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Wprowadzenie

Ryzyko bankowe jest jednym z podstawowych zagadnień w analizie
i ocenie funkcjonowania banku komercyjnego. Kształtowanie się poziomu
tego ryzyka może mieć wiele determinant. Do najważniejszych należą ceny
aktywów, od których zależy wycena kluczowych pozycji bilansowych i poza-
bilansowych banku. Ryzyko rynkowe związane jest w sposób szczególny ze
specyfiką danego rynku.

Zarządzanie ryzykiem bankowym jest procesem, który obejmuje działania
mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie ryzykiem wy-
stępującym w działalności bankowej, a także kontrolę skutków tych działań.
Jednak w ostatnim okresie podejście do tego procesu w instytucjach finan-
sowych ulega zmianie, co jest m.in. skutkiem zjawisk zachodzących w global-
nym systemie finansowym, częściowo pojawiających się w następstwie kryzy-
su z 2008 r. Do zjawisk tych można zaliczyć m.in.: zwiększającą się zmienność
cen, która stała się immanentną cechą rynków surowców1, zaburzenie i ujed-
nolicenie struktury uczestników rynku, przez co zanika odrębność motywacji
do przeprowadzania określonych typów transakcji przez grupy inwestorów.
W ten sposób zostaje zachwiana równowaga rynkowa, a większość inwes-
torów ulega motywacji krótkookresowej2.

Uczestnikami rynku surowców, istotnymi z punktu widzenia ryzyka ban-
ku, są przedsiębiorstwa zainteresowane stabilizacją cen transakcyjnych po-
przez wykorzystanie strategii zabezpieczających. Systematycznie zwiększa się
udział inwestorów finansowych, takich m.in. jak fundusze inwestycyjne i hed-
gingowe3, przez co proporcja inwestorów niefinansowych i finansowych, będą-
cych uczestnikami rynku surowców, wskazuje na dominację tych drugich4.
W ten sposób rynki surowcowe podlegają procesowi finansyzacji, co objawia się
zwielokrotnieniem obrotów nierzeczywistych transakcji na surowcach w sto-
sunku do obrotów związanych z transakcjami rzeczywistymi.

1 L.R. Wray, The Commodities Market Bubble, The Levy Economics Institute of Bard College,
Public Policy Brief, 96, 2008, s. 114.

2 C.W. Cheong, Z. Isa, A.H.S. Mohd Nor, Exploring heterogeneous market hypothesis using
realized volatility, AIP Conference Proceedings, 1522 (1), Putrajaya 2013, s. 1138-1145.

3 Financial Investment in Commodity Markets: Potential Impact on Commodity Prices & Volatili-
ty, Institute of International Finance, September 2011, s. 7.

4 Financialized Commodity Markets, [w:] Trade and Development Report UNCTAD, New York
and Geneva 2011, s. 111; A. Dwyer, S. Gardner, T. Williams, Global Commodity Markets – Price
Volatility and Financialization, Bulletin Reserve Bank of Australia, June 2011, s. 56.
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Rynek surowców spełnia w obecnych warunkach ekonomicznych funkcję
swoistego barometru nastrojów inwestorskich. Typowym zjawiskiem dla ryn-
ku surowców jest przenikanie się transakcji na rynku spot i na rynku ter-
minowym5. Powoduje to powstawanie wzajemnej interakcji cen spot i cen
kontraktów futures. W ślad za tym zmieniają się motywacje uczestników rynku
surowców, co powoduje ewoluowanie czynników determinujących poziom ryzy-
ka6. Znaczącą rolę odgrywają spekulanci, których decyzje w coraz większym
stopniu przekładają się na wzrost krótkookresowej zmienności cen (w tym cen
futures jako wyznacznika przyszłej zmienności cen spot)7. Na podstawie
słownika pojęć ekonomicznych, dostępnego na portalu Narodowego Banku
Polskiego, spekulacja to jeden z motywów transakcji kupna-sprzedaży. Celem
spekulacji jest osiągnięcie określonego dochodu poprzez wykorzystanie przewi-
dywanych zmian cenowych. Przedmiotami tych transakcji są najczęściej in-
strumenty finansowe, dobra materialne lub nieruchomości. Cechą spekulacji,
w odróżnieniu od np. klasycznych strategii arbitrażu, jest podejmowanie
ryzyka8.

Powyższe prawidłowości mają odniesienie do większości surowców znaj-
dujących się w obrocie rynkowym, co skutkuje wzrostem presji na osiąganie
skuteczności w procesie zarządzania ryzykiem w instytucjach bankowych.

Można zauważyć dążenie do objęcia zakresem badań możliwie wszystkich
przejawów ryzyka, które mogą wywołać poważne skutki finansowe dla ban-
ków9. Tak kompleksowe podejście wynika stąd, że nie należy ignorować
żadnych czynników ryzyka, nawet tych, które pozornie zostały już urzeczywis-
tnione.

Innym podejściem, które pogłębia percepcję ryzyka bankowego, jest jego
agregacja w celu stworzenia modułów grupujących zbliżone rodzaje ryzyka.
Takie ujęcie poprawia skuteczność zastosowania technik zarządzania ryzy-
kiem10.

Biorąc pod uwagę złożoność zjawisk i struktur gospodarczych, niezbędne
jest zatem stworzenie mechanizmów dekompozycji ryzyka w celu wyodręb-
nienia oddziaływania skutków różnych rodzajów ryzyka wpisanych w daną
transakcję, zdarzenie lub proces.

5 P. Basu, W.T. Gavin, What Explains the Growth in Commodity Derivatives?, Federal Reserve
Bank of St. Louis Review, January/February, 93 (1), 2011, s. 38.

6 Ch.L. Gilbert, Speculative Influences on Commodity Futures Prices, 2006-2008, UNCTAD
Discussion Papers, 197, March 2010, s. 3.

7 S.H. Irwin, D.R. Sanders, The Impact of Index and Swap Funds in commodity Futures Markets,
A Technical Report for the OECD, June 2010, s. 4.

8 https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/spekulacja (dostęp 28.01.2018).
9 T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania,

Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 15.
10 Ibidem, s. 17.
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Uwzględniając omówione kierunki zmian w zarządzaniu ryzykiem instytu-
cji finansowych, przedmiotem badań objęto wpływ rynków surowców na
ryzyko bankowe, tj. oddziaływanie czynników ryzyka związanych z rynkiem
surowców na sytuację banku.

Należy w tym miejscu podkreślić, że problematyka oddziaływania rynków
surowców na sytuację podmiotów gospodarczych była zawsze ściśle związana
z praktyką gospodarczą. Miało to miejsce zwłaszcza w odniesieniu do przedsię-
biorstw produkcyjnych przemysłu spożywczego, branży paszowej, wydobyw-
czej i innych. Przedsiębiorstwa produkcyjne, działające w sferze realnej, stara-
ły się ograniczać wpływ zmienności cen surowców i walut na wysokość pozycji
kosztowych i przychodowych dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych strate-
gii zarządzania ryzykiem. Realizacja tych strategii była możliwa dzięki współ-
pracy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrastało zaangażowanie instytucji
finansowych na rynkach surowców i finansowych, a w ślad za nim rozwijane
były teorie i badania nad ryzykiem. Wielu badaczy przypisywało wzrost ryzyka
(zmienności cen) i tworzenie się baniek spekulacyjnych zachowaniom stadnym
instytucji finansowych11.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, w pracy sformułowano
następującą hipotezę główną: Niestabilność poziomu cen surowców przekłada
się na wzrost ryzyka banku.

W zakresie hipotezy głównej dookreślono trzy hipotezy pomocnicze:
1. Zmiany podaży pieniądza w odniesieniu do głównych walut są w istot-

nym stopniu skorelowane ze zmiennością cen na rynku surowców.
Przyjęto, że weryfikacja tej hipotezy oparta będzie na badaniu przyczyno-

wości w sensie Grangera pomiędzy zmianami wielkości podaży pieniądza
(dolara, euro, jena, juana (renminbi) i riala) oraz cenami głównych grup
surowców. Czynnik ryzyka związany ze wzrostem podaży pieniądza wiąże się
ze zjawiskiem finansyzacji rynków surowców. Finansyzacja ogólnie to proces,
którego istota sprowadza się do wzrostu wpływu finansów na przebieg proce-
sów gospodarczych, społecznych oraz na funkcjonowanie państwa. Związane
jest to z rozszerzaniem się gamy różnego rodzaju instrumentów finansowych.
A. Fierla przyjął, że główne obszary, które ukształtowała finansyzacja to:
wzrost skali zadłużenia, dostosowanie systemu bankowego do potrzeb rynku,
ekspansja nowych instrumentów finansowych, wzrost znaczenia inwestorów
instytucjonalnych, rozszerzenie się kapitałowego modelu systemu emerytal-
nego, zmiany struktury dochodów, korekta w sferze regulacji systemu finan-

11 P.J. Dennis, D. Strickland, Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?,
The Journal of Finance, 57: 1923-1949, 2002, s. 1925; X. Gabaix, P. Gopikrishnan, V. Plerou,
H.E. Stanley, Institutional investors and stock market volatility, Quarterly Journal of Economics,
121, 2006, s. 462.
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sowego, zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami niefinansowymi, związane
z poszerzaniem dostępu do instrumentów i usług finansowych oraz ich roz-
wojem12.

2. Zmienność cen na rynku surowców stanowi istotny czynnik ryzyka w od-
niesieniu do wartości rynkowych portfeli inwestycyjnych banków.

W zakresie tej hipotezy jej weryfikację przeprowadzono, opierając się na
badaniu przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy zmiennością indeksów
cenowych głównych grup surowców a zmiennością cen spółek notowanych na
GPW.

3. Zmienność cen na rynku surowców stanowi istotny, pośredni czynnik
ryzyka kredytowego banków w wymiarze ogólnym i indywidualnym.

W celu weryfikacji hipotezy odniesiono się do badań ryzyka niewypłacalno-
ści przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu modelu Mertona w zależności od
wrażliwości wartości spółki na zmiany cen na rynkach surowców.

Weryfikacja postawionych hipotez pozwoli ocenić, czy w kontekście prze-
mian strukturalnych dokonujących się w gospodarce światowej ryzyko rynku
surowców stanowi istotne zagrożenie dla stabilności banków. Koncepcja okreś-
lająca odniesienie postawionych hipotez do zakresu przedmiotowego badań
została przedstawiona na rys. 1.

Deglomeracja analizowanej w pracy funkcji głównej, określonej jako ryzyko
rynku surowców, determinuje poziom ryzyka banku i jednocześnie pozwala na
wyodrębnienie trzech funkcji szczegółowych, otrzymanych w wyniku podziału
hipotezy głównej na trzy hipotezy pomocnicze. Na tej podstawie wyodrębniono
następujące obszary badawcze: podaż pieniądza a zmienność na rynkach
surowców, zmienność cen na rynkach surowców a wartość portfela inwestycyj-
nego banku oraz zmienność cen na rynkach surowców a ryzyko kredytowe
banku.

W pracy zastosowano hipotetyczno-dedukcyjną konwencję badań. Uniwer-
salne instrumenty badawcze, takie jak analiza i synteza oraz sposoby wnios-
kowania, indukcja i dedukcja posłużyły do sformułowania głównego problemu
badawczego oraz hipotezy głównej. Wykorzystując dostępną w zakresie bada-
nego obszaru literaturę krajową i zagraniczną, jak również bazy danych
statystycznych Reuters, Bloomberg, Stockwatch, Stooq i inne, przeprowadzo-
no weryfikację teoretyczną i empiryczną sformułowanych w pracy hipotez.

Oddziaływanie zjawisk zachodzących na rynku surowców na bank ma
bez wątpienia charakter złożony. Jest to związane ze zróżnicowaniem
relacji łączących instytucję bankową z rynkiem surowców, co zaprezentowano
na rys. 2.

12 A. Fierla, Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2017, s. 213.
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Rys. 2. Ekspozycja banku na ryzyko rynku surowców
Źródło: opracowanie własne.

Oddziaływanie ryzyka rynku surowców (zmienności cen) na ryzyko banku
może być odzwierciedlone w sytuacji finansowej przedsiębiorstw operujących
na rynku surowców poprzez określony wpływ na ich wartość rynkową lub ich
zdolność i wiarygodność kredytową. Istnieje również bezpośredni związek
przyczynowo-skutkowy określony przez wartość i charakter pozycji (krótka lub
długa), jaką zajmuje bank bezpośrednio na rynku surowców.

Bez wątpienia wspólną cechą omawianych zależności jest charakterystyka
zmienności rynku surowców. Pojawia się problem możliwości zintegrowania
podejścia banku w kwestii zarządzania ryzykiem jako odpowiedzi na jej
wieloaspektowy charakter. Chodzi tu zwłaszcza o konstrukcję adekwatnego
systemu identyfikowania i monitorowania ryzyka oraz mechanizmów jego
zabezpieczania, w tym wykorzystania strategii zabezpieczających opartych
na instrumentach pochodnych. Duże znaczenie w tym systemie powinna
spełniać także polityka zabezpieczeń przedsiębiorstw działających na rynku
surowców.

Biorąc pod uwagę powyższe, badaniami zostały objęte dwa rodzaje ryzyka:
kredytowe i rynkowe jako elementy, dla których można precyzyjnie wyodręb-
nić wpływ zmian na rynku surowców. Nie uwzględniono natomiast ryzyka
płynności i ryzyka operacyjnego ze względu na pośrednie oddziaływanie
sytuacji rynku surowców na te ryzyka.

Ryzyko kredytowe wynika ze zmian w sytuacji finansowej kredytobiorcy,
które wpływają na wartość portfela kredytowego banku. Pogorszenie kon-
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dycji kredytobiorcy w skrajnym przypadku może doprowadzić do jego niewy-
płacalności. Brak spłaty kredytu może także wynikać z braku chęci jej
dokonania13.

Ryzyko kredytowe wiąże się zatem z możliwością powstania zakłóceń
w terminowym regulowaniu spłat wierzytelności banku przez kredytobiorców,
których sytuacja finansowa jest determinowana fluktuacją cen surowców.
W konsekwencji ma to wpływ na zmienność jego parametrów, a tym samym
wpływa na wartość przepływów finansowych kredytobiorców. Chodzi w tym
wypadku zarówno o związek bezpośredni (inwestycje lub zaspokajanie potrzeb
operacyjnych przedsiębiorstw), jak i pośredni poprzez wpływ na ogólną sytua-
cję gospodarczą14.

Ryzyko rynkowe odnosi się do możliwości zaistnienia strat instytucji
bankowej w wyniku zmian cen akcji, stóp procentowych, kursów walutowych,
cen na rynkach surowców i innych parametrów rynkowych. W celu zarządza-
nia tym rodzajem ryzyka banki wykorzystują wiele narzędzi matematycznych
i statystycznych. Najbardziej popularna jest wartość narażona na ryzyko
(VaR), która w ostatnich latach stała się standardem regulacyjnym i bran-
żowym w dziedzinie pomiaru ryzyka rynkowego15. Na bazie krytyki VaR
w kwestii braku spójności i subaddytywności, wykorzystywane są miary
ryzyka spełniające te warunki, tj.: Expected Regret (ER), Conditional Value At
Risk (CVaR), Expected Shortfall (ES), Tail Conditional Expectation (TCE),
Tail Mean (TM), Worst Conditional Expectation (WCE) i spektralne miary
ryzyka.

W pracy, po sformułowaniu omówionych powyżej hipotez, wyznaczono cel
główny dysertacji. Jest nim opracowanie zintegrowanego modelu oceny wpły-
wu ryzyka rynku surowców na sytuację banku oraz zabezpieczenia związanej
z nim ekspozycji banku na ten rodzaj ryzyka.

Tak sformułowany cel, dzięki możliwości skonkretyzowania mechanizmów
kształtowania się ryzyka bankowego związanych z rynkiem surowców, przy-
czynia się do poprawy efektywności zabezpieczeń ekspozycji banku w zmienia-
jących się uwarunkowaniach rynkowych i systemowych.

Koncepcja zintegrowanego modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców
na sytuację banku została przedstawiona na rys. 3.

13 M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2017, s. 16-21.
14 Zaangażowanie polskiego sektora bankowego w kredyty dla przedsiębiorstw na koniec sierpnia

2016 r. wynosiło 342,4 mld zł, z czego sekcja przetwórstwo przemysłowe (sfera realna bezpośrednio
korzystająca z rynku towarowego) stanowiła 24,4%. Zob. Raport o sytuacji banków w 2015 roku, KNF,
Warszawa 2016.

15 C. Marshal, M. Siegel, Value at Risk: Implementing a Risk Measurement Standard, Journal
of Derivatives, 4 (3), 1997, s. 91-111.
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Rys. 3. Model oceny wpływu ryzyka rynku surowców
Źródło: opracowanie własne.

Ponadto sformułowano następujące cele cząstkowe:
– zintegrowane ujęcie ryzyka rynkowego z innymi rodzajami ryzyka banku

(ryzyko kredytowe) na gruncie nowych regulacji nadzorczych;
– identyfikacja specyficznych atrybutów oraz obszarów zarządzania ryzy-

kiem na rynkach surowców;
– zaproponowanie oryginalnych koncepcji ograniczania ryzyka surowców

w działalności banków.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jej poszczególne elementy

obejmują:
– budowę koncepcji zintegrowanego modelu oceny wpływu ryzyka rynku

surowców na sytuację banku;
– opracowanie koncepcji przenikania ryzyka rynku surowców, którego

efektem są wielopunktowe zagrożenia dla stabilności finansowej banku;
– uporządkowanie, kompleksowe przedstawienie i ocena związku pomię-

dzy ryzykiem rynku surowców a ryzykiem banku;
– wprowadzenie zagadnień, takich jak ryzyko rynku surowców, finansyza-

cja rynku surowców, zintegrowane ryzyko banku czy wyłonienie sposobów
oddziaływania ryzyka rynku surowców na ryzyko banku.

W aspekcie empirycznym (aplikacyjnym) o wartości pracy stanowi:
– empiryczna weryfikacja wpływu podaży pieniądza na zmienność rynków

surowców;
– empiryczna weryfikacja wpływu zmienności rynków surowców na zmien-

ność notowań akcji spółek i indeksów rynkowych;
– empiryczna weryfikacja oddziaływania zmienności cen na rynku surow-

ców na kształtowanie się wypłacalności spółek giełdowych.
Dysertacja została podzielona na pięć rozdziałów. Całość zamyka Aneks.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano metodyczne aspekty teorii ryzyka.
Przeprowadzono szeroki przegląd definicji ryzyka oraz jego klasyfikacji
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z uwzględnieniem najnowszych badań. Fundamentalnym aspektem jest zwią-
zek ryzyka z dochodem, co stworzyło podstawy teoretycznych i praktycznych
założeń procesu zarządzania ryzykiem16. Przedstawiono w nim również istotę
i klasyfikację ryzyka bankowego, określając jego znaczenie dla stabilizacji
finansowej instytucji bankowych. Jako niezbędne tło rozważań dla dalszych
dociekań badawczych opisano rozwój mechanizmów regulacyjnych w zakresie
ryzyka instytucji bankowych. W tym kontekście przedstawiono ewolucję no-
wych form ryzyka jako niezbędnych elementów modeli ryzyka w kierunku ich
dostosowania do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania instytucji
finansowych17. Aktualnym kierunkiem badań jest precyzyjna identyfikacja
tych form ryzyka oraz dostosowanie do nich nowych metod i narzędzi za-
rządzania ryzykiem banku. Należy wziąć pod uwagę, że wiele czynników
ryzyka zostało oderwanych od realnej sfery gospodarki, wiążąc je ze sferą
zachowania rynków finansowych oraz oddziaływaniem czynników psycho-
logicznych (ujęcie behawioralne).

W rozdziale drugim przedstawiono zmiany zachodzące na rynkach, ich
wolnorynkowe ukierunkowanie, deregulację oraz finansyzację jako kluczowe
procesy kształtujące nowoczesne struktury rynkowe. Doprowadziło to do
przyspieszenia ewolucji i wyłonienia się nowych, do tej pory marginalizowa-
nych rodzajów ryzyka bankowego. Strukturalne zmiany na globalnych ryn-
kach surowców, np. finansyzacja, mogą stanowić dodatkowe, nowe źródło
ryzyka instytucji finansowych poprzez ukształtowanie znaczących interakcji
z rynkami finansowymi. Powyższe kwestie kształtują specyfikę współczesnych
rynków surowców, a tym samym są źródłem ryzyka rynkowego, wpływając na
mechanizm kształtowania cen surowców i ich zmienność. Uzasadnia to sfor-
mułowanie hipotezy głównej i jej deglomerację przez odniesienie do źródeł
zmienności cen surowców.

Rozwój możliwości obliczeniowych w ostatnich dziesięcioleciach pozwolił na
zastosowanie zaawansowanych metod i modeli opartych na analizie dużej ilości
danych w celu badania kierunku oraz natężenia wpływu poszczególnych
czynników na poziom i wahania cen na rynkach. Dlatego w ramach rozdziału
trzeciego przeprowadzono obszerne omówienie metod i narzędzi zarządzania
wybranymi rodzajami ryzyka rynkowego banku, tj. ryzyka zmiany cen akcji
oraz zmiany cen (stóp zwrotu) surowców. Wybór tych rodzajów ryzyka rynko-
wego związany jest z rolą inwestora na rynkach surowców oraz rynkach akcji,
jaką przyjmują coraz częściej instytucje bankowe. W tym obszarze istotne jest
badanie i modelowanie zmienności cen i stóp zwrotu oraz wybór adekwatnych

16 W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 14.
17 K. Jajuga, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym – wprowadze-

nie, [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych, s. 34.

15



do tego narzędzi analitycznych (modele GARCH)18, uwzględniających efekty
długiej pamięci i asymetrii19.

Zagadnienia teoretyczne w obrębie rynków finansowych bardzo często
koncentrują się na zależnościach zachodzących pomiędzy zmianami cen surow-
ców oraz wpływie transmisji informacji na stopy zwrotu. Z kolei badania
dotyczące warunkowej zmienności stóp zwrotu na rynkach surowców były do
tej pory mniej rozległe. Pomimo tego, badania nad zmiennością rynkową
zyskują na popularności w miarę wzrostu samej zmienności i znaczenia
inwestycyjnego surowców20. Rosnące zainteresowanie wynika również z faktu,
że stopy zwrotu osiągane na inwestycjach w surowce posiadają pewne em-
pirycznie weryfikowalne cechy, takie jak: anormalny rozkład, efekt asymetrii,
załamania strukturalne oraz tzw. grube ogony rozkładu (fat tails)21. Charak-
terystyki te wpływają na trafność prognoz i dlatego wymagają doświadczeń
z różnymi modelami zmienności. Klasyczne podejście do badania zmienności
na rynkach surowców skupiało się na dynamice zmienności w odniesieniu do
ceny pojedynczego surowca lub odnosiło się do rozprzestrzeniania w czasie
zmienności na wiele surowców, co badano z wykorzystaniem standardowych
modeli zmienności. Nowsze badania starają się zgromadzić zróżnicowane
charakterystyki zmienności pojedynczych surowców lub ich grup w celu okreś-
lenia metodycznego zestawu narzędzi pozwalających na znacznie precyzyjniej-
sze przewidywanie zmienności rynkowej cen i stóp zwrotu22.

18 T. Bollerslev, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, J. Econ., 31, 1986;
R.F. Engle, T. Bollerslev, Modelling the persistence of conditional variances, Econ. Rev., 5, 1986;
D.B. Nelson, Conditional heteroscedasticity in asset returns: a new approach, Econometrica, 59, 1991;
R. Baillie, T. Bollerslev, H. Mikkelsen, Fractionally integrated generalized autoregressive conditional
heteroskedasticity, J. Econ., 74, 1996; Y. Tse, The conditional heteroscedasticity of the yen-dollar
exchange rate, J. Appl. Econ., 13, 1998.

19 M. Arouri, S. Hammoudeh, A. Lahiani, D.K. Nguyen, Long memory and structural breaks in
modeling the return and volatility dynamics of precious metals, Q. Rev. Econ. Finance, 52, 2012a;
M. Arouri, A. Lahiani, A. Levy, D.K. Nguyen, Forecasting the conditional volatility of oil spot and
futures prices with structural breaks and long memory models, Energy Econ., 34 (1), 2012b; K. Jajuga
(red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapita owego, Wyd. Akademii Ekonomi-
cznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.

20 S.H. Kang, S.M. Yoon, Modeling and forecasting the volatility of petroleum futures prices,
Energy Econ., 36, 2013; K.S. Thuraisamy, S.S. Sharma, H.J.A. Ahmed, The relationship between
Asian equity and commodity futures markets, J. Asian Econ., 28, 2013; A. Vivian, M.E. Wohar,
Commodity volatility breaks. J. Int. Financ. Mark. Inst. Money, 22, 2012.

21 C. Aloui, S. Mabrouk, Value-at-risk estimations of energy commodities via long- memory,
asymmetry and fat-tailed GARCH models, Energy Policy, 38, 2010; W.H. Cheng, J.C. Hung, Skewness
and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns, J. Empir.
Finance, 18, 2011.

22 M. Arouri, S. Hammoudeh, A. Lahiani, D.K. Nguyen, Long memory and structural breaks in
modeling the return and volatility dynamics of precious metals, Q. Rev. Econ. Finance, 52, 2012a;
M. Arouri, A. Lahiani, A. Lévy, D.K. Nguyen, Forecasting the conditional volatility of oil spot and
futures prices with structural breaks and longmemory models, Energy Econ., 34 (1), 2012b; Y. Wei,
Y. Wang, D. Huang, Forecasting crude oil market volatility: further evidence using GARCH-class
models, Energy Econ., 32, 2010.
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W badaniach nad ryzykiem na rynkach surowców często wykorzystuje się
podejście oparte o miarę ryzyka, jaką jest VaR. Natomiast w ocenie modeli
prognostycznych i oszacowaniu zmienności wykorzystywane są modele klasy
GARCH. Najlepszy do modelowania zmienności stóp zwrotu jest taki model,
dzięki któremu otrzymuje się najdokładniejsze prognozy i szacunki VaR23.

Ponadto w tym rozdziale przedstawiono istotę i znaczenie zarządzania
ryzykiem kredytowym oraz dokonano porównania różnych strategii i instru-
mentów pozwalających na optymalne zarządzanie. Zarówno praktycy, jak
i teoretycy bankowości mają świadomość niewystarczającej wiedzy na temat
przyczyn niewypłacalności przedsiębiorstw, a tym samym czynników ryzyka
kredytowego. Z tego względu istnieje potrzeba doskonalenia metod ogranicza-
nia ryzyka kredytowego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i port-
felowym. Brak rozeznania w specyficznych uwarunkowaniach towarzyszących
działalności kredytobiorcy wpływa w zasadniczy sposób na podejmowanie
decyzji kredytowych, co wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania
różnorodnych metod badania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W rozdziale czwartym podjęto próbę wyodrębnienia kluczowych czynników
ryzyka cenowego i kredytowego związanych z rynkiem surowców, mających
wpływ na kształtowanie się obarczonej ryzykiem ekspozycji banku. W tym
celu przeprowadzono badania empiryczne określające wpływ ryzyka rynku
surowców na sytuację banku w zakresie ryzyka na rynku finansowym oraz
ryzyka kredytowego spółek niefinansowych, związanych operacyjnie z rynkiem
surowców.

W rozdziale piątym przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego
modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku. Zaprezen-
towany model, dzięki możliwości oszacowania parametrów wielowymiarowego
rozkładów czynników makroekonomicznych, będzie pozwalał na zastosowanie
tych oszacowań do wygenerowania scenariuszy sytuacji ryzykownych, związa-
nych z rynkiem surowców. Po zidentyfikowaniu zależności między tymi zmien-
nymi makroekonomicznymi a czynnikami ryzyka bankowego istnieje moż-
liwość oszacowania straty banku w oparciu o wskaźniki ryzyka VaR i ES.

