ani zatwierdzenia. Zatem, mając 
na uwadze zasoby i czas dostępny podczas testu warunków skrajnych, EBC nie jest w stanie 
systematycznie poddawać wszystkie modele kontroli jakości. W przypadku, gdy liczby okazały się 
nieprzekonujące, przedmiotowe modele zostały zakwestionowane. 

76. 

EUNB pragnie podkreślić, że w podręczniku zapewniania jakości sugerowano, by właściwe organy 
przeprowadziły samoocenę. Nie ma wymogu dzielenia się tą oceną z EUNB. 

79. 

EUNB pragnie podkreślić, o ile to możliwe (ryzyko kredytowe i NII) postanowiono udostępnić dane 
statystyczne według państwa kontrahenta dla wszystkich państw UE, SSM i krajów nordyckich. 

82. 

W przypadku niezdanego testu warunków skrajnych celem nie jest identyfikacja banków, które go 
nie zdały, lecz tych, które są słabsze i wymagają bardziej dokładnego nadzoru. W rzeczywistości 
bank, do którego powyższe zdanie się odnosi, w teście warunków skrajnych miał jeden z 
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najwyższych poziomów uszczuplenia kapitału. Ponadto, właściwe organy przeprowadzają 
weryfikację punktu początkowego.  

83. 

Planowanie i przygotowywanie kontroli w siedzibach jest zwykle procesem planowanym z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na zasoby, należy podkreślić, że 
dla przykładu pojedyncza kontrola w siedzibie może zająć ponad 50 tygodni, w zależności od zakresu 
dochodzenia i złożoności badanej sprawy.  

87. 

EUNB z zadowoleniem przyjmuje wynik dotyczący przejrzystości testu, który udostępnia dużą ilość 
informacji i przyznaje, że jedyne brakujące informacje dotyczą poziomu filaru 2, co odzwierciedla 
toczącą się dyskusję w UE w sprawie jego ujawnienia. 

Zachęcamy również do zapoznania się z uwagą poniżej odnoszącą się do ustępu poświęconemu 
ujawnieniu wymogów kapitałowych. 

90. 

Należy odnotować, że szablon testu warunków skrajnych obejmuje również informacje na temat 
migracji miedzy etapami, tak aby można było w nim ująć nowy portfel aktywów, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązań. 

91. 

EUNB pragnie podkreślić, że wszystkie podpunkty w niniejszym ustępie podkreślają wyraźne cechy 
typowe dla oddolnego testu warunków skrajnych.  

Porównanie modeli wewnętrznych i standardowego podejścia opisanego w drugim podpunkcie ma 
podstawę w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych, a nie w metodologii EUNB. 

92. 

Przypis do ww. ustępu jest zgodny z faktami, ale nie wspomina o tym, że porównanie to może mieć 
również zastosowanie do poszczególnych banków w udostępnionych pojedynczych arkuszach. 

93. 

Sprawozdanie EUNB dotyczące wyników testu warunków skrajnych stanowi bardzo neutralne 
streszczenie wyników i ma na celu charakter informacyjny, ale jednocześnie bezstronny. Podczas 
gdy przy wynikach i ekspozycji bazowej zachowano pełną przejrzystość, to ocenę pozostawiano w 
gestii właściwych organów i innych zainteresowanych stron, mając na uwadze również, że test 
warunków skrajnych stanowi punkt początkowy, a nie końcowy procesu przeglądu nadzorczego.   

95. 
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EUNB pragnie podkreślić, że należy to interpretować w połączeniu z debatą poświęconą ujawnieniu 
filaru 2. Zanim ustanowione ostatnio zmiany do przepisów o wymogach kapitałowych weszły w 
życie, publikacja wymogów w zakresie poziomów bankowych filaru 2 nie była obowiązkowa i 
istniały rozbieżne poglądy na temat tego, czy pełna przejrzystość przynosi same korzyści czy nie.  

