Wyniki testów warunków skrajnych krajowych spółek zależnych, będących częścią grup
bankowych, uczestniczących w testach EBA
W związku z publikacją wyników testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Europejskim Bankiem
Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego
(ESRB) oraz ze względu na fakt, że krajowe banki, działające w Polsce należące do
europejskich grup bankowych zostały tylko pośrednio uwzględnione w procedurze
europejskich stress testów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w uzgodnieniu z
Komitetem Stabilności Finansowej (KSF) przygotował i wykonał testy warunków skrajnych
krajowych spółek zależnych, będących częścią grup bankowych, uczestniczących w
europejskich testach.
Testy EBA zostały przeprowadzone na 91 grupach bankowych obejmujących ponad 65%
aktywów europejskiego sektora bankowego i miały na celu oszacowanie odporności banków
na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby
badania przyjęto 5% współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 (funduszy
podstawowych) jako poziom odniesienia dla określenia kondycji banków uczestniczących w
testach.
Symulacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została oparta na założeniach
makroekonomiczno-finansowych przyjętych przez EBA w ramach europejskich testów
warunków skrajnych w roku 2011. Jednocześnie scenariusz został zmodyfikowany tak,
by odzwierciedlał bieżącą sytuację w polskiej gospodarce.
Wyniki testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez UKNF potwierdzają wysoką
odporność sektora bankowego w Polsce na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe.
Należy podkreślić, że wszystkie banki – spółki zależne podmiotów objętych badaniem EBA –
przeszły pomyślnie test UKNF, a jego wyniki potwierdzają stabilną pozycję kapitałową
banków działających w Polsce.
Współczynnik Tier 1 uzyskany w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez UKNF
(scenariusz szokowy na koniec 2012 r.)
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