Dysertacja wpisuje się w szeroko pojęty rozwój nauki o finansach, w od-
niesieniu do problematyki ryzyka bankowego. Autor, koncentrując się na
identyfikacji ryzyka związanego z rynkami surowców oraz jego wpływie na
sytuację banków, podejmuje rozważania, które sytuują się w obszarze aktual-
nych i istotnych, tu znacznie rozszerzonych, zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem funkcjonowania sektora bankowego. W tym sensie zaprezen-
towane treści są kluczowym fragmentem trwającej już debaty naukowej skon-
centrowanej wokół tematyki ryzyka bankowego i wychodzą naprzeciw

23 K. Jajuga, Miary ryzyka rynkowego – część trzecia, Rynek Terminowy, 8, 2000, s. 111-117.
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poszukiwaniu źródeł niestabilności banków we współczesnej, globalnej gos-
podarce.

Mając na uwadze znaczenie i wartość zaprezentowanych w pracy badań
i analiz, autor kieruje szczególne podziękowania do wszystkich osób, dzięki
którym mogło powstać to opracowanie. Niezwykle cenne okazało się zwłaszcza
wsparcie w formie dyskusji i opinii z takich ośrodków naukowych, jak: Instytut
Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytut Finansów na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakład
Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kole-
gium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jednocześnie wszelkie uchybienia autor przyjmuje na siebie w nadziei na
wyrozumiałość czytelników.
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1. Wprowadzenie do ryzyka i ryzyko banku

Wstęp

W całej swojej historii rynki finansowe i surowców ulegały przemianom,
stając się jednocześnie odzwierciedleniem procesów ewolucyjnych, jakie za-
chodziły i zachodzą w strukturze gospodarki światowej1. Przemiany te miały
zasadniczy wpływ na rozwój teorii ekonomii, w łonie której powstała i roz-
winęła się nowoczesna teoria ryzyka. Pojęcie ryzyka, mimo że znane od dawna,
dopiero w XX w. doczekało się szczegółowej konceptualizacji, zwłaszcza w od-
niesieniu do ryzyka finansowego. Wdrożenie rozwiązań w zakresie pomiaru,
modelowania i ograniczania ryzyka przyczyniło się do rozszerzenia aktywności
uczestników transakcji rynkowych, w tym do zainteresowania rynkami surow-
ców. Biorąc pod uwagę złożoność zjawisk i struktur gospodarczych, niezbędne
stało się stworzenie nowych mechanizmów dekompozycji ryzyka w celu wy-
odrębnienia oddziaływania skutków różnych rodzajów ryzyka wpisanych w da-
ną transakcję, zdarzenie lub proces.

W założeniu, głównym celem pracy jest budowa zintegrowanego modelu
oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku, stąd też w rozdziale
pierwszym podjęto próbę oceny ewolucji teorii ryzyka w kontekście współczes-
nych uwarunkowań rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ban-
kowego, w tym kredytowego. Ponadto starano się odpowiedzieć na następujące,
kluczowe dla podjętego tematu pytania: Czy ryzyko bankowe, o szerokiej
klasyfikacji, ujmuje powiązania pomiędzy ryzykiem na rynkach finansowych
i surowców a innymi rodzajami ryzyka bankowego? Jakie są możliwe ścieżki
oddziaływania obu rodzajów ryzyka na pozycję finansową banku? Czy ryzyko
bankowe jest w sposób adekwatny do zagrożeń uregulowane zarówno w wy-
miarze zewnętrznym banku, jak i wewnętrznym? Czy postęp metodyczny
z obszaru pomiaru ryzyka nie doprowadza do powstawania nowych rodzajów
ryzyka bakowego? Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą stworzyć ramy
koncepcyjne dla ujęcia problemu badawczego, jakim jest kompleksowość od-
działywania ryzyka rynku surowców na ryzyko banku.

Bank jako instytucja nie może funkcjonować w oderwaniu od regulacji
prawnych oraz wypracowanych doświadczeń rynkowych. Jednakże nowe okoli-

1 A. Buszko, Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 75.
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czności kształtowane przez zmieniającą się sytuację na rynkach globalnych
wymuszają ewolucyjne, a czasami rewolucyjne zmiany w podejściu banków do
ryzyka.

Wyjątkowość instytucji bankowych dla systemu finansowego i ich poten-
cjalna podatność na niemalże wszystkie rodzaje ryzyka stanowi interesujący
substrat badań, których przedmiotem są złożone interakcje zdarzeń kształ-
tujących to, co nazywamy ryzykiem bankowym. O bankach jako instytucjach
globalnych można powiedzieć, że konstytuują swego rodzaju węzły globalnego
przepływu ryzyka, decydując tym samym o warunkach rynkowych oraz o jego
rozkładzie. W następstwie tego są zatem jednymi z pierwszych instytucji, które
podlegają skutkom globalnych zmian odnoszących się do struktury gospodar-
czej i wzrostu znaczenia rynków surowców.

1.1. Geneza i pojęcie ryzyka

Doświadczenia życia codziennego gospodarstw domowych oraz działalności
gospodarczej przedsiębiorstw wskazują, że ich rzeczywistość jest skomplikowa-
na i niepewna2. Ludzie biznesu mówią o ryzyku i niepewności przy zakładaniu
nowych przedsiębiorstw oraz zarządzaniu już istniejącymi. Ryzyko i niepew-
ność przejawiają się wielorako zarówno w działalności ekonomicznej, jak
i w działalności bankowej. Wyeliminowanie ryzyka z życia gospodarczego nie
jest możliwe, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną
informacją i nie zawsze można trafnie przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń.
Nie można też wykluczyć nieświadomych i świadomych zafałszowań w infor-
macjach oraz w ich interpretacji. W związku z tym decyzje podejmowane na
podstawie dostępnych danych mogą mieć słabe strony.

W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić
zmniejszenie potencjalnych zysków, utrata płynności finansowej i kapitału
własnego, a w skrajnych wypadkach upadłość podmiotu gospodarczego.
W ostatecznym rachunku skutkiem ryzyka jest zjawisko negatywne, którego
wyrazem jest szkoda lub strata. Jednakże pojęcie ryzyka nie jest utożsamiane
wyłącznie z negatywnym skutkiem podjętych decyzji czy działań, których
należy unikać bądź też ograniczyć do minimum. Skutek ten nie jest istotą
ryzyka, ponieważ wystąpienie ryzyka nie przesądza rezultatów podjętych
działań. Istota ryzyka tkwi w alternatywie: sukces lub niepowodzenie, zysk lub
strata, nagroda lub kara. Ryzyko ma więc zarówno negatywne, jak i pozytywne

2 A. Organiściak-Krzykowska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu
sytuacji na regionalnym rynku pracy, [w:] Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty
wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica 268,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 171-185.
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oddziaływanie. Z jednej strony powoduje niechęć do podejmowania ryzyka,
natomiast z drugiej, jest bodźcem do zwiększonego wysiłku w celu uzyskania
wyższego wyniku3.

Z pojęciem ryzyka spotyka się każdy człowiek, bez względu na rodzaj
prowadzonej działalności i miejsce w społecznym procesie gospodarowania.
W szczególności jednak rozważania na temat ryzyka mają największy wpływ
na takie obszary, jak ekonomia bądź finanse. Podanie jednoznacznej i pełnej
definicji ryzyka jest trudne ze względu na złożoność i wieloznaczność pojęcia.
Samo słowo ryzyko, w różnych językach, ma niejednakowe znaczenia. W języ-
ku perskim rozi(k) oznacza los, dzienną zapłatę, ale również chleb. W języku
łacińskim czasownik risicare oznacza omijanie czegoś. W języku arabskim
słowo risq to dopust boży, los. Natomiast w języku hiszpańskim arrisco
oznacza odwagę i niebezpieczeństwo, podobnie jak w języku francuskim – ris-
que. Ponadto np. w słownikach niemieckich z XVIII w. słowo risco, risico
oznaczało niebezpieczeństwo związane z naruszeniem uczciwych zasad hand-
lowych. W języku włoskim słowo ris(i)co lub rischio oznacza rafę, którą statek
powinien ominąć, czyli określa niebezpieczeństwo, którego żeglarze muszą
unikać4. Natomiast w języku angielskim wyróżnia się dwa słowa o zbliżonym
znaczeniu: risk i hazard. Pierwsze z nich używane jest do opisania sytuacji
powodującej niebezpieczeństwo lub potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Na-
tomiast słowo hazard używane jest jedynie w drugim znaczeniu5.

W języku potocznym ryzyko zwykle związane jest ze stanem niebezpieczeń-
stwa bądź zagrożenia, które wynika z prawdopodobnych zdarzeń od nas
niezależnych albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji lub działań.
W klasycznej matematycznej teorii decyzji ryzyko dotyczy sytuacji, gdy wy-
branie danego wariantu pociąga za sobą możliwości wystąpienia różnych
negatywnych i pozytywnych konsekwencji przy znanym prawdopodobieństwie
wystąpienia każdej z nich

T. Pszczołowski określa ryzyko jako „[...] prawdopodobieństwo zajścia
zdarzenia ocenianego negatywnie”6. Natomiast A. Ehrlich charakteryzuje
ryzyko jako „[...] prawdopodobieństwo nieuzyskania zamierzonych efektów
działalności gospodarczej, poniesienia niezamierzonych strat lub nakładów
wyższych od przewidywanych”7. Tak pojęte ryzyko jest nieodłączną cechą

3 Por. J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
1998, s. 92-93.

4 P.L. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Wyd. WIG-PRESS, Warszawa 1997,
s. 209.

5 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin,
Warszawa 2005, s. 151.

6 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław
1978, s. 215.

7 A. Ehrlich, Ryzyko gospodarcze, [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa
1981, s. 456-457.
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ludzkiego działania. Ryzykuje więc każdy, kto je podejmuje, przez co wiąże się
ono z jakąkolwiek formą aktywności. Z tego powodu ryzyko jest przedmiotem
zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, a w szczególności ekonomii,
prawa, medycyny, psychologii, socjologii, nauk technicznych. Definicje ryzyka
w rozumieniu tych dyscyplin nie tylko różnią się merytorycznie, ale w ich
ramach zostały wypracowane swoistego rodzaju wyznaczniki tego pojęcia8.

Ryzyko ujmowane od strony przyczyn określane jest jako tzw. ryzyko
pierwotne, a od strony skutków jako ryzyko wtórne. Rozważania na temat
istoty ryzyka w naukowej publicystyce ekonomicznej dają się sprowadzić do
dwóch głównych nurtów. Pierwszy z nich związany jest z teorią podejmowania
decyzji, która kładzie nacisk na niepewność przyszłości w odniesieniu do
przyczyn. Drugi nurt związany jest z teorią zarządzania ryzykiem i akcentuje
związek z możliwością chybienia celu w odniesieniu do działania9.

Nurt pierwszy wywodzi się od F.H. Knighta. Proponowane przez niego
przyczynowe ujęcie ryzyka nawiązuje do możliwości przyporządkowania poja-
wienia się pewnych zdarzeń rozkładu prawdopodobieństwa. Jego zdaniem
ryzyko pojawia się wówczas, gdy wynik danego działania lub decyzji może być
określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa: matema-
tycznego, stochastycznego lub szacunkowego. Gdy do określenia wyniku dane-
go działania lub decyzji nie można użyć żadnego rodzaju prawdopodobieństwa,
mamy do czynienia z niepewnością10.

Pierwszą naukową definicję ryzyka próbował podać A.H. Willett w pracy
The Economic Theory of Risk and Insurance11 (1901 r.). Definiował on ryzyko
jako coś obiektywnego, ściśle związanego z subiektywną niepewnością. Defini-
cja ta była nieprecyzyjna, gdyż pojęcie niepewności ma wiele znaczeń. Willett
uważał, że ryzyko jest stanem otoczenia i że należy je wiązać z pewnym
stopniem niepewności.

W 1921 r. F.H. Knight w książce Risk, Uncertainty and Profit12 zawarł ideę
niepewności mierzalnej i niemierzalnej13. Pierwszą niepewność nazwał ryzy-
kiem, natomiast drugą – niepewnością sensu stricto. Podczas rozmów o co-
dziennym życiu, jak i w dyskusjach ekonomicznych, termin ryzyko jest luźno
używany, często w zastępstwie niepewności. Jednakże w ujęciu kategorycznym
są to różne pojęcia. Powszechnie uważa się, że niepewność dotyczy zmian,

8 R. Borowiecki (red.), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, TNOiK-AE w Krakowie,
Warszawa-Kraków 1996, s. 73-74.

9 G. Borys, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,
s. 12.

10 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, London 1993, s. 19-20.
11 A.H. Willett, The Economic Theory of Risk and Insurance, University Press of The Pacific,

2002, s. 491.
12 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, s. 20.
13 G.A. Holton, Defining Risk, Financial Analysts Journal, 2004, s. 19.
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które są trudne do oszacowania lub wręcz nie ma możliwości oszacowania
prawdopodobieństwa ich zajścia14.

Ryzyko definiowane jest także jako obiektywnie istniejąca możliwość ponie-
sienia straty, szkody, niepowodzenia w wyniku realizacji zamierzonych celów
działalności podmiotu gospodarczego. W szerokim ujęciu ryzyko definiuje się
jako niebezpieczeństwo:

– błędnych rozstrzygnięć (decyzji),
– niepowodzenia działania,
– negatywnego odchylenia od celu.
W Słowniku języka polskiego15 ryzyko zostało zdefiniowane następująco:
– niebezpieczeństwo, że coś zdarzy się w sposób inny od oczekiwanego,
– działanie związane z niebezpieczeństwem, którego wynik nie jest znany.
Pierwsza definicja odnosi się do negatywnej koncepcji ryzyka, natomiast

druga do neutralnej16. Koncepcja negatywna rozpatruje ryzyko jako stan
zagrożenia, czyli zgodnie z nią ryzyko oznacza, że jesteśmy narażeni na
poniesienie pewnej straty lub szkody. Natomiast neutralna teoria związana
jest z nieznanymi rezultatami podjętych działań. W związku z tym, skutek
naszego działania może być albo pozytywny, albo negatywny.

Według K. Jajugi ryzyko w ujęciu negatywnym oznacza możliwość nieosiąg-
nięcia oczekiwanego efektu. Natomiast w ujęciu koncepcji neutralnej oznacza
możliwość efektu różniącego się od oczekiwanego17. W związku z tak różnymi
koncepcjami i próbami zdefiniowania ryzyka w pracy oparto się na podejściu
negatywnym, które ułatwia konstrukcję funkcji celu procesu zarządzania
ryzykiem. Ryzyko finansowe dotyczy działalności finansowej firmy, jak rów-
nież prywatnych inwestorów.

1.2. Definicje i źródła ryzyka bankowego

Ryzyko bankowe rozumiane jako zagrożenie wynikające z nieosiągnięcia
przez bank zamierzonego celu jest równoznaczne z prawdopodobieństwem
wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspek-
tywy jego rozwoju18. Ryzyko bankowe najczęściej utożsamiane jest z negatyw-
ną stroną podjętych działań lub podjętej decyzji, której należy unikać bądź ją
ograniczyć. Wystąpienie ryzyka, nie tylko w działalności bankowej, nie przesą-
dza z góry skutków podjętych działań. Istota ryzyka tkwi w możliwości

14 W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 28.
15 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
16 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 115.
17 Ibidem, s. 118.
18 M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, Ryzyko bankowe, Wyd. SGH, Warszawa 2002, s. 17.
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odniesienia sukcesu lub porażki. Ryzyko zatem posiada dwie strony: negatyw-
ną i pozytywną19. Pierwsza jest źródłem niechęci do podejmowania ryzyka,
natomiast druga – bodźcem do zwiększonego wysiłku.

Ryzyko bankowe bywa definiowane przez określenie przyczyn występowa-
nia. Wydaje się słuszne określanie działalności banku w zakresie transformacji
środków będących w dyspozycji systemu bankowego jako podstawowej przy-
czyny powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie
utraty płynności20.

Ryzyko bankowe obejmuje nie tylko zagrożenie utraty zysków czy płynno-
ści finansowej, ale przede wszystkim zagrożenie utraty zaufania klientów,
które jest istotnym kapitałem banku. Ryzyko towarzyszy też działaniom
i stanom. Pierwsze jest związane z realizacją określonych zamierzeń, a drugie,
z zachowaniem istniejącego stanu rzeczy21. Jednym z czynników zmniejszają-
cych rozmiar ryzyka bankowego jest działalność nadzoru bankowego, wprowa-
dzającego i kontrolującego stosowanie norm ostrożnościowych lub stosowanie
elementów controllingu strategicznego, zawierające w sobie zarządzanie struk-
turą portfela i bilansu oraz zarządzanie budżetem22.

Wielkość ryzyka bankowego zależy od wielu wzajemnie powiązanych czyn-
ników. Większość z nich jest niezależna od działań banku. Są to m.in.:

1) czynniki makroekonomiczne, na które wpływa polityka gospodarcza
państwa i polityka monetarna banku centralnego. Można je pogrupować
następująco:

– zmiana siły nabywczej pieniądza krajowego,
– zmiana wartości parametrów rynkowych, np. kursów walutowych,
– rosnące deficyty budżetowe oraz zadłużenie krajów rozwijających się;
2) czynniki regulacyjne:
– zmiana przepisów regulujących działalność banków,
– zmiany w obszarze przepisów prawa podatkowego czy też dewizowego;
3) czynniki popytowe i podażowe panujące na rynkach finansowych oraz

wzrost znaczenia instrumentów finansowych i pochodnych;
4) relatywne zmniejszenie roli banków jako tradycyjnych pośredników

finansowych przyjmujących depozyty i udzielających kredytów;
5) inne czynniki zewnętrzne, np. klęski żywiołowe, zamachy terrorystycz-

ne, katastrofy23.

19 M. Iwanicz-Drozdowska, T. Chmielewski, Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego,
[w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2012, s. 13.

20 W.L. Jaworski, Banki, rynek, operacje, polityka, Poltex, Warszawa 2002, s. 253.
21 W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003, s. 89.
22 R. Pac, Rola controllingu strategicznego w banku komercyjnym, [w:] H. Błoch (red.), Control-

ling możliwości nowoczesnego zarządzania, Eurocon, Katowice 2004, s. 8.
23 M. Zaleska, Współczesna bankowość, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 289.
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Banki określane są często jako instytucje do transformacji ryzyka. Wiąże
się to z ich rolą jako pośredników finansowych między podmiotami dys-
ponującymi nadwyżkami finansowymi a podmiotami odczuwającymi niedobory
finansowe. Podmioty gospodarcze, dysponując niewykorzystanymi środkami,
dążą do takiej ich alokacji, która zapewniałaby nie tylko odpowiednie korzyści
w postaci odsetek, ale także zabezpieczyła przed stratami wynikającymi
z umieszczenia środków u mało pewnego kredytobiorcy. Udzielenie kredytu
pojedynczemu kredytobiorcy wiąże się z dużym ryzykiem. Przekazanie tych
środków do banku, który udziela wielu kredytów, zmniejsza to ryzyko w istot-
nym stopniu, co wynika z faktu, że w strukturze całości portfela wielu
kredytów występują sytuacje, gdy pojedyncze ryzyko jest od siebie niezależne
(rozrzut ryzyka), jest ze sobą skorelowane (kumulacja ryzyka) czy też jest ze
sobą skorelowane negatywnie (kompensacja ryzyka)24.

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na zwiększanie się w kolejnych
latach – zarówno w rozmiarach absolutnych, jak i względnych – ryzyka
w działalności bankowej. Na poziom ryzyka bankowego istotny wpływ wywie-
rają także, oprócz wymienionych czynników zewnętrznych, wewnętrzne ure-
gulowania ich działalności. Wyróżniamy tu dwa główne obszary:

– ludzki – poziom kwalifikacji pracowników banku, ich stosunek do obo-
wiązków służbowych, decyzje i zachowania, uczciwość,

– techniczny – postęp techniczny, rozwój informatyki i telekomunikacji25.
Ponadto w raporcie opublikowanym przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru

Bankowego wyodrębniono siedem obszarów uznanych jako przyczyny załama-
nia się wewnętrznych systemów kontroli w bankach. Należą do nich:

– zmieniające się środowisko działalności gospodarczej i bankowej (struk-
tura rynków),

– nowy personel,
– innowacyjny system informatyczny,
– szybki wzrost działalności gospodarczej,
– postęp techniczny w zakresie świadczenia usług finansowych,
– nowe branże i produkty działalności gospodarczej,
– rozwój zagranicznych operacji finansowych26.
Oprócz wymienionych czynników, wywierających wpływ na występowanie

ryzyka w działalności bankowej, istotną rolę odgrywają także nowe tendencje
na międzynarodowych rynkach finansowych i surowców, powodujące wzrost
ryzyka i niepewności. Dużą rolę odgrywa liberalizacja, czyli celowe znoszenie
przez władze ograniczeń w funkcjonowaniu tych rynków, która rozszerzyła
możliwości działania banków i innych podmiotów finansowych, w tym także

24 W.L. Jaworski, Banki, rynek, operacje, polityka, s. 11-12.
25 M. Górski, Rynkowy system finansowy, PWN, Warszawa 2009, s. 219.
26 E. Talmor, T. Sharona, Regulators Unite on Risk. Banker, February 1998, s. 69-70.
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zagranicznych. Zniesienie bezpośrednich ograniczeń w transferze kapitałów
oraz internacjonalizacja działalności przyczyniły się do wzrostu rozmiarów
transakcji w walutach obcych, co w efekcie doprowadziło do większego za-
grożenia ryzykiem walutowym27.

Od wielu lat obserwuje się na rynku procesy i zjawiska, które kształtują
ryzyko bankowe. Jednym z nich jest pośrednictwo banku wobec przedsię-
biorstw o gorszym ratingu kredytowym, z których finansowaniem wiąże się
wyższe ryzyko. W konsekwencji prowadzi to do pogarszania się portfela
kredytowego banków. Oprócz tego globalizacja rozszerzyła krąg uczestników
rynków finansowych, a deregulacja na rynkach lokalnych zwiększyła możliwo-
ści ich działania. W efekcie trendy te przyczyniły się do zintensyfikowania
konkurencji na rynku usług finansowych nie tylko ze strony innych banków
(krajowych i zagranicznych), ale także pozostałych pośredników finansowych.

Rosnąca konkurencja została uznana przez Bazylejski Komitet za powód do
rozszerzenia wymagań kapitałowych obowiązujących nie tylko banki, ale także
inne instytucje pośrednictwa finansowego. Okazuje się bowiem, że instytucje
te, prowadząc działalność podobną do działalności bankowej, podejmują takie
samo ryzyko. Stwierdzono również, że zakres ryzyka ponoszonego przez banki
oraz przez pośredników finansowych zmienia się ze względu na skład i złożo-
ność, czemu towarzyszy zmiana metodologii określania ryzyka28.

Na skutek rosnącej konkurencji ograniczone zostały możliwości wyboru
klientów przez bank, co doprowadziło do obniżania marż, często niepokrywają-
cych rosnącego ryzyka. Zmniejszyły się również możliwości banków w zakresie
relatywnie taniego refinansowania, co wynika z przekształceń w strukturze
depozytariuszy banku. Zmiana struktury klientów banku polega przede wszys-
tkim na wzrastającym znaczeniu klientów instytucjonalnych, profesjonalnie
zarządzających powierzonymi im funduszami (emerytalnymi, ubezpieczenio-
wymi, inwestycyjnymi) i stawiających większe wymagania w kwestii wysokości
oprocentowania. Wzrasta także liczba prywatnych klientów banku, mających
zwiększone wymagania i zmieniających swoje strategie w zakresie form loko-
wania depozytów w zależności od potrzeb i kształtowania się sytuacji rynkowej,
niewahających się w razie potrzeby przed zmianą banku.

Pogarszaniu się portfela kredytowego na rynku krajowym towarzyszy
rosnące ryzyko w obrotach z zagranicą na skutek wzrostu liczby państw
nadmiernie zadłużonych. Rozwój nowych rodzajów produktów bankowych,
w tym transakcji za pomocą instrumentów pochodnych, pozwala bankom na
zwiększenie rozmiarów działalności i zabezpieczenie się przed ryzykiem, ale
także przyczynia się do powstawania ryzyka nowego rodzaju, w stosunku, do

27 K. Raczkowski, M. Noga, J. Klepacki, Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym,
Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 199.

28 M. Taylor, BASEL Comittee, Financial Regulation Report, October 1998, s. 3-4.
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którego banki nie dysponują dostatecznie zweryfikowanymi metodami jego
pomiaru i zarządzania.

Wprowadzenie w bankach elektronicznych systemów przetwarzania da-
nych, w tym systemów umożliwiających przeprowadzanie analiz statystycz-
nych, umożliwiło pozyskiwanie dodatkowych informacji niezbędnych w za-
rządzaniu współczesnym bankiem. Stosując nowoczesne systemy przetwarza-
nia danych, banki uzyskują informacje o potrzebach i oczekiwaniach klientów
i dzięki temu mogą w większym stopniu sprostać wymaganiom rynku. Banki
dysponują wieloma narzędziami służącymi do przeprowadzania analizy klien-
tów, jednakże postęp w dziedzinie informatyki przebiega w szybkim tempie, co
czyni niezbędnym ciągłe uaktualnianie posiadanych elektronicznych systemów
przetwarzania danych. Czynniki te wskazują na to, że ryzyko, a coraz częściej
i niepewność na rynkach finansowych są duże i stale rosną. W ten aspekt
podjętego w pracy problemu wpisuje się konieczność szerszego zajęcia się
tematem ryzyka, określenia jego rodzajów i metod zapobiegania.

1.3. Klasyfikacja ryzyka

Ryzyko można podzielić, ze względu na kształtujące je czynniki, na sys-
tematyczne i niesystematyczne.

Ryzyko systematyczne, zwane również ryzykiem podstawowym, związane
jest z siłami przyrody, warunkami rynku, czynnikami ekonomicznymi. Jest to
rodzaj ryzyka niedywersyfikowanego, co oznacza, że nie może ono zostać
wyeliminowane. Do źródeł ryzyka systematycznego zaliczyć można zmiany
stopy procentowej, przepisów podatkowych bądź transformacje sytuacji poli-
tycznej i ekonomicznej.

Ryzyko niesystematyczne, nazywane również ryzykiem specyficznym lub
indywidualnym, związane jest z przyszłymi zdarzeniami. W związku z tym
można je częściowo kontrolować albo przewidywać. Do przyczyn ryzyka niesys-
tematycznego zaliczyć można konkurencję, dostępność surowców, płynność
oraz bankructwo przedsiębiorstw.

Na podstawie kryterium przedmiotowego można wyróżnić następujące
rodzaje ryzyka29: rynkowe, kredytowe, operacyjne, prawne oraz biznesowe.

Ryzyko rynkowe wynika ze zmienności cen na rynkach finansowych i na
innych rynkach, w tym rynkach surowców. Fluktuacja cen wywołuje pewne
skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, dla podmiotów narażonych na
ten typ ryzyka. Dodatkowo wyróżniamy następujące rodzaje ryzyka rynko-

29 P. Best, Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000; R. Kendall,
Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, K.E. Liber, Warszawa 2000.
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wego30: ryzyko kursu walutowego, stopy procentowej, cen akcji oraz cen
surowców.