EUNB zgadza się jednak z poglądem, że należy usprawnić pewne kwestie w tej dziedzinie, w 
szczególności należy wziąć pod uwagę przemówienie byłego przewodniczącego EUNB w Banku 
Narodowym Rumunii (listopad 2018 r.). 

97-100. 

Wytyczne SREP podkreślają ważną rolę działań ograniczających w potencjalnym umożliwieniu 
instytucji całkowitego spełnienia wymogów kapitałowych w odpowiednim czasie. Niniejsze 
sprawozdanie wzięło to pod uwagę. Ponieważ test wyników skrajnych EUNB oparty jest o założenie 
bilansu statycznego, należy zachować ostrożność przy prostym porównaniu wyników testu 
warunków skrajnych i wymogów kapitałowych. 

101. 

EUNB pragnie podkreślić, że to zdanie można jedynie interpretować jako próbę skoncentrowania 
się na ocenie wrażliwości banków na scenariusz. Odporność banków zależy od ich kapitałowych 
punktów początkowych, które można porównywać w czasie.  

W rzeczywistości ogólnoeuropejski test warunków skrajnych doprowadził do stopniowego 
zwiększenia kapitału w bankach, co potwierdza obserwacja ewolucji początkowego kapitału 
podstawowego Tier I w czasie. 

102. 

EUNB nie ma zamiaru twierdzić, że wszystko przebiega w prawidłowy sposób, nie sugeruje też tego 
w swoich sprawozdaniach, ale zawsze podkreśla, że wyniki należy intepretować w połączeniu z 
działaniami następczymi i założeniami, należy je w szczególności traktować jako punkt początkowy 
dyskusji z organami władzy. 

EUNB nie dokonuje oceny tego, czy banki mogły oprzeć się kryzysowi finansowemu z 2008 r. czy 
innemu kryzysowi, gdyż jedynie identyczny scenariusz mógłby tego dokonać.   

Wnioski i zalecenia 

108. 

Rola EUNB odzwierciedla przyznany mu mandat prawny, który nie obejmuje żadnych konkretnych 
obowiązków w zakresie zapewnienia jakości, nie wspominając o ograniczonych zasobach. Jedynym 
sposobem na zwiększenie zaangażowania EUNB w proces zapewniania jakości, jest przyznanie mu 
większych zasobów. Ponadto należy rozważyć skutki w zakresie kosztów testu warunków skrajnych 
i możliwość powielenia pracy wykonywanej przez organy nadzoru (jak np. SSM).  
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EUNB podkreśla, że porównywalność udostępniona jest poprzez publikację bardzo szczegółowych 
danych i dostarcza ona przejrzyste wyjaśnienia ewentualnych różnic między bankami. EUNB 
udostępnia również właściwym organom narzędzia porównawcze w celu przeprowadzenia 
zapewnienia jakości. 

109. 

EUNB zgadza się z Trybunałem w tym, że – niezależnie od przyznanego mandatu prawnego – 
działania te wymagają głębokich zasobów i, z tego względu nie mogą być przeprowadzone z 
udziałem siedmiu pełnoetatowych pracowników, w tym statystyków obecnie zatrudnionych przy 
teście warunków skrajnych. Ponadto należy zorganizować lub dokonać szczegółowych przeglądów 
i kontroli, co jest praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę ramy czasowe testu, a w szczególności 
minimalne środki finansowe przeznaczone na ten cel lub ich brak. 

Zalecenie 1 – EUNB musi wzmocnić kontrolę nad procesem testu warunków skrajnych 

EUNB przyjmuje zalecenie. Należy podkreślić, że powodzenie tego zadania zależy od: i) uzyskania 
istotnych dodatkowych zasobów, na co już wcześniej wskazywał Trybunał i wydał w tej sprawie 
zalecenie; ii) zarządzanie jest odpowiednie w stosunku do założonego celu zgodnie z decyzją Komisji 
na podstawie zalecenia Trybunału. 