Ryzyko kursu walutowego spowodowane jest zmianami kursu walutowego.
Występuje w wypadku posiadania przez instytucję aktywów lub zobowiązań
w obcej walucie. Wpływ wahań kursu walutowego może mieć efekt pozytywny
bądź negatywny. Wzrost kursu walutowego wpływa na wzrost wartości ak-
tywów w walucie krajowej i spadek wartości zobowiązań w walucie krajowej.
Natomiast spadek kursu walutowego oddziałuje na spadek wartości aktywów
i wzrost wartości zobowiązań w walucie krajowej i walutach obcych31.

Z ryzykiem stopy procentowej mamy do czynienia w dwóch przypadkach.
Pierwszym z nich jest sytuacja, w której instytucja otrzymuje lub dokonuje
płatności, które są zależne od kształtowania wartości przyszłych stóp procen-
towych. W drugim przypadku, instytucja posiada aktywa lub zobowiązania,
których wartość zależy od kształtowania się stóp procentowych. Wzrost stopy
procentowej zmniejsza wartość aktywów firmy, co jest sytuacją niekorzystną,
ale za to zmniejsza wartość zobowiązań, co jest pożądane przez instytucję32.
Ponadto spadek stopy procentowej zwiększa wartość aktywów, ale też powodu-
je wzrost wartości zobowiązań.

Natomiast ryzyko cen surowców wynika ze zmiany ich cen na rynkach,
szczególnie na giełdach surowcowych. Z tym typem ryzyka można mieć stycz-
ność, inwestując w surowcowe instrumenty pochodne. Zbliżonym typem ryzy-
ka rynkowego jest ryzyko cen akcji. Jak sama nazwa wskazuje, jest ono
związane z wahaniami cen akcji na giełdzie.

Kolejnym rodzajem ryzyka jest ryzyko kredytowe. Wynika ono z możliwości
niedotrzymania warunków przez drugą stronę kontraktu. Dotyczy to wszyst-
kich sytuacji, w których jedna ze stron ma zobowiązania finansowe wobec
drugiej, ale skutki w postaci strat wynikających z ryzyka kredytowego dotyczą
wierzyciela. Ryzyko kredytowe można podzielić na ryzyko niedotrzymania
warunków, ryzyko wiarygodności kredytowej, kredytobiorcy lub emitenta,
ryzyko drugiej strony lub ryzyko kontrpartnera33. Ryzyko niedotrzymania
warunków oznacza niedokonanie płatności wynikających z umowy kredytowej,
zatem jest to niedotrzymanie warunków przez drugą stronę. Ryzyko wiarygod-
ności kredytowej może mieć zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne.
Pożądanym efektem jest podwyższenie wiarygodności kredytowej, natomiast
niekorzystnym rezultatem jest obniżenie wiarygodności, co może doprowadzić
do niedotrzymania warunków umowy. Z ryzykiem kredytobiorcy lub emitenta

30 P. Jorion, Financial Risk Manager Handbook, Second Edition, John Wiley & Sons, New York
2003, s. 752-765.

31 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, s. 134-137.
32 Ibidem, s. 140.
33 Ph. Jorion, Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw

Hill Professional, 2006, s. 216.
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mamy do czynienia w przypadku, gdy kontrakt ma postać dłużnego instrumen-
tu finansowego, czyli jest to, np. kredyt lub obligacja. Natomiast z ryzykiem
drugiej strony lub kontrpartnera stykamy się w sytuacji, w której ma miejsce
niedotrzymanie warunków kontraktu przez kontrahentów (kontrpartnerów)
danego przedsiębiorstwa, co wiąże się z koniecznością windykacji kar (zobowią-
zań) z tego wynikających34.

Następnym rodzajem ryzyka jest ryzyko operacyjne. Jest to ryzyko wynika-
jące z niewłaściwych i nieprawidłowo działających procesów wewnętrznych,
ludzi i systemów oraz ze zdarzeń zewnętrznych. Identyfikacja możliwości
wystąpienia wydarzeń zaliczanych do ryzyka operacyjnego jest bardzo trudna.
Niektórzy autorzy uważają, że do ryzyka operacyjnego zaliczyć można wszyst-
ko to, co nie wchodzi w skład ryzyka rynkowego bądź ryzyka kredytowego. Do
najczęstszych obszarów występowania ryzyka operacyjnego zaliczamy: oszust-
wo wewnętrzne i zewnętrzne, bezpieczeństwo pracy i relacje z pracownikami,
klientów, produkty i relacje biznesowe, zniszczenie fizycznych aktywów, wady
systemów, zarządzanie procesami biznesowymi35.

Kolejny rodzaj ryzyka, czyli ryzyko prawne, występuje w wypadku wy-
stąpienia niekorzystnych efektów prawnych, wynikających z zawartych przez
podmiot umów prawnych bądź też w przypadku możliwości uchwalenia aktów
prawnych, mających wpływ na sytuację danej instytucji. Innym typem ryzyka
jest ryzyko biznesu spowodowane zmianami warunków ekonomicznych prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez instytucję.

Idea zarządzania ryzykiem nie jest w ekonomii nowym zjawiskiem. Przez
zarządzanie ryzykiem rozumie się podejmowanie decyzji i realizację działań
prowadzących do osiągnięcia przez instytucję akceptowalnego poziomu ryzy-
ka36. W pracy przyjęto powyższe zdefiniowanie procesu zarządzania ryzykiem
ze względu na jego kompatybilność ze specyfiką działalności bankowej, w ra-
mach której bank określa akceptowalny poziom ryzyka w formie tzw. apetytu
na ryzyko.

Najogólniej ujmując, ryzyko bankowe możemy podzielić na ryzyko subiek-
tywne, nazywane też wewnątrzbankowym, i ryzyko obiektywne – wynikające
z czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu37. Działalność
banku, polegająca na konieczności transformacji ilościowej i czasowej posiada-
nych środków pieniężnych, stwarza wiele zagrożeń38. Jednym z nich jest
możliwość wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów, w sto-
sunku do tego, co zostało ustalone w umowie. Istnieje także niebezpieczeństwo,

34 W. Rogowski, Ryzyko kredytowe – pojęcie oraz klasyfikacje, Bank i Kredyt, 10, 1999, s. 21.
35 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, s. 138.
36 Ibidem, s. 13.
37 Z. Dobosiewicz, Kredyty i gwarancje kredytowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

2007, s. 25-26.
38 Ibidem, s. 28.
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że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie później-
szym, bądź spłaci kredyt w mniejszej kwocie niż została uzgodniona w umowie.
Ryzyko banku wiąże się nie tylko z ryzykiem udzielania każdego pojedynczego
kredytu, ale także z kształtowaniem się całej struktury aktywów banku.
Niewłaściwa struktura pasywów i aktywów to określone niebezpieczeństwo dla
banku. Tak więc podstawowe ryzyko w zakresie gospodarowania wielkością
aktywów i pasywów wiąże się z transformacją terminów operacji bilansowych.

Ryzyko zmiany oprocentowania powstaje wówczas, gdy w operacjach ak-
tywnych i pasywnych zmiany w oprocentowaniu nie są zsynchronizowane
zarówno pod względem wysokości procentu, jak i terminu39. Dodatkowo niepo-
żądane zmiany kursu walutowego mogą pogorszyć wynik osiągany przez bank,
jeżeli jest on zobowiązany do wykonania zlecenia klienta po innym kursie niż
ten, który kształtował się w momencie zawierania umowy. Konsekwencje
takiej zmiany kursu walutowego zależą w dużym stopniu od różnicy kwotowej
między płatnościami a wpływami w danej walucie.

Klasyfikacja rodzajów ryzyka typowo bankowego jest trudna. Wynika to ze
złożoności roli banków w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki, a także
z jednoczesnego i wzajemnego oddziaływania poszczególnych rodzajów za-
grożeń na sytuację banku.

W zależności od przyjętego czasu przeprowadzania analizy (kryterium
czasowe analiz ryzyka), ryzyko występujące w działalności bankowej można
podzielić na strategiczne oraz operacyjne40.

Ryzyko strategiczne jest to ryzyko wpływające na długookresową zdolność
konkurencyjną banku. Zwraca tu uwagę przede wszystkim ryzyko związane ze
strukturą właścicieli (akcjonariuszy) banku i jego zarządu. Ryzyko wynikające
ze struktury właścicieli polega na zagrożeniu wynikającym z tego, że właś-
ciciele nie będą mogli lub nie będą chcieli wyposażyć banku w kapitał niezbęd-
ny do sprawnego funkcjonowania. Ponadto właściciele banku i zaangażowany
przez nich zarząd podejmują wiele decyzji strategicznych, wywierających
wpływ na dalszą działalność banku i jego ekspozycji na ryzyko. Najważniejsze
spośród tych decyzji to wybór obszarów działania, struktury organizacyjnej,
systemu planowania i kontroli, systemu elektronicznego przetwarzania da-
nych, a także udziałów w innych przedsiębiorstwach. Jednoznaczne oddziele-
nie ryzyka strategicznego i operacyjnego nie jest możliwe, gdyż granica między
nimi jest stosunkowo nieostra. Ryzyko strategiczne znajduje odzwierciedlenie
w działalności operacyjnej banku, a skutki jego oddziaływania są praktycznie
nie do odróżnienia od skutków wystąpienia ryzyka operacyjnego. Wyniki
osiągnięte w danym roku z działalności operacyjnej mogą natomiast wpływać

39 W. Jaworski (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001, s. 627.
40 J. Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Wyd. Difin, Warszawa

2014, s. 36.
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na decyzje dotyczące dłuższego okresu. Zagrożenia strategiczne mają zauważal-
ne znaczenie w działalności operacyjnej banku41. Ryzyko operacyjne zachodzi
w następujących obszarach42:

– finansowym, określane jako ryzyko typowo bankowe i mające zasadnicze
znaczenie przy zarządzaniu ryzykiem w działalności bankowej,

– techniczno-organizacyjnym, występujące w różnych rodzajach przedsię-
biorstw.

Ryzyko występujące w obszarze finansowym można podzielić na dwie
główne grupy: wyniku oraz płynności.

Przykładowa klasyfikacja ryzyka bankowego została przedstawiona
na rys. 4.

ryzyko
bankowe

ryzyko
kredytowe

ryzyko
struktury bilansu

ryzyko rynkowe

ryzyko
operacyjne

inne
(reputacji, handlowe,

koncentracji
zabezpieczeñ itp.)

ryzyko p³ynnoœci ksiêgi bankowej
(ryzyko pozyskania finansowania)

ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej

ryzyko p³ynnoœci ksiêgi handlowej
(ryzyko zbycia instrumentów)

ryzyko stopy procentowej ksiêgi handlowej

Rys. 4. Klasyfikacja ryzyka bankowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem bankowym,
Poltext, Warszawa 2017, s. 16-21.

Upraszczając nieco sytuację, w kontekście zakresu oddziaływania regulacji
kapitałowych Bazylea II i Bazylea III, wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka
bankowego:

– kredytowe,
– struktury bilansu (w tym ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej),

41 W. Jaworski (red.), Bankowość, s. 124.
42 M. Zaleska, Ryzyko bankowe – zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej,

[w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 96.
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– rynkowe (cenowe),
– operacyjne,
– inne43.
Powyższa klasyfikacja odzwierciedla nie tylko obecne rozwiązania regula-

cyjne, ale jest też przydatna w ukazaniu ekspozycji banku na ryzyko rynku
surowców. Z tego względu taką klasyfikację ryzyka bankowego przyjęto w ni-
niejszej pracy.

Ryzyko płynności w księdze bankowej polega na niedopasowaniu terminów
zapadalności aktywów i wymagalności pasywów (wynika z funkcji pełnionej
przez banki – transformacja terminów) i braku możliwości pozyskania środ-
ków z rynku lub/i zbycia płynnych aktywów w celu uzupełnienia niedoboru.
Ryzyko płynności w księdze handlowej polega na braku możliwości zbycia
instrumentu finansowego bądź zamknięcia otwartej pozycji (braku płynności
rynku). Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej polega na obniżeniu
wyniku odsetkowego (i marży odsetkowej) osiąganej przez bank, natomiast
ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej polega na spadku wartości
dłużnego instrumentu finansowego na skutek zmiany stóp procentowych44.

Analizując sposób, w jaki ryzyko rynku surowców (zmienność cen i stóp
zwrotu na rynku surowców) znajduje odzwierciedlenie w poziomie ryzyka
banku, należy stwierdzić, że banki narażone są wielotorowo poprzez absorpcję
części ryzyka rynkowego w sposób bezpośredni (ryzyko rynkowe inwestycji
w surowce, obsługa transakcji) i pośredni (ryzyko kredytowe związane z kredy-
towaniem podmiotów zaangażowanych na rynkach surowców). Mechanizm
narastania zagrożenia jest jednak wpisany w obecną sytuację. Z jednej strony
jest to wzrost zaangażowania w procesie finansyzacji rynków surowców.
Z drugiej strony, wzrost zmienności cen surowców przekłada się na pogor-
szenie przepływów finansowych spółek surowcowych, a tym samym powoduje
wzrost zapotrzebowania na dodatkowe zadłużenie oraz wzrost rentowności
obligacji korporacyjnych podmiotów branży paliwowej. Wzrost zadłużenia oraz
kosztów jego obsługi przyczynia się do spadku rentowności i płynności branży
paliwowej, co doprowadza do wzrostu ryzyka kredytowego banku. Elementem
zabezpieczenia interesów wierzycieli (banków) może stać się w tym przypadku
presja na skuteczność wykorzystania polityki zabezpieczeń kredytobiorcy.

Banki zainteresowane są możliwością dokonywania wyborów przy projek-
towaniu systemu zarządzania ryzykiem, która dotyczy symulacji i wycen. Ich
poszukiwania koncentrują się wokół punktu równowagi pomiędzy zaawan-
sowaniem modeli i ich adekwatnością z jednej strony, a prostotą, przejrzystoś-
cią i szybkością zastosowania – z drugiej. Posiadanie wysokiej jakości danych

43 M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2017, s. 16-21.
44 Ibidem, s. 18.
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rynkowych jest tak samo krytyczne dla poprawnego funkcjonowania sys-
temu, jak testowane modele. Jednak nie wszystkie banki potrafią wytyczyć
granicę pomiędzy akceptowalną i nieakceptowalną jakością danych. W tym
kontekście odniesiono się do nowych rodzajów ryzyka, które stają się coraz
bardziej istotne z punktu widzenia modelowania ryzyka rynkowego, w tym na
rynkach surowców w ostatnich latach. Stanowią również zagadnienie, które
należy uwzględnić przy realizacji celu, jakim jest budowa zintegrowanego
modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku. Tymi
nowymi rodzajami ryzyka są następujące: systemowe, ekstremalne oraz
modelu (jako dobór właściwych elementów i założeń modelu w odniesieniu do
czynników ryzyka). Obserwowana dotkliwość skutków finansowych niestabi-
lności systemowej (np. kryzys płynności na rynku międzybankowym) oraz
występowania zdarzeń mało prawdopodobnych (np. bankructwo banku Leh-
mann Brothers) skłaniają do pogłębionej analizy przyczynowej tego typu
zagrożeń. Należy zauważyć, że proces zarządzania ryzykiem, generując ryzy-
ko nieadekwatności stosowanych modeli analitycznych, stał się czynnikiem
ryzyka banku.

Ryzyko modelu jest rozumiane jako ryzyko negatywnych konsekwencji
związanych z decyzjami podejmowanymi na podstawie danych wyjściowych
modeli, które zostały nieprawidłowo zbudowane bądź są niewłaściwie adminis-
trowane45. Ryzyko modelu może skutkować stratami finansowymi lub utraco-
nymi potencjalnymi zyskami, błędnymi decyzjami biznesowymi lub strategicz-
nymi bądź też niekorzystnie zaważyć na renomie banku46.

W ryzyku modelu można wyodrębnić w szczególności następujące specyfi-
czne podkategorie:

1) ryzyko danych rozumiane jako ryzyko wynikające z konieczności wyko-
rzystania przy budowie i walidacji modeli danych o niesatysfakcjonującej
jakości, kompletności, wiarygodności, a także aktualności;

2) ryzyko założeń/metodologii rozumiane jako ryzyko wynikające z przyję-
cia niewłaściwych założeń lub nadmiernych uproszczeń poczynionych przy
budowie modelu lub wynikające z wykorzystania do budowy modelu niewłaś-
ciwych technik matematycznych, statystycznych, niewłaściwych rozwiązań
eksperckich lub błędnego ich zastosowania;

3) ryzyko administrowania modelami rozumiane jako ryzyko niewłaściwe-
go zastosowania modeli albo ich nieprawidłowego działania z powodu nieadek-
watnego udokumentowania, monitorowania, walidacji i aktualizacji, w tym
oceny adekwatności modelu w odniesieniu do bieżących warunków.

45 K. Jajuga, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym – wprowadze-
nie, [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych, s. 38-42.

46 J.C. Hull, Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wyd. PWN, Warszawa 2011, s. 528.
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Ryzyko modelu jest zarządzane w sposób systemowy przez odpowiednie
regulacje wewnętrzne dotyczące ich monitorowania i walidacji. Polityka za-
rządzania modelami określa uczestników oraz ramowe zasady procesu za-
rządzania modelami, obejmujące zagadnienia dotyczące budowy modeli, ich
zatwierdzania, wdrażania, weryfikacji/walidacji, monitorowania, dokonywania
zmian i związanego z tym procesu raportowania.

W związku z opublikowaną w lipcu 2015 r. przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego Rekomendacją W, dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach,
banki zostały zobowiązane do:

– opracowania zasad klasyfikacji modeli oraz pomiaru i monitoringu ryzy-
ka modeli, zgodnych z wymogami regulacji nadzoru;

– wdrożenia wymaganego systemu raportowego, dotyczącego ryzyka mode-
li na różnych szczeblach organizacji;

– uzupełnienia dotychczasowego procesu zarządzania modelami, w szcze-
gólności w zakresie kwestii dokumentacyjnych, o elementy wskazane w Reko-
mendacji.

Nowe podejście do ryzyka powinno uwzględniać zdarzenia ekstremalne,
dlatego w najnowszych projektach regulacji coraz częściej pojawia się postulat
lepszego rozpoznania ryzyka zdarzeń ekstremalnych. Ekstremalne zdarzenia
występują w każdym obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem. Bez
względu na to, czy mamy do czynienia z ryzykiem kredytowym, ubezpieczenio-
wym, operacyjnym lub rynkowym, jednym z większych wyzwań dla menedże-
rów staje się wdrożenie metod zarządzania ryzykiem, które pozwalają modelo-
wać rzadkie, ale groźne wydarzenia. W związku z tym ważne wydają się
również konsekwencje występowania tych zdarzeń.

Modelowanie zjawisk ekstremalnych może mieć wiele zastosowań. W przy-
padku ryzyka kredytowego lub operacyjnego celem może być określenie wielko-
ści kapitału na pokrycie nieregularnych strat kredytowych i nieuregulowanych
płatności lub nieprzewidzianych problemów operacyjnych. W przypadku ryzy-
ka rynkowego, może to być wiedza dotycząca tego, czy wielkość dziennej
wartości zagrożonej (VaR) jest odpowiednia dla strat ponoszonych w księgach
handlowych z powodu pojawiających się niekorzystnych zmian parametrów
rynkowych. Ekstremalne wydarzenia ujawniają się wtedy, kiedy ryzyko przyj-
muje wartości z ogona rozkładu47. Zatem metody analizy wartości ekstremal-
nych służą do oszacowania prawdopodobieństwa pojawienia się i określenia
konsekwencji wystąpienia rzadkich oraz ekstremalnych strat, co do których
brakuje danych ze względu na skalę ich wystąpienia48. Istnieją dwa typy metod

47 A.J. McNeil, Extreme Value Theory for risk managers, Mimeo ETZH Zentrum, Zurich 1999,
s. 1.

48 G. Trzpiot, Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE,
Warszawa 2010, s. 112.
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służących do modelowania wartości ekstremalnych. Pierwsze, klasyczne
podejście jest oparte na modelu bloków maksymalnych (block maxima). Jest to
model odpowiedni dla dużej liczby obserwacji wybranych z dużej próby.
Obserwacje pochodzą z niepokrywających się, równych bloków. Druga metoda,
czyli model przekroczeń (Peak over Threshold Model, POT), pozwala na
estymację ogona rozkładu zwrotów przekraczających zadany próg. Model POT
ma większe zastosowanie w praktyce, gdyż jest bardziej odpowiedni do często
nielicznych danych wartości ekstremalnych.

Kolejnym rodzajem ryzyka wymagającego bardziej szczegółowego rozpo-
znania jest ryzyko systemowe. Na podstawie definicji Banku Rozliczeń Między-
narodowych (BIS) ryzykiem systemowym jest zagrożenie, które osłabia i zała-
muje podstawowe funkcje całego systemu finansowego – alokację kapitału,
rozliczanie płatności i wycenę aktywów finansowych. System finansowy jest
stabilny wówczas, gdy efektywnie i bez problemów dokonuje transformacji
oszczędności w inwestycje. Na podstawie takiej definicji należy rozróżnić
ryzyko systemowe:

– racjonalne, oparte na fundamentalnej informacji z rynku,
– oparte raczej na obawach, generowanych przez podmioty, które tracą

wiarę w stabilność systemu finansowego i próbują jak najszybciej wycofać się
z ryzykownych aktywów na rzecz lepiej ocenianych.

Ryzyko systemowe występuje w sytuacji, kiedy istotna część uczestników
systemu finansowego traci zaufanie. Ryzyko systemowe związane z brakiem
wiarygodności systemowej jest spowodowane zakłóceniem przepływu infor-
macji na rynkach finansowych i w systemie płatniczym. Poziom destabilizacji
systemu finansowego zależy od istotności informacji, która była źródłem
zatoru płatniczego, kosztu płynności, rozwiązań podjętych przez władze mone-
tarne oraz wpływu problemów płatniczych na ważne systemowo banki. W tym
kontekście kluczowego znaczenia nabiera ryzyko reputacji uczestników rynku.

Kolejne definicje ryzyka systemowego potwierdzają dwukierunkowe zwią-
zki systemu finansowego ze sferą realną gospodarki:

– ryzyko systemowe ma miejsce wówczas, gdy wstrząs w którymkolwiek
obszarze systemu finansowego oddziałuje na inne obszary, powodując po-
wstanie nierównowagi w sferze realnej;

– ryzyko systemowe jest identyfikowane z sytuacją, gdy wstrząs na rynku
finansowym powoduje straty zarówno na rynku finansowym, jak i realnym49.

Tak szerokie podejście do definicji ryzyka systemu powoduje, że praktycz-
nie wszystko, co dzieje się w systemie finansowym może być jego źródłem. Nie
służy to również efektywnemu zarządzaniu nim. Z kolei podejście zbyt wąskie,

49 M. Bordo, B. Mizrach, A.J. Schwartz, Real Versus Pseudi-International Systemic Risk: Some
Lessons from history, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 2005, Toward Greater
Financial Stability, s. 74.
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jakie sugerowała Federal Reserve System w 2001 r., kiedy kłopoty jednej
instytucji przenoszą się na inne, w konsekwencji powodując kryzys funk-
cjonowania całego systemu finansowego, nie wyjaśnia całości tych zależności.
Podejście do ryzyka systemu finansowego powinno mieć charakter funkcjonal-
ny. Zarządzanie tym ryzykiem – oprócz zdefiniowania i określenia praw-
dopodobieństwa źródeł negatywnych zdarzeń – jest to również podejmowanie
działań minimalizujących zaburzenia systemu finansowego, w tym ogranicza-
jące prawdopodobieństwo nakładania się ryzyka w wielu instytucjach finan-
sowych jednocześnie.

Współcześnie ryzyko systemowe przybiera różne formy, jest związane
z nakładaniem się w czasie i przestrzeni różnego rodzaju znanych form ryzyka,
a globalny charakter rynków powoduje, że fala kryzysu weryfikuje decyzje
zarządzających na poziomie instytucji i kraju.

1.4. Współczesne koncepcje miar ryzyka

Zagadnienie pomiaru ryzyka jako kluczowego elementu teorii finansów
zostało ukształtowane niezależnie od interpretacji ryzyka jako elementu ak-
tywności gospodarczej. W tym celu konieczne było powiązanie realnych za-
grożeń, będących przedmiotem ryzyka z rachunkiem prawdopodobieństwa,
dotyczącym zmiennych losowych i procesów stochastycznych, które nie mają
bezpośrednich, obserwowalnych odpowiedników w rzeczywistości. Innymi sło-
wy, ukształtowanie współczesnych miar ryzyka wymagało wcześniejszego
zrozumienia prawdopodobieństwa w kontekście empirycznym, a nie tylko
matematycznym. Dzięki pracy matematyków i ekonomistów, m.in.: J.M. Key-
nesa50, F. Ramseya51, B. de Finettiego52 i R. von Misesa53, pojęcie praw-
dopodobieństwa znalazło swoją dojrzalszą, współczesną interpretację. Nie
pozostało to bez wpływu na rozróżnienie ryzyka i niepewności, przyczyniając
się do subiektywizacji drugiego z nich54. Kolejnym krokiem było powstanie
teorii gier, która powiązała oba pojęcia z podejmowaniem decyzji (pojęcie
maksymalizacja użyteczności oczekiwanej)55. Na początku lat pięćdziesiątych
XX w. wciąż nie opracowano miar ryzyka, czyli funkcji umożliwiających

50 J.M. Keynes, Treatise on Probability, Macmillan and Co, Ltd., London 1921, s. 265.
51 F. Ramsey, Truth and Probability, [w:] R. Braithwaite (red.), The Foundations of Mathematics

and other Logical Essays, Routledge, Kegan Paul, London 1931 (1926), s. 156-198.
52 B. de Finetti, On The Subjective Meaning of Probability, [w:] P. Monari, D. Cocchi (red.),

Induction and Probability, Clueb, Bolonia 1993 (1931), s. 291-321.
53 R. von Mises, Probability, Statistics and Truth, Dover Publications, Inc., New York 1957, s. 99.
54 D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym,

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 13-14.
55 J. von Neumann, O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, NJ:

Princeton University Press, 1944, s. 87.
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określenie wielkości ryzyka i przypisanie mu pewnej nieujemnej liczby56. Tylko
znając miarę ryzyka można wnioskować o jego wielkości i dokonywać porów-
nań.

Wielkość ryzyka zależy od dwóch niezależnych elementów: dotkliwości
ewentualnych strat oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia57. Miara ryzyka
powinna uwzględnić oba te wymiary i scalić je w jedną liczbę. Nie istnieje
jednak ich oczywisty wspólny mianownik. Trudno bowiem w niearbitralny
sposób porównać ryzyko dużych, ale mało prawdopodobnych strat z ryzykiem
małych, ale wysoce prawdopodobnych strat. Problem dodatkowo komplikuje
fakt, że ryzyko związane z jakąś decyzją ma często złożony charakter i obej-
muje wiele różnych zagrożeń jednocześnie. W związku z tym miara ryzyka
powinna uwzględniać (na tyle, na ile jest to możliwe) pełen rozkład praw-
dopodobieństwa wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą mieć wpływ na
konsekwencje danej decyzji58.