Istotne jest także, by uniknąć powielania zadań przeprowadzonych już przez właściwe organy. 

Zalecenie 2 – Uzupełnienie obecnie stosowanej procedury oddolnej elementami 
procedury odgórnej 

EUNB przyjmuje zalecenie. Należy podkreślić, że pomyślne wykonanie tego zalecenia zależy od 
uzyskania dodatkowych środków na ten cel. 

Również w tym przypadku potrzebne byłyby specjalne zasoby i środki finansowe. Ustanowienie od 
podstaw modelu odgórnego wymaga szczególnej wiedzy fachowej i wsparcia konsultantów, ale 
stopniowe wdrażanie elementów procedury odgórnej może być wykonalne, jeśli przygotowania ze 
strony EUNB i zaangażowanych stron rozpoczną się wystarczająco wcześnie, by elementy te 
mogłyby być wdrożone do 2022 r. 

110. 

Decyzje dotyczące próby nie są podejmowane w arbitralny sposób, ale w oparciu o kryteria zawarte 
w metodologii i formalnych informacjach zwrotnych otrzymanych przez właściwe organy. 

EUNB pragnie podkreślić, że ponieważ celem testu warunków skrajnych była identyfikacja 
potencjalnie słabych banków, to wybór próby powinien być neutralny, tj. mogą istnieć banki uznane 
za bezpieczne w oparciu o wskaźniki ryzyka z przeszłości, ale bardzo wrażliwe na niekorzystny 
scenariusz szokowy. 
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Zalecenie 3 – Wybór banków oparty na analizie ryzyka, a nie wyłącznie na wielkości 

EUNB częściowo przyjmuje zalecenie. EUNB ponownie rozważy zasięg geograficzny. EUNB różni się 
od Trybunału w spojrzeniu na zastosowanie kryteriów opartych na analizie ryzyka w celu 
uzupełnienia kryterium rozmiaru podczas ustanawiania próby do ogólnounijngo testu warunków 
skrajnych. 

111. 

EUNB pragnie zauważyć, że w obu przypadkach wpływ końcowy zostanie zmierzony w oparciu o 
stopień pogorszenia zmiennych makrofinansowych. 

Zalecenie 4 – Wprowadzenie alternatywnych scenariuszy warunków skrajnych 

EUNB częściowo przyjmuje zalecenie. 

Odnośnie do pkt.1 zalecenia 4 – ponieważ niektóre rodzaje ryzyk mogą pochodzić z globalnych 
źródeł EUNB zachowuje prawo decydowania (we współpracy z ERRS) w zakresie wyboru 
najistotniejszych ryzyk. 

Odnośnie do pkt.2 zalecenia 4 – zwiększyłoby to obciążenie ćwiczeniem właściwych organów, 
banków i samego EUNB. Bez dodatkowych zasobów zarządzanie wielokrotnymi scenariuszami 
może okazać się niewykonalne w ogólnoeuropejskim teście warunków skrajnych. 

Odnośnie do pkt.3 zalecenia 4 EUNB stwierdza, że może dokonać udoskonaleń w kryteriach oceny 
dotkliwości scenariusza, ale nie byłoby możliwe ilościowe określenie dotkliwości indywidualnego 
parametru, co jest raczej wynikiem ogólnego scenariusza. 

Oprócz obaw dotyczących zasobów wdrażanie testu warunków skrajnych na 2020 r. stanowiłoby 
wyzwanie. Na podstawie zwykłego harmonogramu testu warunków skrajnych ERRS miałby jedynie 
kilka miesięcy na omówienie, wdrożenie i zatwierdzenie istotnych zmian do scenariusza. 

Zalecenie 5 – Struktura zarządzania powinna zapewniać należyte uwzględnienie interesów 
UE 

Do roli EUNB nie należy przedstawianie uwag na temat własnego zarządzania i, w związku z tym, 
EUNB podporządkuje się decyzji Komisji w tym zakresie. 