Przełomową postacią w pracach nad tymi zagadnieniami jest H. Mar-
kowitz, który w 1952 r. w artykule „Portfolio Selection”59 zaproponował nie
tylko pierwszą dojrzałą, stosowaną współcześnie miarę ryzyka finansowego,
lecz także projekt badawczy (tzw. modern portfolio theory), który na wiele lat
zdeterminował sposób myślenia o ryzyku, zarówno w środowisku naukowym,
jak i w praktyce na rynkach finansowych. Projekt ten rozwijał się przede
wszystkim w dwóch ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych. Pierw-
szym był Uniwersytet Chicagowski, na którym od 1927 r. wykładał F. Knight.
W 1946 r. dołączyli do niego L. Savage oraz M. Friedman. Tutaj też od 1940 do
1955 r. działała słynna Komisja Cowlesa, zajmująca się rozwojem metod
ilościowych w ekonomii i finansach. Wśród jej pracowników znajdowali się
wówczas tacy ekonomiści, jak: T. Koopmans, K. Arrow, G. Debreu oraz
F. Modigliani. W 1945 r. na Uniwersytecie Chicagowskim zaczął studiować
H. Markowitz. Tutaj też w 1955 r. obronił doktorat. Wprawdzie opuścił później
Chicago, ale zapoczątkowany przez niego program badawczy rozwijał M. Miller
(w latach 1961-2000) oraz twórcy słynnego modelu wyceny opcji – F. Black
(do 1975 r.) oraz M. Scholes. Drugim najważniejszym ośrodkiem rozwoju
nowoczesnych finansów był Massachusetts Institute of Technology (MIT)
w Bostonie, gdzie ton badaniom ekonomicznym nadawał od 1940 r. P. Samuel-
son. W 1962 r. dołączył do niego F. Modigliani, pięć lat później R.C. Merton,
a od 1975 r. również F. Black. Większość wymienionych ekonomistów została
uhonorowana Nagrodą Nobla.

56 Ph. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber, D. Heath, Thinking Coherently, RISK, 10, November,
1997, s. 68-71.

57 Por. W. Tarczyński, M. Mojsewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 12.
58 D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie, Wyd. Stowarzyszenie

Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 63.
59 H.M. Markowitz, Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, 1952, s. 77-91.
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Program badawczy zapoczątkowany przez H. Markowitza odniósł spek-
takularny sukces. Stworzone w jego ramach miary ryzyka posłużyły do opraco-
wania modeli wyceny instrumentów finansowych, które zaczęły być aktywnie
stosowane w instytucjach finansowych. Modele te umożliwiły rozwój nowych
instrumentów, a nawet rynków finansowych jako całości. Wkrótce nowe,
ilościowe metody pomiaru i prognozowania ryzyka stały się kluczowym narzę-
dziem zarządzania instytucjami finansowymi oraz publicznego nadzoru nad
nimi. Rozwój nowoczesnej teorii finansów oraz ryzyka finansowego nie byłby
możliwy, gdyby nie pomysł, żeby zmiany cen papierów wartościowych trak-
tować jako procesy stochastyczne, czyli pewnego rodzaju sekwencje zmiennych
losowych60. Wymaga to przyjęcia założenia, że każdorazowa zmiana ceny
określonego papieru wartościowego jest losowana z jakiegoś rozkładu praw-
dopodobieństwa (jest zmienną losową). Zaletą takiego ujęcia jest możliwość
analizowania własności statystycznych papierów wartościowych za pomocą
metod ekonometrii częstościowej i Bayesowskiej. Umożliwiło ono również
potraktowanie ryzyka finansowego jako jednej z takich własności, co otworzyło
drogę do budowy jego pierwszych modeli i miar.

Pomysł interpretacji aktywów finansowych jako procesów stochastycznych
pojawił się po raz pierwszy w 1863 r. Jego autorem był J. Regnault61.
W wyprzedzającym swoją epokę artykule62 argumentował on, że ceny aktywów
w krótkim okresie zachowują się tak, jak rzuty monetą, czyli z równym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wzrosną, jak i że spadną63.
Zauważył też, że korytarz wahań cen akcji rośnie proporcjonalnie do kwadratu
długości okresu, jaki bierze się pod uwagę. Praca Regnaulta została jednak
zapomniana i dziś funkcjonuje wyłącznie w annałach historii finansów.

Ponownie tę samą tematykę podjął inny francuski ekonomista – L. Bache-
lier w Teorii spekulacji z 1900 r., będącej jego pracą doktorską64. Bachelier
postawił za cel analizę własności statystycznych papierów wartościowych,
chociaż był zainteresowany raczej poznawczą niż praktyczną stroną tego
zagadnienia. Punktem wyjścia rozważań uczynił tezę, że matematyczne oczeki-
wania spekulanta wynoszą zero. Sformułowanie to brzmi enigmatycznie, ale
z kontekstu można się domyśleć, że Bachelierowi chodziło o to, że w normal-
nych warunkach na rynku finansowym brakuje okazji do arbitrażu, tj. prze-

60 J. Jabłecki i in., Pomiar i modelowanie zmienności – przegląd literatury, Ekonomia, 31, 2013,
s. 22-55.

61 F. Jovanovic, Ph. Le Gall, Does God practice a random walk? The “financial physics” of a 19th
century forerunner, Jules Regnault, European Journal for the History of Economic, Thought 8.3,
2001, s. 323-362.

62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Praca Bacheliera zarówno we francuskim oryginalnym wydaniu, jak i w przekładzie na język

angielski z obszernym komentarzem znajduje się w książce Louisa Bachelier’s Theory of Speculation.
The Origins of Modern Finance w tłumaczeniu i z komentarzami M. Davisa i A. Etheridge’a,
Princeton 2006.
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prowadzania zyskownych transakcji bez podejmowania ryzyka. Uzasadnił to
tym, że każda transakcja na rynku finansowym ma dwie strony: kupującego
i sprzedającego. Żaden z nich nie zgodzi się na zawarcie transakcji, na której na
pewno (lub z dużym prawdopodobieństwem) poniesie stratę (Bachelier im-
plicite zakładał, że uczestnicy rynku są racjonalni), która byłaby zyskiem
drugiej strony. Dlatego do obustronnie dobrowolnej transakcji może dojść
jedynie wówczas, gdy związana z nią oczekiwana stopa zwrotu wynosi zero.
Oznacza to, że prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku ceny jakiegokolwiek
papieru wartościowego o zadaną wartość musi być, co do zasady, identyczne.
Idąc tym tokiem rozumowania Bachelier przedstawił ruch cen instrumentów
finansowych jako błądzenie losowe, definiując zarazem (jako pierwszy w histo-
rii) proces stochastyczny odzwierciedlający ruch cząstek Browna, znany dzisiaj
jako proces Wienera. W dalszej części pracy Bachelier rozwinął wyrafinowaną
teorię matematyczną funkcjonowania zróżnicowanych instrumentów finan-
sowych, w tym instrumentów pochodnych.

Wydaje się, że również H. Markowitz w artykule z 1952 r. wykorzystał
niezależnie to samo podejście. Wkrótce stało się ono standardem w teorii
finansów. Punktem wyjściowym w rozważaniach w „Portfolio Selection” jest
założenie, że każdy papier wartościowy można odwzorować jako proces stocha-
styczny, który w jakichś odstępach czasu wypłaca pewien dochód, którego
wartość jest zmienną losową R o pewnej wartości oczekiwanej E(R) oraz
wariancji V(R). Można to zilustrować na przykładzie akcji przedsiębiorstwa.
Ich posiadanie daje prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach, których
wysokość zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym okresie.
Liczba możliwych sytuacji finansowych jest ograniczona (od bardzo dobrej do
bankructwa). Akcjonariusze nie mogą przewidzieć dokładnie, w jakiej sytuacji
finansowej znajdzie się przedsiębiorstwo w przyszłości, ale mogą w jakiś sposób
określić prawdopodobieństwa poszczególnych stanów. Dlatego wysokość dywi-
dendy można traktować jako zmienną losową, co umożliwia analizę jej własno-
ści statystycznych.

Pierwszą interesującą konsekwencją traktowania papieru wartościowego
jako procesu stochastycznego jest możliwość obliczenia jego wartości oczekiwa-
nej. Parametr ten odzwierciedla stopę zwrotu, jaką inwestor spodziewa się
uzyskać z określonego papieru wartościowego. Definiuje się go jako:

E(R) = r1p1 + r2p2 + ... + rnpn (1.1)

gdzie:
ri – wysokość przychodu w przypadku i-tego scenariusza,
pi – prawdopodobieństwo zajścia i-tego scenariusza,
n – liczba scenariuszy.
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Oczekiwana stopa zwrotu jest ważną informacją przy podejmowaniu decy-
zji inwestycyjnych.

Innym parametrem papieru wartościowego w procesie stochastycznym jest
wariancja odzwierciedlająca stopień zmienności płynących z niego przychodów.
Jest ona tym większa, im bardziej przychody, przy różnych scenariuszach,
odbiegają od wartości oczekiwanej. Wariancja definiowana jest za pomocą
następującego wzoru:

V(R) = p1[r1 – E(R)]2 + p2[r2 – E(R)]2 + ... + pn[rn – E(R)]2 (1.2)

W ten sposób Markowitz zaproponował pierwszą operacyjną miarę ryzyka
finansowego, jaką jest wariancja stóp zwrotu. Za pomocą pojedynczej liczby
podsumowuje ona zarówno dotkliwość ewentualnych zagrożeń (odchylenie
rzeczywistej stopy zwrotu od wartości oczekiwanej), jak i prawdopodobieństwo
ich wystąpienia. Jej zaletą jest to, że jest powszechnie znaną i łatwą w inter-
pretacji wielkością statystyczną. Pierwiastek kwadratowy z wariancji to od-
chylenie standardowe, którego wartość odpowiada na pytanie, o ile przeciętnie
dana zmienna losowa odbiega od średniej. Odchylenie standardowe stóp
zwrotu w horyzoncie czasowym T liczymy za pomocą estymatora65:

n

σT = √ 1
· Σ (rt – r̄)2 · √T (1.3)n – 1 t=1

gdzie:
n – liczba obserwacji,
rt – stopa zwrotu w momencie t,
r̄ – średnia arytmetyczna stóp zwrotu,
T – horyzont inwestowania.

Łatwo jest nie docenić nowatorstwa propozycji Markowitza, gdyż wybór
wariancji jako miary ryzyka może wydawać się oczywisty. Tak jednak nie jest,
ponieważ nie każdy proces stochastyczny musi mieć stałą wariancję. Innymi
słowy, jego parametry statystyczne mogą zmieniać się wraz z upływem czasu.
W takiej sytuacji wariancja nie byłaby dobrą miarą ryzyka aktywów, gdyż nie
odzwierciedlałaby żadnej trwałej ich własności. Markowitz przyjął milczące
założenie, że wartość aktywów można odzwierciedlić nie tyle jako proces
stochastyczny, ile jako proces stacjonarny, czyli taki, którego parametry

65 W. Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003, s. 86.
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statystyczne nie zmieniają się w czasie. Jest to duże uproszczenie rzeczywisto-
ści, które znacząco utrudnia wykorzystanie propozycji Markowitza w praktyce.

Wariancja jako miara ryzyka nie jest jedyną innowacją zaproponowaną
przez Markowitza. Drugą innowacją jest sformułowanie głównego problemu.
Wcześniej w analizach finansowych koncentrowano się na analizie pojedyn-
czych papierów wartościowych, starając się sprawdzić, czy jest on przewartoś-
ciowany lub niedowartościowany przez rynek. Markowitz skoncentrował się
natomiast na porównywaniu całych portfeli aktywów, będących zbiorami
papierów wartościowych.

Punktem wyjścia w jego analizie jest spostrzeżenie, że kombinacja liniowa
zmiennych losowych sama jest zmienną losową. Jeśli więc pojedynczy papier
wartościowy można traktować jako proces stochastyczny, to portfel aktywów
również można odzwierciedlić jako proces stochastyczny. Taki portfel jest
rodzajem papieru wartościowego, który w pewnych odstępach czasu generuje
stopy zwrotu o wartości:

R = a1R1 + a2R2 + ... + anRn (1.4)

gdzie:
ai to udział papieru wartościowego o stopie zwrotu Ri w portfelu.

Markowitz zadaje pytanie, jaką wartość oczekiwaną i wariancję ma tak
rozumiany portfel aktywów. Jeśli chodzi o pierwszy parametr, to odpowiedź
jest stosunkowo prosta, gdyż wartość oczekiwana sumy jest równa sumie
wartości oczekiwanych, a więc:

N
E(R) = Σ ai μi (1.5)

i=1

gdzie:
E(R) – wartość oczekiwana stopy zwrotu portfela,
μi – wartość oczekiwana stopy zwrotu i-tego składnika portfela,
ai – udział i-tego składnika w portfelu,
N – liczba składników portfela.

Odpowiedź na pytanie o wariancję portfela aktywów wymaga zastosowania
pewnych przekształceń statystyki matematycznej. Odpowiedni wzór wygląda
następująco:
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N N–1 N

V(R) = Σ αiσii + Σ Σ αiαjσij (1.6)
i=1 i=1 j=i+1

gdzie:
ai aj – udziały i-tego oraz j-tego papieru wartościowego w portfelu,
σij – kowariancja pomiędzy stopami zwrotu z i-tego oraz j-tego papieru

wartościowego w portfelu,
σii – wariancja i-tego papieru wartościowego.

Kowariancja odzwierciedla współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi
i jest definiowana jako wartość oczekiwana iloczynu odchyleń tych zmiennych
od ich średnich:

σij = E{[Ri – E(Ri)] [Rj – E(Rj)]} (1.7)

gdzie:
Ri Rj – wartości dwóch zmiennych,
E(Ri) E(Rj) – wartości oczekiwane dwóch zmiennych.

Wzory (1.5; 1.6; 1.7) pozwalają oszacować dwie ważne cechy różnych
portfeli aktywów: ich oczekiwane stopy zwrotu oraz ryzyko (wariancje). Waż-
nym osiągnięciem było również pokazanie, że nie każdy portfel składający się
z wielu aktywów jest rzeczywiście zdywersyfikowany, i cechuje się niskim
ryzykiem. Stopy zwrotu z różnych papierów wartościowych mogą bowiem być
ze sobą skorelowane. W takiej sytuacji, jeśli jeden spośród nich przyniesie
stratę, to również pozostałe, z dużym prawdopodobieństwem, przyniosą stratę.
Aby uzyskać portfel rzeczywiście zdywersyfikowany, należy skomponować go
z aktywów, które nie są ze sobą skorelowane, czyli posiadają niską kowariancję.
Oznacza to, że wybór papieru wartościowego do portfela nie powinien być
podyktowany jedynie własnościami wewnętrznymi tego instrumentu, ale rów-
nież jego kowariancją z pozostałymi aktywami w portfelu. Ta konstatacja jest
jednym z ważniejszych odkryć Markowitza.

W literaturze przedmiotu koncepcja dywersyfikacji ryzyka portfela jest
silnie ugruntowana, a jej przeprowadzenie odbywa się zgodnie z określonymi
zasadami. Należy podkreślić, że dywersyfikację ryzyka można przeprowadzać
w dwóch płaszczyznach: poziomej i pionowej66. Dywersyfikacja poziomu ryzyka
portfela wiąże się z doborem najlepszych walorów z punktu widzenia inwestycji
długookresowych.

66 W. Tarczyński, M. Łuniewska, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku
kapitałowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 89.
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Główną słabością teorii portfelowej, w początkowym etapie jej rozwoju, była
trudność zastosowania jej przy podejmowaniu rzeczywistych decyzji inwes-
tycyjnych oraz to, że w wyjściowej postaci była skomplikowana obliczeniowo.
Markowitz zdawał sobie z tego sprawę i wskazał, w jaki sposób można uprościć
analizę portfelową, aby wymagała mniejszej liczby zmiennych. Odpowiedni
model ekonometryczny opublikował jednak nie on sam, ale W. Sharpe. Mar-
kowitz zaproponował mu opracowanie modelu, który upraszczałby analizę
portfelową. Sharpe zakończył pracę już w 1961 r., jednak jej wyniki ukazały się
dopiero dwa lata później w czasopiśmie „Management Science” w artykule
zatytułowanym „A Simplified Model for Portfolio Analysis”67.

Punktem wyjścia było spostrzeżenie, że ceny różnych aktywów zależą nie
tyle od cen wszystkich innych aktywów z osobna, ile od pewnych wspólnych
czynników ekonomicznych, np. koniunktury gospodarczej, nastrojów konsu-
mentów, poziomu stóp procentowych, inflacji. Inwestor nie musi znać pełnej
macierzy wariancji-kowariancji pomiędzy aktywami, ale wystarczy, że zna
wrażliwość cen poszczególnych aktywów na zmiany najważniejszego czynnika
ekonomicznego (indeksu), który na nie wpływa. Sharpe nie przesądzał z góry,
jaki dokładnie czynnik (indeks) jest w tym kontekście najlepszy, ale w przypad-
ku analizy portfeli akcyjnych najczęściej wykorzystywany był indeks cen
szerokiego rynku, odzwierciedlający sytuację wszystkich spółek, czyli rynku
jako całości.

Istnieją dwa argumenty na rzecz wykorzystania indeksu rynkowego. Po
pierwsze, jak pokazują badania empiryczne, odpowiada on za znaczną część
zmienności cen aktywów. Po drugie, indeks rynkowy trafnie odzwierciedla
ryzyko inwestowania na rynku akcji w ogóle. Dlatego inwestorzy, którzy
świadomie to ryzyko podejmują, są zainteresowani informacją, w jaki sposób
posiadanie danego papieru wartościowego wpłynie na ich całkowitą ekspozycję
na ryzyko.

Model zaproponowany przez Sharpe’a jest w literaturze określany jako
„single-index model” albo bardziej precyzyjnie – „market model”. Pojedynczy
papier wartościowy jest w nim reprezentowany jako proces stochastyczny,
który w pewnych odstępach czasu wypłaca dochód w wysokości:

Rit = αi + βiRMt + eit (1.8)

gdzie:
Rit – stopa zwrotu z i-tego papieru wartościowego w okresie t,
αi – unikalna stopa zwrotu i-tego papieru wartościowego,

67 W. Sharpe, A Simplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, 9 (2), 1963,
s. 277-293.
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βi – wrażliwość i-tego papieru wartościowego na zmiany wartości całego
rynku,

RMt – stopa zwrotu z całego rynku w okresie t,
eit – składnik losowy, który dla każdego t ma identyczny niezależny rozkład

o parametrach: E(eit) = 0, natomiast V(eit) = σei.

Innymi słowy, dochód wypłacany przez dowolny papier wartościowy składa
się z trzech elementów: stóp zwrotu wynikającego z jednostkowej charakterys-
tyki tego papieru, stóp zwrotu wynikającego ze zmian wartości całego rynku
finansowego oraz składnika losowego, którego uśredniona wartość jest równa
zeru (a więc pomijalna w dłuższym okresie). Ryzyko takiego papieru wartoś-
ciowego może być przybliżone za pomocą wariancji, która w modelu jednoin-
deksowym dana jest następującym wzorem:

V(Ri) = β2
i σM + σei (1.9)

gdzie:
σei – wariancja stopy zwrotu danego papieru wartościowego
σM – wariancja indeksu rynkowego68.

Wzór [1.9] jest o tyle istotny, że pozwala rozłożyć ryzyko papieru wartoś-
ciowego na dwa składniki:

– ryzyko systematyczne (β2
i σM), czyli wynikające z wahań (wariancji) całe-

go rynku finansowego,
– ryzyko specyficzne (σei), czyli wynikające z wahań stopy zwrotu danego

papieru wartościowego, niewynikających z wahań całego rynku.
Rozróżnienie to generuje ważną praktyczną implikację, a mianowicie

dywersyfikacja aktywów w portfelu pozwala zminimalizować ryzyko specyficz-
ne, ale nie zabezpiecza przed ryzykiem systematycznym. W modelu Sharpe’a
istnieje jeszcze druga miara ryzyka, jaką jest sam współczynnik β, który
odzwierciedla wrażliwość danego papieru wartościowego na sytuację na całym
rynku finansowym.

Uogólnieniem modelu Sharpe’a jest model wieloindeksowy, w którym
wysokość stóp zwrotu z papierów wartościowych uzależniona jest od większej
liczby czynników ryzyka jednocześnie, np. zmian kursu walutowego, stóp
procentowych, wartości całego rynku. Ogólna postać modelu wygląda na-
stępująco:

68 E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, 8 ed., John Wiley & Sons, 2009, s. 1687-1696.
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J
Rit = αι+ Σ β ij · Ijt + eit (1.10)

j=1

gdzie:
βij – wrażliwość i-tego papieru wartościowego na zmiany j-tego indeksu,
Ijt – j-ty indeks odzwierciedlający dany czynnik ryzyka w okresie t,
αi – unikalna stopa zwrotu i-tego papieru wartościowego,
eit – unikalna ryzykowna stopa zwrotu z i-tego papieru wartościowego w okre-

sie t, przy czym z definicji: E(eit) = 0, natomiast V(eit) = σei.

Model wieloindeksowy jest bardzo wygodny w interpretacji, a przez to
łatwiejszy do zrozumienia przez inwestora, gdyż problem wyboru portfela jest
zobrazowany nie przez pryzmat wpływu poszczególnych aktywów na rozkład
zysków i strat całego portfela, ale przez pryzmat dodatkowych ekspozycji na
czynniki ryzyka (indeksy), na jakie wystawia się inwestor, dodając dany papier
wartościowy do portfela. Inwestor może za ich pomocą kontrolować ekspozycję
na różne czynniki ryzyka, co stanowi znaczące ułatwienie w zarządzaniu
ryzykiem69.

Ryzyko rozumiane jako beta oznacza tę część zmienności papieru wartoś-
ciowego, której nie można wyeliminować za pomocą dywersyfikacji, czyli
pewnej formy ubezpieczenia. Pozostałe źródła ryzyka, które można w ten
sposób wyeliminować, czyli przede wszystkim wahania unikalnej stopy zwrotu
papieru wartościowego postrzega się jako nieinteresujące.

Analiza portfelowa Markowitza oraz model jednoindeksowy dotyczyły pro-
blemu decyzyjnego pojedynczego inwestora, czyli zagadnienia mikroekonomi-
cznego. Wkrótce jednak postawiono również szersze pytanie: Jak zachowywał-
by się cały rynek finansowy, gdyby wszyscy jego uczestnicy podejmowali
decyzje w oparciu o analizę portfelową? Innymi słowy, jak kształtowałaby się
równowaga na takim rynku oraz ceny aktywów finansowych. Odpowiedź na to
pytanie umożliwiło ważne spostrzeżenie J. Tobina70 o tym, że oprócz ryzykow-
nych aktywów (akcji) inwestor może wybrać papier wolny od ryzyka, np.
obligacje skarbowe. Ta pozornie mało istotna obserwacja w dużym stopniu
zmienia charakter problemu decyzyjnego, przed jakim staje inwestor. Papier
wolny od ryzyka różni się bowiem od wszystkich innych aktywów pod dwoma
ważnymi względami:

– jego stopa zwrotu jest doskonale przewidywalna, a wariancja i odchylenie
standardowe wynoszą zero;

69 E.J. Elton, M.J. Gruber, Modern Portfolio Theory, 1950 to date, Journal of Banking & Finance,
1997, s. 1743-1759.

70 J. Tobin, Liquidity Preference as behavior toward risk, Review of Economic Studies, 25, 1958,
s. 65-86.
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– stopa zwrotu nie jest w żadnym stopniu skorelowana ze stopami zwrotu
z jakichkolwiek innych aktywów.

W związku z tym wariancję (ryzyko) portfela złożonego z (pod)portfela
aktywów ryzykownych oraz papieru wolnego od ryzyka można przedstawić
jako:

σ2 = w2
r σ2

r (1.11)

gdzie:
wr – udział ryzykownych aktywów w portfelu,
σ2

r – łączna wariancja.

Zależność wyrażona we wzorze (1.11) oznacza, że ryzyko takiego portfela
jest wprost proporcjonalne (liniowo zależne) od udziału, jaki mają w nim
aktywa ryzykowne. W takiej sytuacji inwestor może skonstruować portfel
o dowolnym poziomie ryzyka, manipulując wyłącznie udziałem papieru wol-
nego od ryzyka, a portfel aktywów ryzykownych pozostawiając bez zmian.

Inwestor, który gotowy jest podjąć określone ryzyko, powinien kupić portfel
Markowitza, który gwarantuje najwyższą stopę zwrotu przy zadanym pozio-
mie ryzyka. Jeśli woli zmniejszyć ryzyko, to powinien kupić portfel o takim
samym składzie i dodać do niego odpowiednią ilość papierów wolnych od
ryzyka. Jeśli zaś inwestor gotowy jest na podjęcie wyższego ryzyka, to wyższą
stopę zwrotu zapewni mu ten sam portfel z dźwignią, czyli kupiony za
pieniądze pożyczone z rynku po stopie wolnej od ryzyka71.

Odkrycie J. Tobina uogólnił W. Sharpe (1964)72, który zadał pytanie, jak
funkcjonowałby rynek finansowy, gdyby wszyscy jego uczestnicy stosowali
analizę portfelową i jednocześnie wszyscy tak samo oszacowywaliby parametry
rynku, czyli oczekiwane stopy zwrotu, wariancje oraz bety wszystkich papie-
rów wartościowych. W takiej sytuacji wszyscy inwestorzy posiadaliby doskona-
le zdywersyfikowany portfel aktywów (uzupełniony papierami wolnymi od
ryzyka), zaś jedynym czynnikiem ryzyka, z jakim musieliby się liczyć, byłyby
zmiany wartości całego rynku. W związku z powyższym ceny wszystkich
aktywów musiałyby być zależne w sposób liniowy od ich parametrów beta. Im
bardziej dany papier byłby wrażliwy na zmiany rynku, tym niższa musiałaby
być jego cena względem innych aktywów, żeby wyższe ryzyko z nim związane
rekompensowała wyższa oczekiwana stopa zwrotu. Zależność ta ujęta została
za pomocą modelu CAPM73.

71 Ibidem, s. 65-86.
72 W. Sharpe, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk,

Journal of Finance, 19, 1964, s. 425-442.
73 Ibidem.
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Kolejnym etapem rozwoju teorii, który doprowadził do przeobrażenia idei
miar ryzyka, było uwzględnienie instrumentów pochodnych, przede wszyst-
kim opcji. Przełom w tej dziedzinie dokonał się za sprawą pracowników MIT
Sloan Business School: F. Blacka, M. Scholesa oraz R.K. Mertona. Zauważyli
oni, że opcje, jako złożone instrumenty pochodne, można replikować za
pomocą prostszych aktywów. Jeśli tak, to opcję kupna akcji można w pełni
zabezpieczyć przed ryzykiem zmiany wartości akcji przez równoczesne zaję-
cie na nich krótkiej pozycji w określonej wartości. Spostrzeżenie to pozwala
sformułować równanie różniczkowe, które uzależnia wartość opcji od czasu,
stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz ceny i zmienności instrumentu bazowego.
Jego rozwiązanie stanowi wzór Blacka-Scholesa74. Mimo że wzór Blacka-
-Scholesa sprawia wrażenie skomplikowanego, większość potrzebnych do jego
obliczenia zmiennych to parametry kontraktu opcji oraz inne ogólnodostępne
informacje (np. stopa zwrotu wolna od ryzyka). Jedyną zmienną nieobser-
wowalną, która wymaga oszacowania jest σ, czyli zmienność instrumentu
bazowego.

Parametr ten jest stosunkowo łatwy w interpretacji, gdyż stanowi miarę
ryzyka w rozumieniu Markowitza. Warto zauważyć, że o ile trafne oszacowanie
ryzyka jest konieczne do poprawnej wyceny opcji, to wzór Blacka-Scholesa
można wykorzystać również w drugą stronę. Na podstawie rzeczywistych cen
opcji na rynkach finansowych można wskazać, jaką zmienność (ryzyko) ich
instrumentu bazowego przewidują inwestorzy. Jest to tzw. zmienność im-
plikowana, czyli wartość parametru σ, którą należy podstawić do wzoru
Blacka-Scholesa, aby otrzymać kwotowaną na rynku cenę opcji. Na podstawie
wzoru Blacka-Scholesa możemy uzyskać informację, w jak sposób uczestnicy
rynku finansowego oceniają ryzyko różnych aktywów. Zakładając, że podej-
mując decyzje inwestycyjne zachowują się racjonalnie, jest to ważna wskazów-
ka w ocenie rzeczywistego ryzyka tych aktywów.

Opcje najczęściej charakteryzuje się jako formę ubezpieczenia. Jeśli inwes-
tor zajmuje długą pozycję w akcjach określonej spółki, to może zabezpieczyć się
przed spadkiem ich wartości poniżej jakiegoś progu, jeśli zakupi odpowiednią
liczbę opcji sprzedaży tych akcji z ceną wykonania równą temu progowi.
Inaczej jednak opcje przedstawiają się bankom pełniącym rolę animatorów
rynku finansowego. Ich celem nie jest budowa własnego portfela aktywów, ale
umożliwienie klientom zawierania pożądanych przez nich transakcji. Jeśli
klient chce sprzedać opcję kupna akcji, a na rynku brakuje drugiej strony
transakcji, to bank sam od niego tę opcję kupi, a następnie ponownie wystawi
ją na rynku, licząc, że uda mu się ją sprzedać po wyższej cenie. Aby zminimali-

74 F. Black, M. Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political
Economy, 81 (3), 1973, s. 637-654.
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zować własną ekspozycję na ryzyko w tym okresie, animator rynku zajmie
krótką pozycję w określonych akcjach. Wartość tak skonstruowanej łącznej
pozycji jest niezależna od zmian cen akcji tej spółki. Nie znaczy to jednak, że
bank nie ponosi ryzyka. Cena, jaką uzyska za nabytą przez siebie opcję, zależy
od tego, jaka będzie faktyczna zmienność akcji spółki. Na mocy równania
różniczkowego Blacka-Scholesa jego zysk lub strata wyniesie zatem:

P&L =
1 ∂ 2C

S2(σ2 – ΔS2)Δt (1.12)
2 ∂ 2S2

gdzie:
S – cena instrumentu bazowego,
C – cena opcji,
σ – zmienność implikowaną w cenie posiadanej przez bank opcji,
ΔS – faktycznie zrealizowana zmienność.

Wobec powyższego, dla instytucji finansowych opcje stanowią ekspozycję na
zmienność papierów wartościowych, czyli ryzyko w rozumieniu Markowitza75.
Oznacza to, że ich zysk lub strata na pozycjach opcyjnych zależą od tego,
na ile trafnie oszacują ten parametr. Z tego względu pojawienie się wzoru
Blacka-Scholesa przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku opcji i spowo-
dowało wzrost zainteresowania pomiarem, modelowaniem i prognozowaniem
zmienności.

Rozwojowi teorii instrumentów finansowych i związanego z nimi ryzyka
towarzyszyły intensywne badania nad empirycznymi metodami pomiaru
i prognozowania ryzyka aktywów. Mimo że posiada ono dość prostą inter-
pretację statystyczną, jako stopień rozproszenia stóp zwrotu, to jego pomiar
okazał się złożonym i trudnym zagadnieniem. Poszukiwano estymatora,
który byłyby jak najbardziej efektywny. Zauważono również, że zmienność
aktywów nie jest stała w czasie, jak zakładano. Nie można jej po prostu
zmierzyć, opierając się na danych historycznych, ale należy modelować
i prognozować jej zachowanie. Tym problemem zajęto się w badaniach
ekonometrycznych.

Omówienie problematyki pomiaru zmienności zacząć należy od tego, że
stanowi ona własność szeregu czasowego stóp zwrotu rt o pewnej skończonej
długości T. Sposób jej estymacji zależy od częstotliwości danych o stopie zwrotu
(np. dzienna) oraz długości analizowanego okresu, który może obejmować dni

75 J. Jabłecki i in., Pomiar i modelowanie zmienności – przegląd literatury, s. 22-55.
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(zarządzanie ryzykiem), miesiące (wycena opcji) lub nawet lata (strategiczna
alokacja aktywów). Najprostszym estymatorem zmienności jest zaproponowa-
na przez Markowitza wariancja, czyli76:

T

σ̂ 2 =
1 Σ (rt – μ)2 (1.13)T – 1 t=1

gdzie:
rt – stopa zwrotu za okres t,
μ – średnia stopa zwrotu w okresie T.

W wielu przypadkach jednak potrzebna jest nie tyle wariancja, ile od-
chylenie standardowe, czyli pierwiastek kwadratowy z wariancji, gdyż, po
pierwsze, jest bardziej stabilne, a po drugie, jest wyrażone w tych samych
jednostkach, co stopa zwrotu, a przez to łatwiejsze w interpretacji. Problem
polega jednak na tym, że √σ̂ 2 jest obciążonym estymatorem zmienności σ, gdyż
pierwiastek ze średniej jest większy niż średnia z pierwiastków (E(√σ̂ 2) < √(σ̂ 2).
Problem ten rozwiązuje się na dwa sposoby. Pierwszym jest analiza wartości
bezwzględnych stóp zwrotu (modułów), czyli następującego estymatora zmien-
ności:

T1 Σ ⎥ rt – μ⎥ (1.14)
T – 1 t=1

Drugim sposobem jest bezpośrednia korekta obciążenia √σ̂ 2 przez po-
dzielenie go przez θ (T), czyli wartość dystrybuanty rozkładu normalnego.

Nieobciążenie nie jest jedyną pożądaną cechą estymatorów. Niezwykle
ważna jest również ich efektywność, czyli tempo dążenia do wartości oczekiwa-
nej. Im estymator jest bardziej efektywny, tym wymaga mniejszej liczby
obserwacji, tak, aby z zadaną dokładnością (wariancją) przybliżyć wartość
poszukiwanego parametru. Rozwój metod pomiaru zmienności polegał w dużej
mierze na poszukiwaniu efektywniejszych estymatorów.

Podstawową strategią poszukiwań było wykorzystanie większej liczby
danych statystycznych, np. dłuższych szeregów czasowych albo dziennych stóp
zwrotu. Istotą pomiaru zmienności jest próba możliwie najdokładniejszego
oszacowania, jaką zmiennością cechował się dany instrument finansowy albo
portfel aktywów w określonym okresie w przeszłości. Byłaby to kluczowa
informacja dla uczestników rynków finansowych, gdyby zmienność aktywów
była stała w czasie, tak jak zakładali teoretycy finansów. Już pierwsze badania

76 K. Borowski, Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 32.
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empiryczne pokazały, że tak nie jest. Nie należy przez to rozumieć, że
poprawność wzoru Blacka i Scholesa albo podstawowe wnioski płynące z nowo-
czesnej analizy portfelowej zostały podważone. Wykazano jednak, że nie można
ich bezpośrednio implementować w praktyce. Potrzebny jest nie tyle pomiar
zmienności, ale jej prognozowanie.

Najprostszą metodą prognozowania zmienności jest ekstrapolacja jej histo-
rycznych wartości. Wymaga to oszacowania postaci modelu autoregresyjnego:

p

σt = γ + Σ βiσt–1 + νt (1.15)
i=1

gdzie:
σ t–1 – wartości historyczne zmienności,
νt – błąd prognozy,
γ i βi – liczby ustalane w taki sposób, żeby zminimalizować błąd prognozy

ex post, czyli: νt = σt – γ̄ – Σp
i=1β̂ iσ̂t–1.

Najprostszy model tego typu zakłada, że ewolucja zmienności aktywów ma
charakter błądzenia losowego, czyli σt = σt–1 + εt. Wtedy najlepszą prognozą
jutrzejszej zmienności jest to, że będzie ona taka, jak dzisiaj. Bardziej złożone
podejście uwzględnia większą liczbę historycznych wartości σ (jak w modelu
średniej ruchomej) albo nawet wszystkie z nich (jak w modelu zbiegania do
średniej historycznej).

Jedną z metod ekstrapolacji jest model EWMA (Exponentialy Weighted
Moving Average), w którym prognozę przyszłej zmienności formułuje się
poprzez oszacowanie następującego równania:

σ2
t = λσ2

t–1 + (1 – λ)y2
t (1.16)

gdzie:
σt–1 – wartości historyczne zmienności,
λ – współczynnik opóźnienia (zazwyczaj 0,94),
yt = σtε t, dla ε t – składnik losowy, który dla każdego t ma identyczny niezależny
rozkład o parametrach E(ε t) = 0, natomiast V(ε t) = 1.

Model EWMA jest wykorzystywany w opracowanym przez firmę JP Mor-
gan w pakiecie RiskmetricsTM.

Metody historyczne mogą wykazywać wysoką zdolność prognostyczną, ale
ich nieteoretyczność można postrzegać jako wadę. Zmienność aktywów wyka-
zuje bowiem szereg charakterystycznych prawidłowości, które mogą służyć
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jako drogowskaz do jej prognozowania. Jedną z takich prawidłowości jest
zjawisko grupowania się zmienności (ang. volatility clustering). Polega ono na
tym, że jeśli w danym dniu zmienność aktywów jest wysoka bądź niska, to
z dużym prawdopodobieństwem następnego dnia również taka będzie. W prak-
tyce to oznacza, że okresy wzmożonej zmienności przeplatają się z dłuższymi
okresami powrotu do normalności. Ponadto zmienność aktywów jest ujemnie
skorelowana z wysokością stóp zwrotu, czyli rośnie w momentach, gdy ceny
aktywów spadają. Trzecią ważną prawidłowością jest to, że rozkład stóp
zwrotu ma grube ogony, czyli wartości skrajne występują w nim istotnie
częściej niż gdyby miały rozkład normalny.

Przełomowego dla prognozowania zmienności odkrycia dokonał w 1982 r.
amerykański ekonomista R. Engle. Tematem jego badań nie były finanse, ale
hipoteza M. Friedmana, że przyczyną cyklu koniunkturalnego jest nieprzewi-
dywalność inflacji. Aby ją zweryfikować stworzył wyrafinowane narzędzie
analizy procesów stochastycznych o zmiennej wariancji – teorię autoregresyj-
nej warunkowej heteroskedastyczności (ARCH)77. Wkrótce okazało się, że
nadaje się ona nie tylko do badania uporczywości inflacji, lecz także zmienności
stóp zwrotu instrumentów finansowych. Istotą pomysłu Engla jest spostrzeże-
nie, że zmienność stóp zwrotu można zdekomponować na dwie składowe: biały
szum, którego wielkość nie zależy od czasu oraz zmienność warunkową, której
wielkość zależy od tego, jaka była zmienność stóp zwrotu w pewnym okresie
w przeszłości. Aby to zilustrować, załóżmy, że stopa zwrotu z danego papieru
wartościowego powstaje w wyniku następującego procesu:

xt = μ + εt (1.17)

εt = √ht zt (1.18)

Zmienność xt zależy ściśle od ε t, które z kolei jest modelowane jako biały
szum zt ~ N(0; 1) o zmiennym natężeniu (zakresie zmienności) zależnym od
wariancji warunkowej ht, stanowiąc funkcję wcześniejszych stóp zwrotu.
W oryginalnym modelu ARCH Engle’a była to następująca funkcja:

q

ht = ω + Σ αjε2
t–j (1.19)

j=1

przy czym z definicji: ω > 0, αj ≥ 0, aby ht można było interpretować jako
wariancję (która ma zawsze wartość dodatnią). Parametr q oszacowuje się

77 R.F. Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of
United Kingdom Inflation, Econometrica, 50 (4), 1982, s. 987-1007.
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w taki sposób, żeby uchwycić empirycznie obserwowane prawidłowości (per-
systencję) dotyczące zmienności stóp zwrotu analizowanego papieru wartoś-
ciowego. Powszechnym uogólnieniem modelu ARCH jest zaproponowany przez
Bollersleva (1986)78 proces GARCH(p,q), który uwzględnia opóźnione wartości
wariancji warunkowej:

p q

ht = ω + Σ βjht–i + Σ αjε2
t–j (1.20)

i=1 j=1

W kontekście wyceny opcji potrzebny jest nie tyle model zmienności
instrumentu bazowego, ile prognoza jego zmienności, gdyż przyszła zmienność
decyduje o zysku lub stracie z inwestycji. W modelu GARCH(1,1) można do
tego wykorzystać pojęcie wartości oczekiwanej, gdyż E(ε 2

t = htE(z2
t) = ht. Aby

uzyskać prognozę na jeden okres naprzód wystarczy wykonać następujące
podstawienie: ĥt+1 = ω + α1ε2

t + β1ht. W podobny sposób można uzyskać
prognozę na kolejne okresy. Model GARCH jest na wiele sposobów rozwijany
oraz implementowany w praktyce instytucji finansowych.

Omówione wyżej metody prognozowania zmienności opierały się na mniej
lub bardziej złożonej analizie danych historycznych w poszukiwaniu trendów.
Takie podejście jest przydatne do opracowywania spekulacyjnych bądź arbit-
rażowych strategii inwestycyjnych, w których inwestor stara się lepiej wycenić
zmienność danego instrumentu finansowego niż rynek. Do prognozowania
zmienności można również podejść od drugiej strony, zakładając, że ceny
rynkowe, rozumiane jako pewna wypadkowa wiedzy społeczności inwestorów,
są najlepszym źródłem wiedzy na temat przyszłej zmienności aktywów. War-
tość opcji zależy od zmienności jej instrumentu bazowego, więc rynkowa cena
opcji odzwierciedla rynkowe oczekiwania na temat tej zmienności w horyzoncie
zapadalności opcji. Gdyby ktoś chciał wyrobić sobie pogląd na temat przyszłej
zmienności jakiegoś instrumentu, np. indeksu akcji, to mógłby przyjrzeć się
zmienności implikowanej w cenie opcji na ten indeks. Nie jest to jednak zbyt
proste, gdyż na rynku jednocześnie kwotowanych jest wiele opcji na ten sam
instrument bazowy, np. o różnej cenie wykonania. Opcje te mają najczęściej
różną zmienność implikowaną, więc pojawia się pytanie, którą wybrać. Można
zastosować dwie strategie. Pierwszą jest uśrednienie zmienności implikowanej
kilku opcji. Metoda ta była wykorzystywana przy obliczaniu indeksu zmienno-
ści VIX na giełdzie CBOE. Drugą strategią jest wybór opcji o cenie wykonania

78 T. Bollerslev, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Economet-
rics, 31, 1986, s. 307-327.
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równej cenie rynkowej (tzw. opcji ATM – At The Money), które są najbardziej
płynne79.

Upowszechnienie się kategorii ryzyka finansowego jako narzędzia i zara-
zem przedmiotu zarządzania wymagało stworzenia uniwersalnej oraz łatwej
w interpretacji i przekazie miary ryzyka. Istniejące narzędzia i modele miały
bowiem specjalistyczny charakter i zrozumiałe były jedynie dla stosunkowo
wąskiego grona analityków finansowych. Dla celów zarządzania obiecującą
miarą ryzyka okazała się wartość zagrożona (ang. Value-at-Risk, VaR) albo
wartość narażona na ryzyko. W najogólniejszym ujęciu jest to możliwa strata,
jaką można ponieść za sprawą jakiegoś instrumentu finansowego w okreś-
lonym horyzoncie czasowym, której prawdopodobieństwo jest równe zadane-
mu poziomowi tolerancji. Innymi słowy, miara ta odpowiada na pytanie,
jakiego poziomu strat można się spodziewać, jeśli zrealizuje się scenariusz
o zadanym prawdopodobieństwie (zazwyczaj niskim, np. 1%)80. Mówi ona
również, jakie rezerwy należy zgromadzić, aby się przed takim scenariuszem
zabezpieczyć. VaR stanowi łatwą w interpretacji i operacjonalizacji miarę,
która pozwala scharakteryzować całkowite ryzyko związane z posiadaniem
jakiegoś instrumentu finansowego – projektu inwestycyjnego, papieru wartoś-
ciowego bądź przedsiębiorstwa.

Wartość zagrożona to raczej rozwinięcie wcześniejszych miar ryzyka niż
zupełnie nowa miara. Aby ją oszacować należy wyznaczyć rozkład praw-
dopodobieństwa zysków i strat (ang. Profit & Loss distribution, P&L) z anali-
zowanego instrumentu finansowego w zadanym okresie, a następnie wyliczyć
wartość wybranego kwantyla tego rozkładu81. Pojawia się tu ta sama trudność,
jaką mamy na względzie podczas analizy portfelowej Markowitza. Oszacowa-
nie rozkładu zysków i strat złożonych portfeli inwestycyjnych wymaga znajo-
mości ogromnej liczby kowariancji pomiędzy aktywami, szczególnie, gdy obej-
mują one ekspozycje na różne typy ryzyka (rynkowego, stopy zwrotu, płynno-
ści). Aby tego uniknąć, poszczególne instrumenty finansowe, złożone aktywa,
odwzorowuje się za pomocą prostszych instrumentów zależnych od pojedyn-
czych czynników ryzyka (w podobny sposób jak wyznaczanie portfela re-
plikującego dla opcji), a następnie analizuje się ich łączne oddziaływanie na
profil zysków i strat. Ten ostatni krok można przeprowadzić na trzy sposoby82.

Pierwszy polega na tym, że za pomocą metody analitycznej czyni się
założenia odnośnie do rozkładów zysków i strat w zależności od pojedynczych
czynników ryzyka w portfelu oraz oszacowaniu ich parametrów (w tym

79 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 65.
80 A.H. Glyn, Value-at-Risk: Theory and Practice second edition, http://value-at-risk.net/, 2014.
81 Ibidem.
82 A. Damodaran, Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, Upper Saddle River

(USA): Pearson Prentice Hall, 2007, s. 254.
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korelacji) na podstawie danych historycznych. Ze względu na wygodę ob-
liczeniową najczęściej zakłada się, że każdy z analizowanych czynników ryzyka
ma rozkład normalny lub jest złożeniem rozkładów normalnych. Metoda ta jest
wykorzystywana w powszechnym pakiecie narzędzi zarządzania ryzykiem
finansowym – RiskMetrics.

W drugim wariancie sięgamy do symulacji historycznej, która polega na
prześledzeniu rozkładu zysków i strat, jaki miałby dany portfel inwestycyjny,
gdyby posiadać go przez określony czas w przeszłości. Metoda ta jest łatwiejsza
niż metoda analityczna, gdyż nie wymaga szacowania parametrów rozkładów
prawdopodobieństwa, ale jest silniej uzależniona od przypuszczenia, że przy-
szłość będzie wyglądać tak, jak przeszłość.

Według trzeciego sposobu można to zrobić za pomocą symulacji Monte
Carlo. Metoda ta przebiega podobnie jak metoda analityczna, ale dopuszcza
szerszy wybór rozkładów prawdopodobieństwa czynników ryzyka, gdyż ich
parametry szacowane są za pomocą symulacji numerycznych. Pozwala to
zmniejszyć arbitralność założeń, ale kosztem większej złożoności i czasochłon-
ności obliczeń.

Wartość zagrożona nie stanowi rewolucji w stosunku do wcześniejszych
miar ryzyka, ale raczej ich rozwinięcie. U jej fundamentów tkwi założenie, że
zarówno proste papiery wartościowe, jak i złożone portfele aktywów można
odzwierciedlić jako procesy stochastyczne o stabilnych rozkładach prawdopo-
dobieństwa stóp zwrotu. Celem szacowania wartości zagrożonej, podobnie jak
analizy portfelowej Markowitza, jest odzwierciedlenie łącznego ryzyka, jakie
wiąże się z posiadaniem złożonego portfela inwestycyjnego, w szczególności
portfela zawierającego wszystkie aktywa należące w danym momencie do
jakiejś instytucji: banku, funduszu hedgingowego, korporacji. Jedyna różnica
polega na tym, że o ile wcześniejsze miary ryzyka dążyły do odzwierciedlenia
całej zmienności portfela aktywów, czyli pewnej ogólnej cechy rozkładu stóp
zwrotu, o tyle wartość zagrożona koncentruje się na jednym, wyodrębnionym
punkcie tego rozkładu, mianowicie wielkości strat, z jakimi musi liczyć się
inwestor z zadanym prawdopodobieństwem.

Zarówno oszacowanie zmienności (wariancji bądź odchylenia standardowe-
go), jak i wartości zagrożonej danego portfela aktywów wymaga wskazania
rozkładu (prawdopodobieństwa) jego stóp zwrotu. W tym celu najpierw przyj-
muje się jakiś kształt tego rozkładu (najczęściej rozkład normalny), a następnie
dobiera się jego parametry tak, aby dopasować go jak najbardziej do częstości
empirycznych. Poszczególne miary ryzyka finansowego to są własności tego
rozkładu. Wartość zagrożona jest to stopa zwrotu, która odcina zadany procent
rozkładu stóp zwrotu.

Ze względu na swoje podobieństwo do wcześniejszych miar ryzyka, wartość
zagrożona przejmuje nie tylko ich zalety, lecz także słabości. Jej najważniejszą
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słabością jest fakt, że trafnie odzwierciedla ryzyko jedynie przy założeniu, że
parametry statystyczne analizowanych aktywów, w tym korelacje pomiędzy
nimi są stałe w czasie, a ich rozkłady łatwe do scharakteryzowania, najlepiej za
pomocą jakichś wariantów rozkładu normalnego. Można wprawdzie do pew-
nego stopnia osłabić to założenie, ale wymaga to posiadania obszernych
i wiarygodnych danych statystycznych, co często nie jest możliwe. Kolejną
słabością VaR jest jej krótka perspektywa. Pomimo tego, że nie istnieją
teoretyczne przeszkody, żeby obliczać wartość zagrożoną w dowolnym hory-
zoncie czasu, to ze względu na dostępność danych statystycznych najczęściej
wykorzystuje się VaR jednodniowy, tygodniowy, rzadko miesięczny83. Tym-
czasem ryzyko finansowe może kumulować się również w dłuższym horyzoncie
czasowym.

Mimo tych słabości, wartość zagrożona jest rozpowszechnioną miarą ryzy-
ka finansowego w kontekście zarządzania ryzykiem w instytucjach finan-
sowych oraz nadzoru nad nimi. Sama nazwa „Value at Risk – VaR” pojawiła się
stosunkowo późno, gdyż dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.,
jednak jej desygnat funkcjonował już wiele lat wcześniej. W latach osiem-
dziesiątych zaistniały pierwsze regulacje amerykańskiej agencji SEC, które
nakładały na instytucje finansowe obowiązek utrzymywania rezerw kapitału
pozwalających pokryć straty, jakie z 5% prawdopodobieństwem mogą skumulo-
wać się w okresie 30 dni. W praktyce oznaczało to konieczność szacowania
30-dniowej wartości zagrożonej na poziomie ufności 95%. Przez dłuższy czas
amerykańskie instytucje finansowe same opracowywały wewnętrzne sposoby
szacowania tej miary. Ważną zmianę w tym względzie przyniósł rok 1994 r.,
w którym bank JP Morgan opublikował własną metodologię szacowania VaR
wraz z potrzebną bazą danych statystycznych w postaci pakietu RiskMetrics,
który wkrótce stał się standardem w zarządzaniu ryzykiem.

1.5. Zarządzanie ryzykiem banku

Zarządzanie ryzykiem jest procesem dynamicznym, który reaguje na poja-
wianie się nowych informacji już po podjęciu decyzji, co może powodować
powstanie nowych rodzajów ryzyka lub zmieniać (zwiększać lub zmniejszać)
poziom prawdopodobieństwa wystąpienia już zidentyfikowanych rodzajów
ryzyka. Jest to także proces ciągły, co oznacza, że musi być realizowany przez
cały okres trwania inwestycji, a nawet wykraczać poza ten okres poprzez
gromadzenie wiedzy o ryzykach, które już wystąpiły. Można również stwier-
dzić, że jest procesem etapowym, ponieważ składają się na niego określone

83 Ibidem, s. 260.
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zdefiniowane etapy i procesem kompleksowym ze względu na to, że obejmuje
wszystkie rodzaje ryzyka, na jakie inwestycja jest narażona84.

Celem zarządzania ryzykiem inwestycji jest zarówno maksymalizacja
rezultatów zdarzeń pozytywnych, jak i ograniczanie konsekwencji zdarzeń
negatywnych (niepomyślnych)85.

Według W. Rogowskiego zarządzanie ryzykiem obejmuje osiem etapów:
1) identyfikację ryzyka – ustalenie, jakie są źródła zdarzeń generujących

ryzyko;
2) kategoryzację ryzyka – uporządkowanie pojedynczych ryzyk i przypo-

rządkowanie ich do określonych rodzajów, kategorii, obszarów;
3) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk;
4) zidentyfikowanie wielkości ekonomicznej determinującej opłacalność

inwestycji, której wartość zmieni się w wyniku wystąpienia określonego
ryzyka;

5) pomiar (analiza) ryzyka;
6) określenie wielkości ekspozycji na ryzyko (mapa ryzyka);
7) ograniczanie ryzyka (w jaki sposób ograniczyć dane ryzyko, jaką wybrać

strategię zabezpieczającą), alternatywnie: wywoływanie ryzyka (zdarzeń pozy-
tywnych);

8) kontrolę i raportowanie o ryzyku86.
Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem pomiędzy strukturę zarządczą

banków jest następujący: rada nadzorcza, zarząd banku, wiceprezes ds. za-
rządzania ryzykiem. Dodatkowo kluczowe zadania spełniają często komitety,
takie jak komitet ryzyka bankowości detalicznej, komitet ryzyka bankowości
korporacyjnej i inwestycyjnej oraz komitet ryzyka rynków finansowych. Do
zadań tych komitetów należy kształtowanie zasad zarządzania ryzykiem kre-
dytowym, ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności oraz apetytu na ryzyko
poprzez kreowanie polityki ryzyka kredytowego, procesów i narzędzi oceny
ryzyka, systemu limitowania ryzyka kredytowego, oceny jakości i efektywności
portfela ekspozycji wobec klientów oraz kwestii związanych z ryzykiem płyn-
ności, takich jak metodologie i limity. Bank dostosowuje wielkość funduszy
własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony oraz do charak-
teru, skali i złożoności prowadzonej działalności. W tym celu stosuje proces
oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, który służy utrzymaniu funduszy
własnych na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka ponoszonego
w działalności.

84 W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2013,
s. 446.

85 Ibidem, s. 448.
86 Ibidem, s. 449.
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Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego składa się z sześciu
etapów, które określa się jako:

1) identyfikacja i kategoryzacja ryzyka w działalności banku;
2) szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka;
3) agregacja kapitału;
4) testy warunków skrajnych;
5) planowanie i alokacja kapitału ekonomicznego na linie biznesowe i spół-

ki zależne;
6) monitorowanie polegające na stałej identyfikacji ryzyka oraz analizie

poziomu kapitału na jego pokrycie.
Istotne rodzaje ryzyka, zidentyfikowane w działalności banku, są klasyfiko-

wane najczęściej do jednej z dwóch grup:
I grupa – zaliczane są tu rodzaje ryzyka uwzględniane w procesie szacowa-

nia kapitału ekonomicznego, np. ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne
i biznesowe.

II grupa – obejmuje pozostałe rodzaje ryzyka (w tym trudno mierzalne
rodzaje ryzyka), które są zarządzane z zastosowaniem odpowiednich procesów,
np. ryzyko płynności, reputacji, modeli, kapitałowe. Dla tych rodzajów ryzyka
może zostać oszacowany bufor kapitałowy.

Kapitał wewnętrzny jest to szacowana wartość kapitału niezbędna do
pokrycia istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności banku.
Jest on sumą kapitałów oszacowanych dla dwóch powyższych grup.