114. 

Filar 2 i całkowity wymóg kapitałowy nie zostaną opublikowane ze względu na toczącą się dyskusję 
między właściwymi organami dotyczącą ujawnienia filaru 2. 

Celem EUNB jest dostarczenie zwięzłego, rzeczowego i dostępnego sprawozdania 
podsumowującego wyniki testu warunków skrajnych. Sprawozdanie uzupełnia obszerne dane 
rozpowszechnione wraz z ujawnieniem wyników testu warunków skrajnych. EUNB jest 
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przygotowany, aby rozważyć wdrożenie usprawnień w celu zwiększenia wartości informacyjnej 
sprawozdania. 

Zalecenie 6 – Zwiększenie wartości informacyjnej publikacji 

EUNB przyjmuje do wiadomości zalecenie 6 pkt.1. 

EUNB częściowo przyjmuje do wiadomości zalecenie 6 pkt.2. Urząd zauważa, że test wyników 
skrajnych stanowi punkt początkowy procesu SREP i opiera się na założeniu bilansu statycznego, a 
wszelkie jednoznaczne opinie na temat odporności mogą wprowadzać w błąd, gdyż to rolą 
właściwych organów jest przedstawienie oceny na temat odporności na koniec procesu SREP. EUNB 
zwiększy objętość informacji w sprawozdaniu podsumowującym. 

 



 

Zespół kontrolny 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących 
wybranych obszarów polityki i programów unijnych bądź kwestii związanych 
z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje 
zadania kontrolne w taki sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc 
pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom 
dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes 
polityczny i społeczny. 

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę IV – której 
przewodniczy członek Trybunału Neven Mates – zajmującą się obszarami regulacji 
rynków i konkurencyjnej gospodarki. Kontrolą kierował Neven Mates, członek 
Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Georgios Karakatsanis, szef 
gabinetu; Marko Mrkalj, attaché; Marion Colonerus, kierownik; Mirko Gottmann, 
koordynator zadania, a także kontrolerzy: Karolina Beneš, Giuseppe Diana, Shane Enrigh, 
Jörg Genner, Helmut Frank, Athanasios Koustoulidis, Violeta Radu i Julio Cesar Santin 
Santos.  

Od lewej: Marion Colonerus, Giuseppe Diana, Mirko Gottmann, Julio Cesar Santin 
Santos, Neven Mates, Marko Mrkalj, Jörg Genner, Athanasios Koustoulidis, Shane 
Enright. 
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W niniejszym sprawozdaniu oceniono przebieg 
ogólnounijnego testu warunków skrajnych dotyczącego 
banków przeprowadzonego na podstawie uprawnień 
powierzonych Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Bankowego. W makroekonomicznym scenariuszu 
warunków skrajnych założono pogorszenie warunków 
ekonomicznych w stosunku do scenariusza bazowego, 
symulowany wstrząs był jednak mniej dotkliwy niż ten 
podany w pierwotnych komunikatach. 
Niekorzystny wpływ wstrząsu ukierunkowano na kilka 
dużych gospodarek, z których większość poradziła sobie 
dość dobrze podczas ostatniej recesji, a nie na państwa, 
które zostały najbardziej dotknięte tym kryzysem. 
Ponadto w ramach scenariusza nie przeprowadzono testu 
banków na wypadek dotkliwych wstrząsów finansowych i 
nie uwzględniono w dostatecznym stopniu pewnych 
istotnych czynników ryzyka systemowego. 
Ze względu na brak zasobów i obowiązujące mechanizmy 
zarządzania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego nie był 
w stanie zapewnić „porównywalności i wiarygodności 
metod, praktyk i wyników” zgodnie z wymaganiami 
przepisów rozporządzenia i musiał pod tym względem 
polegać głównie na krajowych organach nadzoru. 
Niemniej za korzystne należy uznać opublikowanie dużych 
ilości informacji.
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