Kapitał ekonomiczny (I grupa ryzyka) wyznacza się za pomocą metod
ilościowych pozwalających w sposób adekwatny odzwierciedlić poziom ryzyka.
W tym kontekście funkcjonuje pojęcie apetytu na ryzyko. Jest to maksymalny
poziom ryzyka pod względem zarówno wartości, jak i struktury, jaki bank jest
skłonny i zdolny zaakceptować w toku realizacji przyjętych celów biznesowych
w ramach scenariusza kontynuacji działalności gospodarczej. Apetyt na ryzy-
ko, wynikający z dostępnej bazy kapitałowej i finansowania, stanowi punkt
wyjścia do zarządzania ryzykiem w banku i z tego powodu wpływa na proces
budżetowania i proces alokacji kapitału.

Apetyt na ryzyko jest oparty na ocenie profilu ryzyka banku oraz poziomu
zasobów na pokrycie ryzyka (ang. risk capacity) z punktu widzenia: kapitału,
finansowania, ryzyka niefinansowego oraz miar efektywności skorygowanych
o ryzyko (ang. Risk Adjusted Performance Measures). Apetyt na ryzyko jest
podstawą do ciągłego dialogu o profilu ryzyka wewnątrz organizacji. Podczas
strategicznych dyskusji zarząd określa ogólne kierunki rozwoju banku i po-
szczególnych linii biznesowych. Sformułowane wytyczne ogólne stanowią
dobry fundament do dialogu między kierownictwem i zarządem, który mate-
rializuje się w postaci wytycznych specyficznych dla danego portfela. Wytyczne
dotyczące apetytu na ryzyko podlegają dalszej dekompozycji na kluczowe
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mierniki i cele w trakcie procesu zintegrowanego, strategicznego planowania,
które są następnie kaskadowane na niższe szczeble organizacji w operacyjnej
fazie planowania. Dokumentacja apetytu na ryzyko i jego monitoring tworzą
właściwy mechanizm kontroli chroniący bank przed następstwami materiali-
zacji ryzyka.

Apetyt na ryzyko jest ustalany poniżej zasobów na pokrycie ryzyka, okreś-
lonych na podstawie minimalnych standardów adekwatności kapitałowej
i płynności przyjętych w przepisach europejskich i polskich. Ma to na celu
zapewnienie przetrwania banku w razie niekorzystnych zmian wewnętrznych
lub zewnętrznych. Zapewnia to zdolność absorpcji ryzyka. Zasoby na pokrycie
ryzyka i apetyt na ryzyko określa się z uwzględnieniem poziomu źródeł
finansowania i pozycji kapitałowej banku, zarówno dla kapitału regulacyjnego,
jak i wewnętrznego. Bank utrzymuje kapitał i aktywa płynne na poziomach
zapewniających spełnianie wymogów regulacyjnych w warunkach normalnych
oraz w warunkach skrajnych, ale prawdopodobnych.

Apetyt na ryzyko uwzględnia wszystkie istotne rodzaje ryzyka i ich kluczo-
we skupienia wynikające z przyjętej strategii biznesowej, ustalając odpowied-
nie bufory kapitałowe, niezbędne w przypadku materializacji wybranych czyn-
ników ryzyka, dotyczących istniejących portfeli oraz planowanej działalności,
a także uwzględniające nowe wymagania regulacyjne, jak również potencjalne
niekorzystne zmiany makroekonomiczne. Zdolność do absorpcji ryzyka jest
wyrażona w kapitale i źródłach finansowania, które mogą być alokowane
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w scenariuszu normalnym i scenariuszu
ryzykownym.

Aby zapewnić efektywną alokację apetytu na ryzyko wdraża się system
limitowania ryzyka. Struktura limitów przekłada apetyt na ryzyko na konkret-
ne ograniczenia dotyczące rodzajów ryzyka występujących w działalności
banku. Koncepcję struktury limitów i proces zarządzania limitami jest przed-
stawiany w dokumentacji wewnętrznej (księga limitów). Oprócz ustalenia
apetytu na ryzyko przeprowadzane jest testowanie warunków skrajnych
(stress test). Jest to istotny element wykorzystywany w zarządzaniu ryzykiem
banku oraz planowaniu kapitałowym. Testy warunków skrajnych pozwalają
ocenić odporność grupy bankowej w kontekście ekstremalnych, ale wiarygod-
nych scenariuszy wydarzeń zewnętrznych. Zintegrowane testy warunków
skrajnych są przeprowadzane przy założeniu scenariusza niekorzystnych wa-
runków makroekonomicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację
finansową banku w horyzoncie co najmniej dwóch pełnych lat kalendarzowych
(dla ryzyka płynności – w horyzoncie rocznym). Scenariusz ryzyka oznacza
najbardziej prawdopodobny (w horyzoncie co najmniej dwóch pełnych lat
kalendarzowych) scenariusz negatywnych odchyleń od scenariusza bazowego,
wyrażony za pomocą wskaźników makroekonomicznych i finansowych, który

58



jest wspólny dla wszystkich rodzajów ryzyka. Zintegrowany scenariusz makro-
ekonomiczny umożliwia kompleksową analizę wszystkich rodzajów ryzyka
pokrytych kapitałem wewnętrznym oraz analizę jego wpływu na adekwatność
kapitałową i płynność banku. Wyniki testów warunków skrajnych obejmują
następujące miary:

– kapitał ekonomiczny w warunkach skrajnych (obejmujący kapitał na
ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i biznesowe);

– potencjał pokrycia ryzyka (RCP) w warunkach skrajnych;
– normy płynnościowe w warunkach skrajnych.
Dodatkowo, raz w roku, przeprowadza się uzupełniające testy warunków

skrajnych, stosując bardziej dotkliwy scenariusz ryzyka lub wpływ wybranych
zdarzeń. Często przeprowadzane są tzw. odwrócone testy warunków skraj-
nych, których celem jest identyfikacja zdarzeń mogących spowodować za-
grożenie dla funkcjonowania banku. Odwrócone testy warunków skrajnych są
wykorzystywane do weryfikacji awaryjnych planów kapitałowych i płynnoś-
ciowych. Faza strategiczna planowania kapitałowego ma formę dialogu strate-
gicznego pomiędzy zarządem, obszarem zarządzania ryzykiem, obszarem fi-
nansów i liniami biznesowymi, w wyniku którego ustala się pożądane kierunki
rozwoju działalności, które mają wspierać realizację celów biznesowych banku.
Grupa kapitałowa planuje swoją działalność i związany z nią apetyt na ryzyko
w granicach zdolności do absorpcji ryzyka oraz ograniczeń wynikających
z wymogów regulacyjnych, których spełnienie jest wymagane zarówno w wa-
runkach normalnych, jak też w warunkach skrajnych.

W świetle powyższego widać, że planowane zmiany wielkości i struktury
działalności gospodarczej, jak również przewidywane zmiany w otoczeniu
regulacyjnym, są uwzględniane przy szacowaniu wymaganego kapitału. Wy-
magany kapitał jest szacowany z użyciem parametrów ryzyka, które odzwier-
ciedlają oczekiwania makroekonomiczne przyjęte w procesie planowania,
z uwzględnieniem planowanych zmian w metodologii. W sytuacji, gdy kapitał
potrzebny do realizacji celów biznesowych przekracza kwotę zasobów kapitało-
wych dostępnych do alokacji, konieczna jest weryfikacja celów biznesowych.

Po ustaleniu kierunków strategicznych analizowane są kluczowe skupienia
(klastry) ryzyka, wynikające z obecnego oraz planowanego profilu ryzyka,
a zarząd określa akceptowalny poziom związanych z nimi czynników ryzyka.
Kluczowe klastry ryzyka są identyfikowane w oparciu o analizę odwróconych
testów warunków skrajnych. Cele kapitałowe są wyznaczane z uwzględnie-
niem potrzeb kapitałowych wynikających z potencjalnej materializacji kluczo-
wych czynników ryzyka rozpoznanych w procedurze odwróconych testów
warunków skrajnych i ustalonych na poziomie uznanym za zgodny z docelo-
wym poziomem tolerancji ryzyka. Wpływ czynników ryzyka na pozycję kapita-
łową banku określany jest na podstawie symulacji warunków skrajnych.
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Procesowi ustalenia strategicznych celów finansowych towarzyszy strategicz-
na alokacja zasobów kapitałowych na poszczególne obszary działalności,
z uwzględnieniem długoterminowego zwrotu z kapitału.

Na podstawie kierunków strategicznych ogólne cele bilansowe zostają
doprecyzowane na etapie operacyjnym planowania kapitałowego (proces oddol-
ny). Na tym etapie dostępny kapitał jest porównywany z zapotrzebowaniem na
niego (wynikającym z rozwoju działalności i rezultatów testów warunków
skrajnych) w celu określenia efektywnej alokacji kapitału na niższe poziomy.
Jednostki biznesowe tworzą własne plany cząstkowe na podstawie przyjętych
założeń makroekonomicznych, celów finansowych oraz oceny możliwości roz-
woju działalności. W celu określenia akceptowalnego, z punktu widzenia
konsumpcji kapitału, profilu ryzyka, prognozowane wolumeny (plany cząst-
kowe) i wynikające z nich zapotrzebowanie na kapitał regulacyjny i kapitał
ekonomiczny porównywane są – w procesie iteracyjnym – z dostępnymi
zasobami i strategicznymi wytycznymi. Efekt końcowy procesu planowania
polega na ustaleniu docelowego poziomu regulacyjnej (fundusze własne) i eko-
nomicznej bazy kapitałowej, potrzebnej na pokrycie koncentracji ryzyka
w działalności bieżącej oraz działalności planowanej, wyrażonej przez cał-
kowity wymóg kapitałowy i łączną kwotę kapitału wewnętrznego.

Aktywnie zarządzanie ryzykiem kredytowym ma na celu optymalizację
poziomu zysku, uwzględniającą koszt ponoszonego ryzyka. W celu identyfikacji
i monitorowania ryzyka kredytowego stosuje się jednolite zasady zarządzania
tym ryzykiem, którego podstawą jest m.in. oddzielenie funkcji oceny ryzyka
kredytowego od funkcji sprzedażowych na wszystkich szczeblach. Analogiczne
podejście stosowane jest w odniesieniu do administrowania ekspozycjami
niosącymi ryzyko kredytowe, które jest realizowane w obszarze zarządzania
ryzykiem operacyjnym, w pełnej niezależności od funkcji sprzedażowych.
Przyjęty model zarządzania ryzykiem determinuje podział zadań w procesie
zarządzania ryzykiem kredytowym.

Głównymi funkcjami operacyjnymi departamentów ryzyka detalicznego są:
ocena ryzyka kredytowego i podejmowanie decyzji kredytowych wobec po-
szczególnych form zaangażowania i transakcji, ograniczanie ryzyka operacyj-
nego (wyłudzeń kredytowych), nadzór nad zautomatyzowanym procesem kre-
dytowym, administrowanie umowami kredytowymi klientów detalicznych oraz
ich monitorowanie, windykacja telefoniczna i windykacja prawna należności
kredytowych. Ponadto w ramach tych departamentów opracowywane są zasa-
dy oceny ryzyka kredytowego, kalkulacji zdolności kredytowej klientów detali-
cznych oraz inne elementy polityki kredytowej. Odpowiadają one również za
implementację zasad oceny w narzędziach wspierających podejmowanie decyzji
kredytowych, raportowanie jakości portfela kredytowego oraz monitoring
jakości danych używanych w procesie oceny ryzyka.
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Bank zarządza ryzykiem kredytowym w oparciu o wymagania nadzorcze
oraz najlepsze praktyki rynkowe. W procesie zarządzania ryzykiem kredyto-
wym główną rolę odgrywają polityki kredytowe, ustalane osobno dla obszaru
bankowości detalicznej i korporacyjnej. Polityki kredytowe określają m.in.:
docelowe grupy klientów, minimalne akceptowalne poziomy ratingów definio-
wane wielkością oczekiwanej straty, kryteria akceptacji przedmiotów finan-
sowania oraz zabezpieczeń, zasady ograniczania ryzyka koncentracji oraz
reguły odnoszące się do wybranych branż lub segmentów klientów.

Ważnym elementem polityki kredytowej jest polityka zabezpieczeń, która
zakłada, że bank, podejmując decyzję o przyznaniu produktu niosącego ryzyko
kredytowe, dąży do uzyskania zabezpieczenia adekwatnego do podejmowanego
ryzyka. Jakość zaproponowanych zabezpieczeń rzeczowych ocenia się według
ich płynności i wartości rynkowej, natomiast zabezpieczeń osobistych według
sytuacji finansowej zabezpieczającego. W ocenie jakości zabezpieczenia istotne
znaczenie ma jego wpływ na ograniczenie utraty wartości portfela kredytowe-
go. Jakość akceptowanych zabezpieczeń jest powiązana z kwotą produktu
obciążonego ryzykiem kredytowym oraz z poziomem ryzyka związanego
z udzieleniem danego produktu. Do szacowania straty, która nastąpiłaby
w przypadku niewykonania zobowiązania używana jest stopa odzysku (recove-
ry rate). Stopa odzysku wyrażona jako procent wartości nominalnej długu
określa stopień, w jakim kwota główna i narosłe odsetki od zadłużenia mogą
zostać odzyskane.

Bank zarządza także ryzykiem kredytowym związanym z instrumentami
pochodnymi. Ekspozycjami kredytowymi wynikającymi z zawartych transakcji
pochodnych zarządza się w ramach ogólnych limitów kredytowych dla klien-
tów, uwzględniając potencjalny wpływ na wartość ekspozycji zmian paramet-
rów rynkowych. Kluczowym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredy-
towym w obszarze bankowości korporacyjnej jest system ratingowy wewnętrz-
ny i zewnętrzny nadawany przez agencje ratingowe. Systemy te oparte są na
dwóch podstawowych elementach:

– ratingu dłużnika – określającym prawdopodobieństwo zaniechania regu-
lowania zobowiązań (PD),

– ratingu kredytowym – określającym oczekiwaną stratę i biorącym
pod uwagę zarówno ryzyko związane z klientem, jak i specyfikę transakcji
(EL).

Rating dostarcza względne miary ryzyka kredytowego. Kalkulacja ratingu
jest zdefiniowanym procesem obejmującym siedem elementów, tj. analizę
finansową raportów rocznych, analizę finansową danych śródrocznych, ocenę
terminowości składania sprawozdań finansowych, ocenę ryzyka jakościowych,
wskaźniki ostrzegawcze, ocenę stopnia integracji grupy dłużnika oraz dodat-
kowe kryteria uznaniowe.
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W celu odzwierciedlenia ryzyka kredytowego zawartego w instrumentach
pochodnych bank stosuje korektę ich wartości godziwej, która uwzględnia
ryzyko kredytowe kontrahenta. Korekta z tytułu ryzyka kredytowego kon-
trahenta bazuje na oczekiwanej stracie do terminu zapadalności instrumentu
i jest wyliczana na poziomie banku zgodnie z przyjętą metodyką kalkulacji
CVA/DVA. Kwota korekty jest następnie alokowana na poszczególne transak-
cje. Wartość tej korekty ujęta jest w rachunku zysków i strat w wyniku
działalności handlowej.

Kolejnym elementem jest zarządzanie ryzykiem koncentracji dużych eks-
pozycji. Celem tego procesu jest bieżący monitoring poziomu limitów okreś-
lonych w Rozporządzeniu CRR. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
przekroczenia regulacyjnych limitów można:

– ustalać limity wewnętrzne, mniejsze niż określone w Rozporządzeniu
CRR;

– prowadzić codzienny monitoring dużych ekspozycji oraz niezwłocznie
informować uczestników procesów, kredytowego i inwestycyjnego, w przypad-
ku zanotowania przekroczeń limitów wewnętrznych.

Działania te mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w banku
i dotyczące nowych ekspozycji lub zwiększania istniejących wobec klientów
oraz grup podmiotów powiązanych.

Bank monitoruje duże zaangażowania podlegające limitowi koncentracji,
tj. ekspozycje, po uwzględnieniu skutków ograniczenia ryzyka kredytowego
(art. 401-403 Rozporządzenia CRR) oraz wyłączenia (art. 390 ust. 6, art. 400,
art. 493 ust. 3 Rozporządzenia CRR), które są równe lub przekraczają 10%
uznanego kapitału. Organizując procesy zarządzania ryzykiem rynkowym,
bank kieruje się zasadami i wymaganiami określonymi w uchwałach oraz
rekomendacjach KNF, które dotyczą zarządzania ryzykiem rynkowym,
w szczególności Rekomendacjami A oraz I. Naczelną zasadą organizacji proce-
su zarządzania ryzykiem rynkowym jest oddzielenie funkcji monitoringu
i kontroli ryzyka rynkowego od funkcji związanych z podejmowaniem i utrzy-
mywaniem otwartych pozycji ryzyka rynkowego. Zarządzanie ryzykiem rynko-
wym jest realizowane w ramach jednolitego procesu w wybranym departamen-
cie banku, który odpowiada za pomiar ekspozycji na ryzyko rynkowe portfeli
jednostek banku za pomocą miar ryzyka rynkowego: wartości zagrożonej
(VaR) oraz wartości testów warunków skrajnych. Wartość zagrożona (VaR)
wyznaczana jest najczęściej za pomocą metody historycznej, w trybie dzien-
nym, dla jednodniowego i dziesięciodniowego horyzontu czasowego dla pozio-
mów ufności 95%, 97,5% oraz 99%. W metodzie symulacji historycznej brane są
pod uwagę dane historyczne dotyczące czynników ryzyka z ostatnich 254 dni
roboczych. W przypadku pomiaru wartości zagrożonej w niekorzystnych wa-
runkach rynkowych kalkulacja jest analogiczna do kalkulacji wartości za-
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grożonej, a jedyną różnicą jest okres występowania warunków skrajnych, który
wyznaczany jest na podstawie siedmioletniego szeregu wartości zagrożonej,
opartego na kolejnych dwunastomiesięcznych oknach zmian czynników ryzyka
z ostatnich 8 lat.

W kalkulacji wartości zagrożonej uwzględniane są następujące czynniki
ryzyka:

– stopy procentowe,
– kursy walutowe,
– ceny akcji i wartości indeksów oraz ich zmienności,
– ceny surowców,
– spready kredytowe (w części odpowiadającej za rynkową fluktuację cen

papierów dłużnych, odzwierciedlając wartość spreadu kredytowego dla obli-
gacji korporacyjnych oraz wartość spreadu pomiędzy krzywą rentowności oraz
krzywą swap dla obligacji rządowych).

Na podstawie dziennej kalkulacji wartości zagrożonej obliczana jest oczeki-
wana wartość straty pod warunkiem, że strata przekracza wartość zagrożoną
jako średnia z sześciu hipotetycznych największych strat.

Kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka rynkowego jest to kapitał na
pokrycie strat w skali jednego roku z tytułu zmian wyceny instrumentów
finansowych, tworzących portfele banku, wynikających ze zmian cen i wartości
parametrów rynkowych. Dodatkowymi miarami ryzyka rynkowego, uzupeł-
niającymi pomiar wartości zagrożonej, są testy warunków skrajnych, które
pokazują hipotetyczną zmianę bieżącej wyceny portfeli, które nastąpiłyby
wskutek wystąpienia tzw. scenariuszy testów warunków skrajnych, czyli
przyjęcia przez czynniki ryzyka wyszczególnionych skrajnych wartości, przy
założeniu utrzymywania statycznego portfela. Testy warunków skrajnych
składają się z dwóch części: standardowych testów warunków skrajnych
wyznaczonych dla standardowych czynników ryzyka – kursy wymiany walut,
stopy procentowe, ceny akcji (surowców) oraz ich zmienności, a także testu
warunków skrajnych, który obejmuje zmiany spreadów kredytowych. Metodo-
logia obliczania testów warunków skrajnych jest rozszerzana o dodatkowe
scenariusze zmian kursów walutowych oraz spreadów kredytowych.

Ryzyko rynkowe, w szczególności ryzyko stóp procentowych księgi ban-
kowej, jest kwantyfikowane również przez wyznaczanie wartości zagrożonego
dochodu odsetkowego dla portfela bankowego. W celu ograniczenia ekspozycji
na ryzyko rynkowe decyzjami ustanawiane są limity VaR w jednodniowym
horyzoncie czasowym oraz limity na test warunków skrajnych. Ryzyko stopy
procentowej księgi bankowej jest to ryzyko wynikające z narażenia wyniku
odsetkowego oraz kapitału banku na niekorzystny wpływ zmian stóp procen-
towych. Kierując się rekomendacjami KNF, a w szczególności Rekomendacją G,
bank monitoruje strukturę księgi bankowej zarówno w zakresie niedopaso-
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wania terminów przeszacowania, jak również ryzyka bazowego, ryzyka krzy-
wej dochodowości oraz ryzyka opcji klienta. Podstawowymi miarami stosowa-
nymi do kontroli ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej są:

– luka niedopasowania terminów przeszacowania (różnica między aktywa-
mi, pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi księgi bankowej wyznaczana
w określonych przedziałach przeszacowania w oparciu o najbliższą datę moż-
liwej zmiany oprocentowania produktów odsetkowych);

– dochód odsetkowy narażony na ryzyko (ang. Earnings at Risk).
Wykonywane są również analizy typu stress test, mające na celu oszacowa-

nie wpływu niekorzystnych zmian stóp procentowych na dochód odsetkowy
oraz na wartość ekonomiczną portfela bankowego. Ryzyko stopy procentowej
księgi bankowej kwantyfikowane jest również poprzez miary ryzyka rynko-
wego – wartość zagrożoną (VaR), a także poddane ocenie poprzez testy
warunków skrajnych. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej jest ogranicza-
na dla portfela bankowego limitami (mającymi charakter poziomów kontrol-
nych) niedopasowania terminów przeszacowania, a także limitami dla ryzyka
rynkowego – nałożonymi na wartość zagrożoną (VaR) oraz testy warunków
skrajnych. Wykorzystanie tych limitów jest monitorowane i kontrolowane
w trybie dziennym.

Ryzyko płynności jest rozumiane jako ryzyko utraty zdolności finansowa-
nia aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań płatniczych wynikają-
cych z posiadanych przez bank pozycji bilansowych i pozabilansowych na
dogodnych dla banku warunkach i po cenie rynkowej zobowiązań. Przyczyny
problemów z płynnością mogą pojawić się po dwóch stronach bilansu oraz
zobowiązań pozabilansowych.

Po stronie aktywnej ich głównym źródłem jest ryzyko płynności rynku oraz
ryzyko nieterminowej spłaty kredytów. Ryzyko płynności rynku jest to rodzaj
zagrożenia, którego objawem jest całkowity bądź częściowy brak możliwości
upłynnienia posiadanych aktywów lub możliwość zbycia tych aktywów po
niekorzystnej cenie. Jest on uwzględniony w analizach płynności przez przyję-
cie ostrożnościowych założeń dotyczących stopnia płynności aktywów (w szcze-
gólności rezerwy płynności) i możliwości ich upłynniania odzwierciedlonej
w profilu upłynniania. Z tego powodu w scenariuszu kryzysu rynkowego
zakłada się korzystanie z kredytu lombardowego oferowanego przez NBP pod
zastaw dopuszczalnych papierów wartościowych z uwzględnieniem odpowied-
nich korekt stosowanych przez NBP. Ryzyko nieterminowej spłaty kredytów
związane jest z gwałtowną materializacją ryzyka kredytowego powiązanego,
np. z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych lub komercyjnych.

Po stronie pasywnej najczęstszym źródłem ryzyka płynności jest ryzyko
finansowania i ryzyko wycofania środków przez klientów. Pierwsze z nich jest
rodzajem zagrożenia, w którym w przypadku kryzysu pozyskanie środków
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finansujących może odbyć się jedynie po znacznie wyższej cenie, a w sytuacji
skrajnej pozyskanie lub odnowienie zapadającego finansowania wcale nie jest
możliwe. Drugi rodzaj zagrożenia jest związany z niepewnością w zakresie
zachowania klientów, których decyzje (np. dotyczące wycofania zdeponowa-
nych środków) mogą zachwiać zdolnością banku do bieżącej obsługi zobowią-
zań. Źródła ryzyka dla zobowiązań pozabilansowych są związane z zachowa-
niem klientów i niespodziewanym wzrostem poziomu wykorzystania przy-
znanych linii kredytowych. Odnosi się to również do wykorzystywania
przyznanych linii intraday i overdraft dla klientów powierniczych i korporacyj-
nych. Materializacja tego rodzaju ryzyka może być szczególnie dotkliwa w sytu-
acji występowania wysokich koncentracji zobowiązań.

Bieżąca działalność banku wymaga rozliczania operacji płatniczych. Tego
typu działalność generuje wysokie zapotrzebowanie na płynność w ciągu dnia.
Na poziomie systemu NBP oferuje narzędzie wspierające płynne rozliczanie
transakcji (kredyt techniczny).

Ryzyko płynności może ujawnić się także w wyniku stosowania nieadek-
watnych modeli na potrzeby analiz płynności (np. modelu osadu bazy depozy-
towej) i może w konsekwencji polegać na niedoszacowaniu ryzyka płynności.
Jest ono monitorowane poprzez weryfikację i back-testing.

Realizacja strategii zapewnienia płynności polega na aktywnym zarządza-
niu strukturą bilansu przyszłych przepływów pieniężnych oraz utrzymywaniu
odpowiedniego bufora rezerw płynności adekwatnego do potrzeb, wynikają-
cych z aktywności banku i struktury bilansu, zobowiązań wobec spółek
zależnych i aktualnej sytuacji rynkowej oraz zapotrzebowania na środki
płynne wynikające z przeprowadzanych testów warunków skrajnych. W tym
celu utrzymuje się zapas nieobciążonych aktywów płynnych, stanowiących
rezerwy płynnościowe, dla których istnieje możliwość zastawu, transakcji repo
bądź sprzedaży w dowolnym momencie bez istotnej utraty ich wartości.

Organizując proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, bank bierze pod
uwagę wymogi regulacyjne. Uchwały, a także rekomendacje Komisji Nadzoru
Finansowego (w tym Rekomendacje M, H oraz D) stanowią punkt wyjścia do
przygotowania ram systemu kontroli i zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Generalną zasadą zarządzania ryzykiem operacyjnym jest jego minimalizacja
– ograniczenie przyczyn występowania zdarzeń operacyjnych, zmniejszanie
prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz dotkliwości potencjalnych skutków.
Przy podejmowaniu decyzji o akceptowalnym poziomie ryzyka operacyjnego
rozważana jest analiza: koszty vs. korzyści.

Na kontrolę i zarządzanie ryzykiem operacyjnym składa się zbiór działań
mających na celu identyfikację, monitorowanie, pomiar, ocenę, raportowanie,
a także redukcję, unikanie, transfer lub akceptację ryzyka operacyjnego, na
które bank jest narażony w poszczególnych obszarach działalności. Podstawą
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są metody oraz narzędzia ilościowe i jakościowe, służące kontroli ryzyka
operacyjnego. Zastosowane narzędzia zmierzają do ukierunkowanego na przy-
czynę zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz koncentrują się na podejściu
oddolnym w celu identyfikacji ryzyka. Podstawowym narzędziem jakościowym
jest ocena systemu kontroli wewnętrznej wykonywana przez jednostki
organizacyjne.

1.6. Regulacje i kierunki zmian w zakresie
ryzyka bankowego

Podstawowym kierunkiem zmian regulacyjnych w zakresie ryzyka banku
jest podwyższanie wymogów kapitałowych ze względu na to, że banki muszą
kalkulować rezerwy kapitałowe wynikające ze strat wartości rynkowej danego
instrumentu ryzykownego. Wobec tego zaczęto zwracać uwagę na nowe uwa-
runkowania związane z wzrastającą ekspozycją banków na ryzyko rynkowe
alternatywnych rynków inwestycyjnych, takich jak rynek surowców. W przy-
szłości planowane regulacje będą zmierzały do udoskonalenia porównywalno-
ści wyników analiz w ramach podejścia opartego na wewnętrznych systemach
modelowania ryzyka. Wagi ryzyka nie będą już związane z zewnętrznymi
ratingami. Ich oszacowanie będzie oparte na ustalonych wcześniej czynnikach,
które będą kompleksowo poddawać analizie poziom ryzyka kredytowego87.

Dla banków konsekwencjami takich rozwiązań będzie m.in. zmniejszenie
zależności od wewnętrznych modeli, standaryzacja i rozszerzenie zbioru da-
nych oraz zakresu raportów ryzyka, a także zmiany w kryteriach selekcji
klientów, wzrost transparentności w raportowaniu ryzyka, ponadto zmiana
roli agencji ratingowych. Ustalenie minimalnych wymagań jakościowych od-
nośnie do oszacowań w zakresie poziomu ryzyka w podejściu A-IRB będzie
stanowić potencjalną przyczynę wzrostu wymagań kapitałowych banków.
Wprowadzenie wyższych wymogów kapitałowych może przyczynić się do wzro-
stu bezpieczeństwa systemu finansowego, lecz z punktu widzenia konkuren-
cyjności banków jest to rozwiązanie kontrowersyjne.

Wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do regulacji sektora bankowego:
mikroostrożnościowe i makroostrożnościowe88.

Według W. Maleckiego mikroostrożnościowe podejście do regulacji banków
było powszechnie obowiązujące aż do kryzysu finansowego w latach 2007-2009.

87 S. Juszczyk, Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu
rozwoju rynku finansowego, [w:] Efektywność czy bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce, PPH
ZAPOL Dmochowski, Sobczyk sp. j., Warszawa 2014, s. 81-89.

88 K. Raczkowski, M. Noga, J. Klepacki, Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym,
Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 56.
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Jego istotę dobrze oddaje stwierdzenie, że „[...] cały system finansowy jest
zdrowy wtedy i tylko wtedy, gdy zdrowa jest każda poszczególna instytucja”89.
Stabilność banków jest zarówno naturalnym punktem wyjścia, jak i celem
finalnym tego podejścia. Standardy regulacyjne ustalane są z punktu widzenia
zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnych banków. Regulacje są zatem,
z pewnymi wyjątkami, takie same dla wszystkich banków niezależnie od ich
znaczenia w systemie bankowym. Wzajemne powiązania między bankami nie
są brane pod uwagę. Regulacje są też niezmienne w przebiegu cyklu koniunk-
turalnego i koncentrują się na wypłacalności banków, a nie na ich płynności90.

Podstawy teoretyczne podejścia makroostrożnościowego stworzone zo-
stały na początku pierwszej dekady obecnego wieku. Za jego prekursorów
uznawani są A. Crockett i C. Borio91. Do praktyki regulacyjnej podejście to
zaczęło być wprowadzane dopiero w następstwie kryzysu finansowego lat
2007-2009. Podejście makroostrożnościowe przyjmuje jako punkt wyjścia
potrzebę zapewnienia stabilności całego systemu bankowego. Celem finalnym
jest uniknięcie makroekonomicznych kosztów niestabilności finansowej92.
Z tego względu szeroko pojmowane podejście makroostrożnościowe ma dwa
wymiary: czasowy i przekrojowo-sektorowy93. Wymiar czasowy ma zapewnić
przeciwdziałanie procykliczności systemu bankowego. Wymiar przekrojowo-
-sektorowy ma przeciwdziałać ryzyku systemowemu wynikającemu z sieci
wzajemnych współzależności i wspólnych ekspozycji występujących w systemie
bankowym.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza dały się zaobserwować dwie tendencje
w zakresie regulacji bankowych. Pierwszą była pogłębiająca się deregulacja
i liberalizacja, natomiast drugą dążenie do harmonizacji regulacji w skali
międzynarodowej. Deregulacja i liberalizacja polegały na dopuszczaniu do
arbitrażu regulacyjnego (dzięki znacznie luźniejszym regulacjom instytucji
parabankowych tworzonych często – właśnie w tym celu – przez banki) i na
znoszeniu różnych ograniczeń rodzaju czynności wykonywanych przez banki
(np. rozdziału bankowości komercyjnej i inwestycyjnej). Potrzeba harmonizacji
regulacji bankowych w skali międzynarodowej była natomiast konsekwencją
rozwoju globalizacji finansowej. Powstawanie coraz liczniejszych banków glo-

89 C. Borio, Rediscovering the macroeconomic roots of financial stability policy: journey, challenges
and a way forward, BIS, Working Papers, September 2011, No. 354, s. 6.

90 W. Małecki, Regulacje sektora bankowego, [w:] J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza jako
gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe, SGH, Warszawa 2014, s. 154.

91 G. Galati, R. Moessner, Macroprudential policy – a literature review, BIS Working Papers,
February 2011, No. 337, s. 4-5.

92 C. Borio, Rediscovering the macroeconomic, s. 11.
93 Takie szerokie ujęcie podejścia makroostrożnościowego, przyjęte także w niniejszym opracowa-

niu, zawiera już w sobie także podejście makrostabilizacyjne, wyróżniane przez niektórych autorów
jako odrębne od makroostrożnościowego. Zob. T. Chmielewski, A. Sławiński, Wykorzystanie in-
strumentów nadzorczych w polityce makrostabilizacyjnej, Zarządzanie Publiczne, 3 (13), 2010.
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balnych spowodowało pojawienie się poważnych problemów regulacyjnych.
Dotyczyły one podziału kompetencji między nadzorami bankowymi krajów
macierzystych i goszczących, zwłaszcza w przypadkach wystąpienia prob-
lemów z płynnością lub wypłacalnością oddziałów zagranicznych lub spółek-
-córek. Kolejny problem wynikał ze zróżnicowanych i zmiennych wymogów
kapitałowych obowiązujących w poszczególnych krajach.

Na potrzeby harmonizacji regulacji bankowych w skali międzynarodowej
powołany został w 1974 r. Komitet ds. Przepisów Bankowych i Praktyk
Nadzorczych, przemianowany później na Komitet Bazylejski ds. Nadzoru
Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision). W pierwszych latach
działalności Komitet Bazylejski koncentrował się na usunięciu luk w sieci
nadzorczej i sprecyzowaniu kompetencji nadzorów z różnych krajów. Począw-
szy od lat osiemdziesiątych XX w. najwięcej uwagi poświęcał kwestii adekwat-
ności kapitałowej94. Efektem prac Komitetu stały się kolejne Umowy Kapitało-
we (nazywane potocznie Bazylea I, Bazylea II i Bazylea III) określające
standardy adekwatności kapitałowej dla banków. Komitet nie jest instytucją
nadzorczą, w związku z czym umowy te nie są prawnie wiążące. Są one jedynie
zobowiązaniami stron do wdrożenia ich w formie stosownych aktów prawnych
w jurysdykcjach krajowych. Jednak większość gremiów regulacyjnych uznaje
jego standardy za podstawę tworzonych aktów prawnych. Stąd Umowy Kapita-
łowe zapewniają rzeczywistą konwergencję regulacji bankowych95.

Pierwsza Bazylejska Umowa Kapitałowa (Bazylea I) zawarta została
w 1988 r. po kilkuletnich negocjacjach. W ciągu kilku kolejnych lat uzgodnione
standardy zostały wdrożone nie tylko w krajach reprezentowanych w Komite-
cie Bazylejskim, ale i w innych krajach istotnych z punktu widzenia funk-
cjonowania bankowości międzynarodowej. Najważniejszym punktem Umowy
był postulat, by banki dysponowały funduszami własnymi na poziomie nie
mniejszym niż 8% aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzy-
kiem. Umowa wyodrębniała 4 klasy aktywów i 4 klasy zobowiązań pozabilan-
sowych, przypisując im arbitralnie określone wagi ryzyka (0%, 20%, 50%,
100%)96. Prostota Pierwszej Umowy Kapitałowej stanowiła równocześnie jej
atut i słabość97. Przede wszystkim analizowany był tylko jeden rodzaj ryzyka
ponoszonego przez banki, tj. ryzyko kredytowe, natomiast jednakowe wagi
ryzyka były przypisane do wszystkich aktywów z danej klasy, bez uwzględ-
nienia faktycznego zróżnicowania poziomu ryzyka. W rezultacie pomiar ryzy-

94 H. Davies, D. Green, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2010, s. 75-77.

95 M. Marcinkowska, Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa
w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009, s. 85.

96 Ibidem, s. 86.
97 H. Davies, D. Green, Globalny nadzór, s. 78-81; M. Marcinkowska, Standardy kapitałowe

banków, s. 86.
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ka, które miało być zabezpieczane rezerwami kapitałowymi, był wysoce niedo-
skonały. Brak było również obiektywnych podstaw do ustalenia współczynnika
adekwatności kapitałowej. Pierwszą Umowę Kapitałową znowelizowano już
w 1996 r. Najważniejszą zmianą było uwzględnienie w ocenie adekwatności
kapitałowej banku również ryzyka rynkowego (stopy procentowej, walutowej,
kapitałowych papierów wartościowych, cen surowców, opcji). Ponadto, przy
obliczaniu ekspozycji na ryzyko rynkowe, dopuszczono stosowanie przez banki
własnych modeli ryzyka i dodano trzecią kategorię funduszy własnych98.

Niezbędne okazało się jednak dokonanie znacznie głębszych zmian
i w 2006 r. ogłoszona została Nowa Umowa Kapitałowa – NUK (Bazylea II).
Wprowadzono korzystne dla banków rozwiązania polegające na dopuszczeniu
stosowania przez duże banki własnych modeli pomiaru ryzyka kredytowego,
rynkowego i operacyjnego oraz przypisanie w umowie dużej roli dyscyplinie
rynkowej.

NUK składała się z trzech komplementarnych części, określanych filarami.
Pierwszy dotyczył minimalnych wymogów kapitałowych, drugi odnosił się do
procesu analizy nadzorczej, a trzeci do dyscypliny rynkowej.

W ramach pierwszego filaru utrzymano wymóg 8% współczynnika wy-
płacalności. Zachowana została także definicja kapitału regulacyjnego. Obej-
mował on trzy kategorie: kapitał podstawowy (Tier I), kapitał uzupełniający
(Tier II) i kapitał krótkoterminowy (Tier III). Łączny wymóg kapitałowy
odnosił się jednak już do trzech kategorii ryzyka: kredytowego, rynkowego
i operacyjnego. Przy kalkulacji ekspozycji na ryzyko dopuszczono stosowanie
metod standardowych oraz w przypadku banków dysponujących bardziej
zaawansowaną metodologią – własnych wewnętrznych modeli oceny ryzyka.
Metody standardowe oparte były na zewnętrznych ratingach (ustalanych przez
agencje ratingowe), a własne modele oparte mogły być na wewnętrznych
ratingach banku. W obu przypadkach, wagi dla ryzyka kredytowego związane-
go z różnymi aktywami były zróżnicowane w zależności od wiarygodności
kredytowej emitenta lub kredytobiorcy.

Filar drugi poświęcony był zagadnieniom nadzoru nad bankami. W szcze-
gólności określał on odpowiedzialność instytucji nadzorczych za prawidłowość
szacowania przez banki adekwatności kapitałowej w odniesieniu do ponoszone-
go ryzyka. Filar trzeci miał za zadanie wsparcie dyscypliny rynkowej przez
wprowadzenie bardziej rygorystycznych i szczegółowych zasad ujawniania
informacji i przejrzystości.

Jednym z zarzutów formułowanych wobec NUK było oskarżenie o procy-
kliczność, czyli pogłębianie wahań koniunkturalnych99. Ratingi kredytowe

98 M. Marcinkowska, Standardy kapitałowe banków, s. 87.
99 P. Lonczak, Czy Bazylea jest potrzebna bankom?, http://www.bankier.pl, s. 3 (dostęp

24.10.2016); T. Chmielewski, A. Sławiński, Wykorzystanie instrumentów, s. 49-54.

69



i inne miary ryzyka zmieniają się w przebiegu cyklu koniunkturalnego w taki
sposób, że w fazie ekspansji banki, zachowując niezmieniony poziom kapita-
łu, mogą na większą skalę angażować się w finansowanie przedsięwzięć
gospodarczych. Odwrotnie jest w fazie spowolnienia, w której zwiększające
się wagi ryzyka powodują spadek współczynnika adekwatności kapitałowej,
co ogranicza akcję kredytową banków. Grupa zarzutów dotyczyła również
dopuszczenia stosowania przez banki ich własnych modeli wyceny ryzyka.
W większości modele te bazowały na metodologii VaR. Takie podejście
uwzględnia jedynie punkt widzenia banków, a nie instytucji nadzorczych,
ponieważ nie bierze pod uwagę sytuacji ekstremalnych, które szczególnie
interesują instytucje nadzorcze.

Nadmierne zaufanie do zdolności banków w kwestii stosowania zaawan-
sowanych i skutecznych metod zarządzania ryzykiem spowodowało, że rola
nadzoru bankowego zaczęła się ograniczać do zatwierdzania procedur szacowa-
nia ryzyka przez poszczególne banki oraz monitorowania prawidłowości ich
stosowania. Oznaczało to wycofywanie się nadzoru bankowego z aktywnego
kontrolowania bieżącej działalności banków i wyraźną ewolucję w kierunku
„zdalnego” nadzoru bankowego100. Koncepcja ta nie tylko nie sprawdziła się,
ale gdy doszło do poważnego kryzysu, to nadzory bankowe okazały się niezdol-
ne do szybkiego i sprawnego reagowania.

Innymi słabościami NUK było niedostateczne uwzględnienie ryzyka płyn-
ności, możliwość stosowania przez banki arbitrażu regulacyjnego dzięki nie
całkiem precyzyjnemu zdefiniowaniu poszczególnych kategorii kapitału regu-
lacyjnego101 oraz nadmierna ufność w skuteczność dyscypliny rynkowej. Kolej-
ny zarzut dotyczył błędności przyjętego podejścia mikroostrożnościowego. Dla
regulatorów najistotniejsze powinno być ryzyko systemowe, a nie ryzyko
ponoszone przez poszczególne banki, na czym koncentrowała się NUK.

Komitet Bazylejski uzgodnił tekst nowego porozumienia w listopadzie
2010 r.102 Bazylea III, zachowując trójfilarową konstrukcję Bazylei II, wprowa-
dziła jednak znaczące zmiany. Zaostrzono wymogi kapitałowe zarówno w od-
niesieniu do wysokości kapitałów, jak i ich jakości (struktury). Ponadto
wprowadzono wymogi płynnościowe, wcześniej pomijane. Ewolucji podlegał
sam nadzór od mikroostrożnościowego w kierunku makroostrożnościowego
w wymiarach: czasowym i przekrojowo-sektorowym103. Zaostrzono wymogi
odnośnie do jakości kapitału i doprecyzowano definicje poszczególnych katego-

100 T. Chmielewski, A. Sławiński, Wykorzystanie instrumentów, s. 53.
101 P. Lonczak, Czy Bazylea jest potrzebna bankom?, s. 3.
102 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more

resilient banks and banking system, Basel, December 2010 (revised June 2011).
103 B. Liberska, Globalna architektura finansowa po kryzysie. Regulacje i wyzwania, [w:] eadem

(red.), Nowa globalna architektura finansowa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016,
s. 208-209.
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rii kapitału regulacyjnego. Wdrożono także dwa bufory kapitałowe: bufor
ochrony kapitału i bufor antycykliczny.

Uzupełnieniem wymogów kapitałowych jest współczynnik dźwigni finan-
sowej (lewarowania – leverage ratio). Współczynnik ten służy jako dodatkowy
„hamulec” na wypadek, gdyby współczynniki adekwatności kapitałowej,
oparte na pomiarach ryzyka, nie zapobiegły – bądź ze względu na niedostatki
stosowanych modeli, bądź ze względu na błędy pomiaru – nadmiernemu
wzrostowi stosowania dźwigni finansowej w sektorze bankowym. Współczyn-
nik lewarowania testowany był na poziomie 3% w okresie 2011-2017, a jego
wprowadzenie przewidziane jest na rok 2018 w ostatecznym kształcie i wyso-
kości uzależnionych od wniosków z okresu testowego.

Nowością, w stosunku do wcześniejszych umów bazylejskich, są wymogi
płynnościowe. Obowiązywać mają dwa takie wymogi: krótko- i długotermino-
wy. Pierwszy, wskaźnik pokrycia płynności (Liquidity Coverage Ratio), będzie
nakładał na banki obowiązek posiadania dostatecznej ilości płynnych aktywów
o odpowiedniej jakości, aby wytrzymać trzydziestodniowy okres kryzysu płyn-
nościowego o skali zbliżonej do tego z 2007 r. Wymóg długoterminowy,
wskaźnik stabilnego finansowania (Net Stable Funding Ratio) będzie obli-
gował banki do zachowania, w rocznym horyzoncie czasowym, określonej
minimalnej relacji długoterminowych źródeł finansowania do długotermino-
wych aktywów104. Okres testowy dla obu wymogów płynnościowych rozpoczął
się w 2011 r. Wymóg dotyczący płynności krótkoterminowej ma być wprowa-
dzany w życie stopniowo od 2015 r. do 2019 r.105, a wymóg dotyczący płynności
długoterminowej obowiązuje od 2018 r. Głównymi instrumentami przeciw-
działającymi procykliczności mają być nowe bufory kapitałowe (przede wszyst-
kim bufor antycykliczny, ale w pewnym stopniu także bufor ochrony kapitału),
współczynnik lewarowania oraz wymogi płynnościowe. Ograniczeniu ryzyka
systemowego ma służyć połączenie szeregu działań. Po pierwsze, ostateczny
kształt oraz poziom części nowych wymogów (obu wymogów płynnościowych
i współczynnika dźwigni finansowej) mają być ustalone dopiero po okresie
testowym, w którym badany będzie również wpływ tych regulacji na ryzyko
systemowe106.

104 W. Małecki, Regulacje sektora bankowego, [w:] J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza,
s. 158. W liczniku wskaźnika NSFR występują pasywa, przy czym poszczególnym pozycjom przypisa-
ne są wagi (0-100%) określające, jaka ich część będzie dostępna w okresie powyżej jednego roku.
W mianowniku poszczególnym pozycjom aktywów również przypisywane są wagi (0-100%), zgodnie
z regułą, iż im mniej płynna jest dana pozycja, tym wyższa jest jej waga (i tym samym większy
mianownik). Wskaźnik NSFR powinien być większy niż 100%.

105 H. Teitelbaum, NSFR implementation uncertain after Basel III compromise on LCR phase-in,
Financial Times, 22.01.2013.

106 B. Liberska, Globalna architektura finansowa po kryzysie. Regulacje i wyzwania, [w:] eadem
(red.), Nowa globalna architektura finansowa, s. 210.
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Bazylea III wciąż jest krytykowana i to ze skrajnie odmiennych pozycji.
Z jednej strony przed nowymi regulacjami energicznie bronią się banki.
Argumentują one, że regulacje te są zbyt restrykcyjne i będą miały negatywny
wpływ na efektywność sektora bankowego i pośrednictwa finansowego w ogóle,
na dostępność kredytu dla gospodarki, a więc i na wzrost gospodarczy. Nowe
wymogi płynnościowe godzą natomiast, zdaniem niektórych przedstawicieli
branży, w samą istotę bankowości, jaką stanowi funkcja transformacji ter-
minów107. Wielu ekonomistów uważa reformy proponowane przez Bazyleę III
za zbyt nieśmiałe i odroczone w czasie. Podstawowy zarzut dotyczy tego, że
nawet nie próbuje się zmienić wadliwej struktury sektora bankowego, polega-
jącej na zdominowaniu go przez konglomeraty „zbyt duże, aby upaść lub go
ratować” (to Big to fail, to Big to save). Tymczasem, w sytuacji gdy zyski
pozostają prywatne, ale straty zostają upublicznione, taka struktura sektora
bankowego ze swej istoty prowadzi do poważnych patologii (poczynając od
występującej na ogromną skalę pokusy nadużycia) i jest nie do pogodzenia ani
z gospodarką wolnorynkową ani z demokracją. Ekonomiści ci twierdzą też, że
bez rozwiązania tego podstawowego problemu nie uda się w sposób trwały ani
ograniczyć ryzyka systemowego w sektorze bankowym, ani wyeliminować jego
procyklicznego oddziaływania na gospodarkę108.

Wprowadzenie w życie Bazylei III w Unii Europejskiej jest realizowane za
sprawą nowej dyrektywy Capital Requirement Directive IV (CRD IV) i nowej
regulacji Capital Requirement Regulation (CRR), których tekst udało się
uzgodnić na początku 2013 r. i które zaczęły obowiązywać od 2014 r. Uzupeł-
niają one dwa poprzednie zestawy poprawek przyjętych przez Komisję
w 2008 r. (tzw. CRD II109) oraz 2009 r. (tzw. CRD III110). Przepisy dyrektywy
CRD II obejmujące zmiany związane z kwalifikacją funduszy własnych, z duży-
mi ekspozycjami, standardami jakościowymi dotyczącymi zarządzania ryzy-
kiem utraty płynności oraz sekurytyzacją weszły w życie z końcem 2010 r.
Przepisy Dyrektywy CRD III, obejmujące wymogi kapitałowe dla portfela
handlowego oraz sekurytyzacji, ujawnienia związane z ekspozycjami z sekury-
tyzacji oraz wytyczne dotyczące polityki wynagrodzeń weszły w życie z końcem
2011 r.

107 To end all crises? Implementing Basel III In the European Union. A position paper on CRD
IV/CRR. Finance Watch, February 2012, s. 10-17.

108 J. Kay, Should we have narrow banking?, [w:] The Future of Finance. And the theory that
underpins it, London School of Economics and Political Sciences, London 2010; P. Boone, S. Johnson,
Will the politics of global moral hazard sink us again?, [w:] The Future of Finance; To end all crises?
Implementing Basel III.

109 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z 16 września 2009 r., DzU L302,
17.11.2009.

110 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/WE z 24 listopada 2010 r., DzU L329,
14.12.2010.
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Nowe regulacje mają aspiracje uczynienia systemu bankowego bezpiecz-
niejszym przez usunięcie słabości dotychczasowego porządku regulacyjnego,
które ujawniły się w trakcie kryzysu. Omawiany pakiet regulacji nadzorczych
ma dwa nadrzędne cele:

– wzmocnienie międzynarodowych zasad kalkulacji wymogów kapitało-
wych oraz zarządzania ryzykiem utraty płynności w celu promowania bardziej
odpornego sektora bankowego;

– poprawę możliwości absorbcji przez sektor bankowy wstrząsów powsta-
łych wskutek kryzysów finansowych i gospodarczych111.

Komitet Bazylejski chce wprowadzić korekty do rozwiązań obecnie wdraża-
nych w bankach. Zmiany zapowiadają kolejną odsłonę regulacji bankowych
– Bazyleę IV112. Bazylea IV będzie czwartym zbiorem wymogów kapitałowych
i ostrożnościowych dla światowych banków i ulepszy zbiór wymogów kapitało-
wych z 2008 r. W ciągu ośmiu lat bankowcy i nadzorcy zgłosili szereg
problemów i nieścisłości, które należało zmienić. Rewizja Bazylei III ma trzy
główne zadania: ułatwić porównywanie wyceny ryzyka i współczynników
kapitałowych wszystkich banków, zapewnić równe traktowanie wszystkich
instytucji (bez względu na kraj pochodzenia czy typ instytucji) oraz wprowa-
dzić większą przejrzystość w wycenie ryzyka kredytowego, operacyjnego i ryn-
kowego. Bazylea IV zastępuje wewnętrzne modele szacowania ryzyka banków
modelami standardowymi, z których miałyby korzystać wszystkie instytucje.
Nie zabrania stosowania wewnętrznych modeli, ale odgórnie ustala wycenę
ryzyka, poniżej której banki nie będą mogły zejść, nawet jeśli ich wewnętrzne
modele by na to wskazywały. Ucierpią na tym banki, które dzięki wewnętrz-
nym modelom mogły trafniej oszacować ryzyko, a przez to obniżyć podstawę do
wyliczenia wymogów kapitałowych. Audytorzy Bazylei IV proponują zamienić
dotychczasową metodę VaR na tzw. Conditional VaR. Nowa metoda szacuje
dodatkowo wysokość strat w mało prawdopodobnym scenariuszu, np. w niety-
powych warunkach rynkowych. Spowoduje to konieczność utrzymywania wyż-
szych kapitałów na zabezpieczenie ryzyka związanego przykładowo z inwesty-
cjami w akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.

W Polsce głównym organem państwowym sprawującym nadzór nad sek-
torem bankowym jest Komisja Nadzoru Finansowego działająca na podstawie
Prawa bankowego oraz Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym. KNF swoją funkcję regulacyjną wykonuje przez uchwalanie,
przygotowywanie lub opiniowanie aktów prawnych. Ze względu na brak

111 A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Commit-
tee on Banking Supervision – Basel III, Bazylea, grudzień 2010.

112 Na podstawie P. Sobolewski, Jak Bazylea IV zmieni wycenę ryzyka banków, Raport finansowy
– Polityka Insight, https://www.politykainsight.pl/prawo/.../–resource/multimedium/20104351
(dostęp 25.01.2017).
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inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie wspomaga Ministerstwo Finansów
w zakresie projektów ustaw i rozporządzeń. Samodzielne regulacje (uchwały)
wydawane są na podstawie delegacji ustawowej. Do specyficznej formy od-
działywania na sektor bankowy należą rekomendacje.

Rekomendacje regulacji zostały wprowadzone jako de facto obowiązujące
banki normy, choć z formalnym zastrzeżeniem, że nie stanowią one przepisów
prawnych i nie mają mocy wiążącej. KNF posiada tytuł prawny do wydawania
rekomendacji wynikający z art. 137 pkt 5 Prawa bankowego, mówiący o moż-
liwości ogłaszania i zalecania dobrych praktyk ostrożnego oraz stabilnego
zarządzania bankami113. Formalny status rekomendacji wzbudził ożywione
dyskusje dopiero w związku z wydaniem Rekomendacji T i S. W poprzednich
przypadkach w zasadzie kwestii tej nie poruszano, gdyż dotychczasowe reko-
mendacje nie wprowadzały sztywnych norm, przede wszystkim o charakterze
numerycznym i uważane były za miękkie narzędzia nadzorowania systemu
bankowego. Natomiast obecnych regulacji T i S nie można już zaliczyć do tej
kategorii, mają one jednoznacznie charakter twardy.

Wśród regulacji wydanych przez KNF znajduje się szereg uchwał głównie
dotyczących wymogów kapitałowych i organizacyjnych (m.in. wynikających
z dyrektyw unijnych) oraz wydanie (nowelizacja) pięciu Rekomendacji T, S,
R114, H115 i I116.

Rekomendacja T, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzy-
kiem detalicznych ekspozycji kredytowych, została uchwalona w lutym 2010 r.
Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozy-
cjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipo-
tecznie, została wydana w styczniu 2011 r. Rekomendacja S z 2011 r. stanowi
nowelizację Rekomendacji S z roku 2006, zmodyfikowanej w 2008 r. pod nazwą
Rekomendacja S II117. Oba dokumenty odnoszą się do niewątpliwie do ważnego
obszaru bankowości, tj. działalności detalicznej. Wprowadzenie obu rekomen-
dacji działo się na tle doświadczeń dynamicznie rozwijających się kredytów
detalicznych, a w ślad za tym m.in. ich wpływu na rynek nieruchomości.

Głównym założeniem wprowadzenia Rekomendacji T i S było ograniczenie
ekspozycji sektora bankowego na podejmowanie ryzyka kredytowego, jak

113 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157,
poz. 1119.

114 Nowelizacja Rekomendacji R z 7 czerwca 2011 r. dotycząca zasad identyfikacji bilansowych
ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe.

115 Nowelizacja Rekomendacji H z 19 lipca 2011 r. dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej
w bankach.

116 Nowelizacja Rekomendacji I z 23 lutego 2010 r. dotyczącej zarządzania ryzykiem walutowym
w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym.

117 Pełna nazwa dokumentu brzmi: Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
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również wyznaczenie standardów w zakresie udzielania kredytów detalicz-
nych, w tym w walutach obcych. Sprecyzowane w Rekomendacji T zasady
analizy zdolności kredytowej oraz wyznaczenie relatywnie wysokiego progu
relacji dochodów do zadłużenia dla klientów detalicznych w sposób kont-
rolowany miało eliminować przypadki nadmiernego zadłużenia kredytobior-
ców. Ze strategicznego punktu widzenia celem Rekomendacji T była pomoc
bankom w zdefiniowaniu tych elementów zarządzania ryzykiem, które nie we
wszystkich instytucjach były dostatecznie uregulowane. Praktyki bankowe
oraz zasady dotyczące kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych są ważnym
czynnikiem mającym wpływ na jakość bankowości w Polsce. Nadzorca postawił
sobie za główny cel obu rekomendacji niedopuszczenie podjęcia przez banki
nadmiernego ryzyka, usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem oraz zabez-
pieczeniem osób z niską zdolnością kredytową przed zbyt dużym poziomem
zadłużenia (przekredytowaniem). KNF w treści obu dokumentów wskazuje na
konieczność zastosowania wyższych wymogów (np. ustalanie limitów zaan-
gażowania) w bankach, zwłaszcza tych obciążonych ekspozycjami kredytowy-
mi finansującymi osoby indywidualne (ponad 10% sumy bilansowej lub 0,5 mld
PLN dla mniejszych banków).

Ważnym obszarem wspólnym obu Rekomendacji jest nałożenie na banki
obowiązków dotyczących relacji z klientami, takich jak: dostarczenie w formie
pisemnej informacji dla oceny ryzyka i kosztów związanych z kredytem;
przedstawienie projektu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem; regularne
informowanie w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących umowy,
jak również wysokości obciążeń wynikających ze zmian kursów walutowych;
umieszczania w umowie odpowiednich zapisów dotyczących wszelkich opłat,
kosztów, uruchomienia oraz spłaty rat, uwzględniając informację o spreadach
walutowych oraz o szczegółowej metodyce ich wyliczania.

W 2015 r. KNF wydała następujące kolejne rekomendacje dla banków.
● Rekomendacja P dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej

banków, która zastąpiła dokument z 2002 r. Nowelizacja rekomendacji uwzglę-
dnia zalecenia zawarte w międzynarodowych wytycznych, a obejmuje m.in.
wskazania dotyczące określenia tolerancji ryzyka płynności banku, ujmowania
pełnego zakresu rodzajów ryzyka płynności, dywersyfikacji aktywów płynnych,
przeprowadzania testów warunków skrajnych w powiązaniu z planami awaryj-
nymi płynności, utrzymywania nadwyżki nieobciążonych, wysokiej jakości
aktywów płynnych, zarządzania płynnością śróddzienną.

● Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach,
która określa standardy procesu zarządzania ryzykiem modeli, w tym zasady
budowy modeli oraz oceny jakości ich działania przy zapewnieniu właściwych
rozwiązań w ramach ładu korporacyjnego. Celem rekomendacji jest określenie
oczekiwań nadzorczych w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem

75



modeli, w szczególności określenie poziomu tolerancji banku na ten rodzaj
ryzyka, a także ograniczenie stopnia narażenia sektora bankowego na ryzyko
modeli.

● Nowe standardy regulacyjne – Wskaźniki kapitałowe. W październiku
2014 r. Parlament Europejski zatwierdził akt delegowany, który obowiązuje od
2015 r., w którym zostały określone modyfikacje w zakresie obliczania wskaź-
nika dźwigni finansowej. W październiku 2015 r. zaczęło obowiązywać Rozpo-
rządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 575/2013, dotyczące raportowania współczynnika LCR.

Podsumowanie

W rozdziale pierwszym dokonano szczegółowej interpretacji problemu
badawczego poprzez zaprezentowanie źródeł i metodycznych aspektów teorii
ryzyka. Przedstawiono proces ewolucji pojęcia ryzyka, a jego klasyfikacja
(kategoryzacja) pozwoliła na przyjęcie określonych rozwiązań definicyjnych
i klasyfikacyjnych, co doprowadziło do sprecyzowania obszaru problemowego.

Dokonano przeglądu współczesnych koncepcji mierników ryzyka. Wyeks-
ponowano związek tego zjawiska z matematyczną teorią prawdopodobieństwa.
Fundamentalną kwestią na tym tle jest związek ryzyka z dochodem, co
stworzyło podstawy teoretycznych i praktycznych założeń procesu zarządzania
ryzykiem.

Przedstawiono istotę i klasyfikację ryzyka bankowego, określając znaczenie
tego ryzyka dla stabilizacji finansowej instytucji bankowych. Jako niezbędne
tło do dalszych rozważań i poszukiwań badawczych opisano rozwój mechaniz-
mów regulacyjnych w zakresie ryzyka instytucji bankowych. W tym kontekście
przedstawiono ewolucję nowych form ryzyka, których źródłem może się stać
ewolucja modeli ryzyka, będąca przejawem dostosowania do zmieniających się
uwarunkowań funkcjonowania banków.

Biorąc pod uwagę przedstawiony wymiar pojęciowy, klasyfikacyjny i regu-
lacyjny ryzyka bankowego można sformułować następujące wnioski:

1) w procesie szacowania ryzyka banki starają się uwzględniać wzajemne
powiązania pomiędzy jego rodzajami, jednak zaawansowanie w tym obszarze
nie odnosi się w równym stopniu do wszystkich rodzajów ryzyka;

2) oddziaływanie ryzyka rynku finansowego i surowców na sytuację banku
uzależnione jest od roli, jaką pełni bank, tzn. inwestora lub kredytodawcy;
w każdym z tych aspektów oddziaływanie będzie następowało poprzez odmien-
ny mechanizm prawno-ekonomiczny i poprzez różne rodzaje ryzyka ban-
kowego;
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3) podejście uwzględniające złożoność oddziaływania efektów ryzyka na
bank próbuje się zaimplementować w sposób sformalizowany i ujednolicony
w ramach regulacji nadzorczych, przy czym problematyka wydaje się być
rozwojowa, o czym świadczy proces ciągłego rozszerzania i aktualizacji pod-
stawowych aktów regulacyjnych;

4) do ciągłych zmian regulacyjnych przyczyniają się koncepcje, identyfika-
cje i klasyfikacje nowych rodzajów ryzyka, które kształtują „świadomość”
banku, co dowodzi zachodzenia procesu ewolucji uwarunkowań działalności
bankowej, rosnącej precyzji percepcji ryzyka i metodyki jego wyceny.

Zaprezentowane w powyższym rozdziale podejście zintegrowane i regula-
cyjne stanowi punkt wyjścia szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania
ryzykiem rynku surowców przez bank. Na tej podstawie wyodrębniono dwa
szczegółowe rodzaje ryzyka bankowego, w ramach których odzwierciedlone
zostanie ryzyko surowców, a mianowicie: ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredyto-
we. Kolejne rozdziały będą rzetelnym doprecyzowaniem problematyki oraz
analizy obu rodzajów ryzyka jako elementów niezbędnych do budowy zinteg-
rowanego modelu.
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2. Rynek surowców

Wstęp

Zmiany zachodzące na rynkach, liberalizacja i deregulacja oraz powstanie
nowoczesnych struktur rynkowych doprowadziło do przyspieszenia ewolucji
i wyłonienia się nowych form ryzyka bankowego. Celem rozważań przeprowa-
dzonych w niniejszym rozdziale jest ocena rynków surowców jako źródła
ryzyka rynkowego dla banków.

Proces narastania znaczenia rynków surowców dla światowej gospodarki,
przy równocześnie zachodzącym procesie finansyzacji tych rynków, uzasadnia
konieczność określenia specyficznych cech inwestycji surowcowych. Z tego
punktu widzenia w ramach rozdziału zostanie podjęta próba odpowiedzi na
następujące pytania: Jakie są przyczyny kształtowania się zmienności cen na
rynkach surowców? Jaka jest struktura rynków surowców w kontekście ryzy-
ka? Dlaczego inwestycje na rynkach surowców zasługują na wyróżnianie
w globalnej gospodarce? Jakie zjawiska powodują wzrost znaczenia ryzyka
pochodzącego z rynków surowców dla globalnych instytucji? Odpowiedzi na te
pytania pozwolą m.in. potwierdzić istotę sformułowanej hipotezy głównej.
Proces finansyzacji rynków surowców stał się w wymiarze gospodarki świato-
wej podstawową przyczyną wyróżnienia ryzyka rynku surowców, obok ryzyka
rynku finansowego, co uzasadnia założenia ogólne i cel pracy.

2.1. Pojęcie rynku surowców

Rynki surowców są to miejsca, gdzie zawierane są transakcje kupna
i sprzedaży surowców. Odbywa się to zarówno na rynkach pozagiełdowych,
gdzie warunki transakcji są ustalane w drodze negocjacji między stronami, jak
i na rynkach zorganizowanych, na których zobowiązania nabywających i sprze-
dających są ściśle regulowane. Do rynków tych zalicza się giełdy, aukcje
i przetargi1. Największe znaczenie spośród nich mają giełdy, ponieważ to na

1 R. Kisiel, W. Lizińska, Ekspansja korporacji transnarodowych do krajów Europy środkowo-
wschodniej w aspekcie ich konkurencyjności międzynarodowej i atrakcyjności inwestycyjnej, Warmińs-
ko-Mazurski Kwartalnik Naukowy – Nauki Społeczne, nr 2, Olsztyn 2012, s. 95-108.
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nich spotykają się główne siły popytu i podaży kształtujące ceny surowców2.
Dawniej przeciwstawienie popytu i podaży wymagało obecności uczestników
rynku w miejscu przeprowadzania transakcji, natomiast obecnie w wyniku
rozwoju technologicznego konfrontacja popytu i podaży odbywa się w sys-
temach informatycznych, będących miejscem obrotu elektronicznego danej
giełdy. Giełdy surowców wcześniej trudniły się obrotem towarami, płodami
rolnymi lub surowcami. Obecnie dominującym przedmiotem obrotu są doku-
menty dające prawo odbioru danego surowca z domu składowego lub in-
strumenty pochodne uprawniające bądź zobowiązujące do zawarcia transakcji
kupna lub sprzedaży określonego surowca w przyszłości. W związku z tym,
giełdy towarowe (surowcowe) bazują na notowaniach instrumentów pochod-
nych, opartych na towarach i surowcach. Giełdy towarowe można zatem uznać
za giełdy terminowe3.

Giełdy towarowe i surowcowe, w zależności od przyjętego kryterium, dzielą
się na kilka rodzajów. Ze względu na formę prawną można wyróżnić giełdy
systemu kontynentalnego, korporacyjnego i mieszanego4. Do pierwszej grupy
zaliczane są giełdy powstające dzięki uzyskaniu zgody organu państwowego.
System taki funkcjonuje m.in. w Polsce (Warszawska Giełda Towarowa i powo-
łana przez nią w 2009 r. spółka Polski Rynek Terminowy S.A.) oraz Niemczech
(Deutsche Terminborse). W systemie korporacyjnym giełdy są tworzone przez
organizacje gospodarcze w formie zrzeszeń kupców posiadających osobowość
prawną, a zgoda organu państwowego na funkcjonowanie nie jest wymagana
(np. w USA, Kanadzie i Australii). Giełdy mieszane to giełdy prywatno-
-państwowe, założone przez organ państwowy, a następnie sprywatyzowane
(np. Indonezyjska Giełda Towarowa).

Ze względu na rodzaj towaru lub surowca będącego przedmiotem obrotu
można wyróżnić giełdy rolne, przemysłowe, jednotowarowe oraz giełdy,
na których handluje się towarami z określonej grupy. Zaprezentowana na
rys. 5 klasyfikacja surowców została przyjęta do badań empirycznych w dal-
szych częściach pracy.

Ze względu na skalę działania i znaczenie, giełdy towarowe można za-
klasyfikować do grupy giełd o randze międzynarodowej lub wewnątrzkrajowej.
Powstanie dużych giełd o znaczeniu światowym było możliwe dzięki rozwojowi
informatycznych systemów transakcyjnych, które umożliwiły inwestorom na
całym świecie jednakowy dostęp w tym samym czasie do tych samych kontrak-
tów giełdowych. Największą rolną giełdą towarową o zasięgu światowym jest
Chicago Board of Trade (CBOT) w Stanach Zjednoczonych, która w 2007 r.

2 J. Rymarczyk (red.), Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, Oficyna Wydawnicza
„Arboretum”, Wrocław 2008, s. 9.

3 H.B. Mayo, Inwestycje, PWN, Warszawa 2014, s. 701.
4 M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 18.
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Rys. 5. Klasyfikacja surowców
Źródło: opracowanie własne.

połączyła się z CME Grup. Obecnie CME Grup skupia cztery giełdy towarowe
CME, CBOT, NMEX i COMEX. W Europie największą giełdą towarową jest
Marché à Terme International de France (MATIF). Giełdy o znaczeniu we-
wnątrzkrajowym pełnią ważne funkcje w krajowych systemach gospodarczo-
-handlowych (np. notowania giełdowe wpływają na ceny minimalne innych
produktów niebędących przedmiotem obrotu giełdowego; mogą także tworzyć
platformę dla hurtowego handlu rodzimymi produktami).

Istotny jest też rodzaj przeprowadzanych transakcji, w oparciu o które
można podzielić je na przeprowadzające transakcje gotówkowe (dochodzi w ich
ramach do fizycznego obrotu towarem), które są coraz mniej popularne, oraz
giełdy przeprowadzające transakcje terminowe. Cechą giełd terminowych jest
to, że przedmiotem transakcji mogą być towary i surowce, które fizycznie nie
zostały jeszcze wyprodukowane.

Na różne rodzaje giełd ma wpływ sposób zawierania transakcji. Można
w tym zakresie wydzielić giełdy open-outcry (kojarzenie ofert kupna i sprzeda-
ży odbywa się na parkiecie giełdowym za pomocą znaków rękami),
giełdy elektroniczne (zawieranie transakcji odbywa się za pomocą systemów
komputerowych) oraz giełdy mieszane (stosowanie obu systemów równo-
legle).
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Kolejną ważną cechą jest rodzaj uczestników wymiany giełdowej. Na
zorganizowanym rynku występują ich cztery rodzaje5: członkowie giełdy,
uczestnicy giełdy, maklerzy oraz goście giełdy. Członkowie giełdy są to osoby
uprawnione do zawierania transakcji. Mają prawo do uczestniczenia w ze-
braniach giełdowych i mogą w sposób czynny oraz bierny głosować. Jako
członkowie giełdy najczęściej występują przedsiębiorstwa produkcyjne i hand-
lowe, przedstawiciele, pracownicy i udziałowcy tychże przedsiębiorstw. Uczest-
nicy giełdowi są często określani jako niepełni członkowie giełdy, ponieważ nie
mają czynnego i biernego prawa wyboru władz i organów giełdy. Nie mogą też
korzystać z obniżonej stawki prowizyjnej przy zawieraniu transakcji giełdowej
za pośrednictwem maklera. Uczestnikami giełdowymi najczęściej są produ-
cenci (np. rolnicy, sadownicy) oraz przetwórcy (właściciele ubojni, młynów)6.
Maklerzy giełdowi, zwani także dealerami lub brokerami, są zaprzysiężonymi
pośrednikami przy zawieraniu transakcji giełdowych. Działają oni w imieniu
osób trzecich i pobierają za to wynagrodzenie w postaci prowizji. Ostatnią
grupą są goście giełdy, m.in. obserwatorzy czy analitycy. Są to podmioty, które
mogą zawierać transakcje tylko w sposób pośredni przez członków i maklerów.
Należą do nich zarówno etatowi pracownicy giełdy, jak i producenci, przetwór-
cy oraz pośrednicy handlowi.

Sprawne funkcjonowanie giełd jest ważne z punktu widzenia rozwoju
współczesnej gospodarki. Na giełdzie towarowej przeprowadzane są dwa rodza-
je transakcji: rzeczywiste oraz terminowe, a te z kolei dzielą się na spekulacyj-
ne oraz zabezpieczające. Transakcje spekulacyjne przyciągają inwestorów,
którzy chcą zyskiwać na zmianach notowań giełdowych, a transakcje zabez-
pieczające są domeną inwestorów chcących zabezpieczyć się przed stratami
wynikającymi z tych zmian.

W związku z organizowaniem transakcji rzeczywistych giełda pełni funkcję
handlową. Dzięki temu na giełdzie możliwy jest obrót surowcami rolnymi.
Kolejnymi funkcjami są funkcja zabezpieczająca i spekulacyjna. Funkcja za-
bezpieczająca giełdy daje producentom możliwość ochrony przed niekorzyst-
nymi zmianami cen, a inwestorom – możliwość obniżenia ryzyka finansowego
przez zastosowanie odpowiednich narzędzi inżynierii finansowej. Natomiast
funkcja spekulacyjna zapewnia płynność rynku rolnego oraz odkrywa ceny na
rynku fizycznym. Oprócz tego przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że
giełda towarowa pełni również funkcję informacyjną, stymulacyjną oraz kształ-
towania cen światowych. Informacje przekazywane tym kanałem są wykorzys-
tywane nie tylko przez uczestników, ale także przez inne podmioty działające

5 K. Borowski, Giełdy towarowe, https://www.researchgate.net/publication/275518520–Gieldy–to-
wrowe, s. 9 (dostęp 26.09.2017).

6 M.A. Jerzak, Towarowy rynek terminowy w rolnictwie, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 96-99.
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na rynku. Funkcja stymulacyjna sprawia, że obowiązujące standardy giełdowe
(np. jakościowe) znajdują zastosowanie na rynku pozagiełdowym, co powoduje
wzrost jakości produktów lub wygodniejsze, z punktu widzenia transportu,
użytkowanie nowych opakowań.

W gospodarce giełda towarowa ułatwia organizację i wymianę kontaktów
handlowych. Jest to też barometr gospodarczy, ponieważ zmiany na giełdzie
odzwierciedlają sytuację całej gospodarki. Dzięki giełdzie możliwe jest
określanie racjonalnej wielkość produkcji. W wyniku spotykania się na rynku
giełdowym popytu i podaży możliwe jest wcześniejsze przewidzenie
zapotrzebowania na dany towar, można zatem zaplanować z wyprzedzeniem
potencjalną wielkość i oczekiwaną jakość produkcji. Ważną rolą giełdy
towarowej jest także regulowanie cen poprzez efekt niwelowania zmian
(fluktuacji) cen, wywołany kojarzeniem ofert kupna i sprzedaży. Giełda
towarowa odgrywa także rolę regulatora poprzez ujawnienie możliwości
zbytu dla wyprodukowanych towarów, a ponadto porządkuje rynek oraz
zapewnia bezpieczeństwo kupującym i sprzedającym. Równocześnie giełda
umożliwia utrzymanie na rynku zasad wolnej konkurencji, chroni przed
powstawaniem karteli, poprawia konkurencyjność. Z punktu widzenia praw
rynkowych albo przepisów prawnych ogranicza korupcję w procesie wymiany
towarowej oraz zapewnia uczestnikom identyczne warunki działalności han-
dlowej. Odrębną, choć równie ważną kwestią jest kształtowanie się zwycza-
jów rynkowych.

2.2. Wzrost znaczenia rynków surowcowych
w gospodarce globalnej

Znaczenie rynków surowców dla kształtu gospodarki światowej jest bardzo
istotne. W ostatnim okresie rynki surowców, podobnie jak gospodarki, czy
rynki finansowe, uległy licznym przekształceniom. W pierwszej dekadzie XXI w.
zaobserwowano znaczące fluktuacje cen surowców. Co więcej, wielu inwes-
torów wywodzących się z rynków finansowych zwiększyło swoją aktywność na
rynkach surowców. Taniejący i łatwo dostępny kapitał zachęcał inwestorów do
poszukiwania alternatywnych sposobów pomnażania zysków, a jedną z moż-
liwości jest zwiększona ekspozycja na rynkach surowców.

Pierwsza dekada XXI w. była więc okresem gwałtownego wzrostu skali
inwestycji finansowych na rynkach surowców. Inwestycje surowcowe stały się
w tym okresie popularną formą inwestycji alternatywnych, która dzięki niskim
(a często ujemnym) korelacjom cen z cenami tradycyjnych klas aktywów
finansowych (akcjami i obligacjami) umożliwiała osiąganie znaczących korzyści
w wymiarze dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
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Napływ inwestycji portfelowych na rynki surowców stał się możliwy dzięki
licznym innowacjom w zakresie inżynierii finansowej. Jedną z ważniejszych
był rozwój konstrukcji indeksów rynku surowców oraz ich szerokie zastosowa-
nie do formowania produktów inwestycyjnych umożliwiających uzyskanie
ekspozycji na ryzyko rynków surowców7.
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Źródło: secularinvestor.com (dostęp 24.01.2017).

Ze względu na rozproszenie, niską płynność i co za tym idzie brak trans-
parentności gotówkowych rynków surowców, podstawą kalkulacji najbardziej
popularnych indeksów rynku surowców są ceny terminowe, zwłaszcza ceny
surowcowych kontraktów futures z najbardziej płynnych rynków giełdowych8.
Indeks surowcowy jest miarą koniunktury całego rynku surowców (lub jego
segmentu) (rys. 6)9.

Przykładami wczesnych indeksów rynku surowców są: S&P GSCI, DJ-
UBS, TR/J-CRB czy Rogers International Commodity Index (RICI). Szczegól-
nie pierwsze dwa stały się na początku XXI w. bazą inwestorów finansowych
dla inwestycji surowcowych10.

7 Por. A. Zaremba, Jak zarabiać na surowcach, Helion, Gliwice 2014, s. 57-59.
8 J. Tomaszewski, Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów

finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
pieczenia, 50, 2012, s. 396.

9 M. Piaskowska, Prognozowanie cen gotówkowych ropy naftowej z wykorzystaniem kontraktów
terminowych, [w:] W. Przybylska-Kapuscińska (red.), Rynek finansowy w badaniach ilościowych,
CeDeWu, Warszawa 2011, s. 78.

10 K. Borowski, Rynek inwestycji alternatywnych, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 75.
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Napływ kapitału portfelowego był stymulowany zarówno przez wydarzenia
w sferze regulacji, jak i przez publikację wyników badań z zakresu teorii
portfelowej. W pierwszym obszarze szczególne znaczenie miało uchwalenie
w 2000 r. w USA ustawy Commodities Futures Modernisation Act, która
wyłączyła pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych spod nadzoru Com-
modities Futures Trading Commission (CFTC) i Securities and Exchange
Commission (SEC), umożliwiając wielkim bankom komercyjnym i funduszom
hedgingowym swobodne wykorzystanie surowcowych instrumentów pochod-
nych do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych11 (rys. 7).

Szczególny wzrost wykorzystania rynków surowców do dywersyfikacji
portfeli notowany był od połowy pierwszej dekady XXI w., kiedy publikacja
wyników badań z teorii portfela12 wykazała istotne korzyści dywersyfikacyjne
wynikające z włączenia inwestycji surowcowych do portfeli aktywów finan-
sowych. Warto zauważyć, że aktywność inwestorów finansowych na rynkach
surowców rzadko ma miejsce w segmencie spotowego rynku surowców (wyjąt-
kiem są rynki metali szlachetnych). W większości przypadków ekspozycja na
ryzyko cen surowców jest uzyskiwana przez zajmowanie pozycji na rynku

11 OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, OECD Publishing and FAO, 2011, s. 64.
12 G. Gorton, K.G. Rouwenhorst, Facts and Fantasies About Commodity Futures, Yale ICF

Working Paper 2004, No. 04-20, June, s. 5-38.
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surowcowych instrumentów pochodnych. Od początku XXI w., a zwłaszcza od
2005 r., następuje eksplozja skali globalnego rynku surowcowych instrumen-
tów pochodnych, co zobrazowano w tabeli 1 i 2.

Tabela 1
Wartość globalnego rynku terminowych transakcji surowcowych w latach 1998-2016 (mld USD)

Wartość nominalna
(notional amounts outstanding)

Wartość rynkowa
(Gross market value)

Rok

2005 5434 871

2006 7115 667

2007 8455 1898

2008 4427 955

2009 2944 545

2010 2922 526

2011 3091 466

2012 2587 347

2013 2204 264

2014 1869 318

2015 1320 297

2016 1392 202

Źródło: BIS, http://stats.bis.org/statx/srs/table/d5.2?p=20161&c= (dostęp 24.01.2017).

Tabela 2
Liczba zawartych kontraktów terminowych w poszczególnych segmentach rynku surowców

Energia, surowce
energetyczne

Metale
nieszlachetne Metale szlachetneRok Produkty rolne

2005 378 897 206 280 133 406 98 494 236 72 532 719

2006 486 903 948 384 723 413 115 001 033 102 279 416

2007 640 678 206 496 770 611 150 975 562 106 821 904

2008 894 620 553 582 115 347 198 715 367 157 395 388

2009 927 738 831 657 043 981 462 823 525 151 451 722

2010 1 305 528 728 723 618 122 643 646 061 174 946 553

2011 996 794 332 814 826 810 435 115 597 342 134 687

2012 1 254 427 430 901 916 482 554 253 755 319 434 323

2013 1 211 397 795 1 315 403 564 646 353 600 433 708 193

2014 1 387 993 407 1 160 869 956 872 626 126 371 064 966

2015 1 639 668 492 1 407 235 307 1 280 935 517 321 272 201

Źródło: MarketVoice, http://marketvoicemag.org/sites/default/files/data/March16VolumeCommodity-
Boom.xlsx (dostęp 24.01.2017).
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Inwestorzy finansowi wykazywali szczególne zainteresowanie inwesty-
cjami na rynku produktów rolnych i surowców energetycznych.

Wzrostowi skali transakcji towarzyszyła zmiana struktury inwestorów.
Dane z giełdy terminowej Chicago Mercantile Exchange pokazują, że na rynku
kluczowego kontraktu futures na pszenicę udział spekulantów w całkowitym
wolumenie obrotów wzrósł z 12% w 1996 r. do 61% w połowie 2011 r.13

Warto zwrócić uwagę, że globalny kryzys finansowy nie zatrzymał wzrostu
liczby zawieranych transakcji na giełdowych rynkach surowcowych instrumen-
tów pochodnych (tab. 2). Spadek wartości obrotów był więc głównie skutkiem
załamania cen surowców po wybuchu kryzysu.

Wraz ze wzrostem aktywności inwestorów finansowych na rynkach surow-
ców, początek XXI w. był okresem długotrwałego trendu wzrostu cen na
większości rynków surowców.
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Cechą trendu wzrostu cen surowców rolnych na początku XXI w. było to, że
nastąpił on po dekadzie dużej ich stabilności w latach dziewięćdziesiątych
XX w. Załamanie trendu wzrostowego było skutkiem globalnego kryzysu
finansowego na początku 2008 r., lecz w latach 2010-2011 odnotowano kolejną
fazę szybkiego wzrostu cen surowców (rys. 8).

Ceny surowców przemysłowych, rolnych oraz energetycznych spadają nie-
przerwanie od 2011 r. Obecnie znajdują się na poziomach, przy których

13 https://www.cmegroup.com/company/membership.html (dostęp 20.01.2017).
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potencjał do dalszych spadków jest już poważnie ograniczony. Inwestując
w surowce, można inwestować w kontrakty na surowce. W tym wypadku
występuje jednak efekt contango (cena kontraktu terminowego jest wyższa niż
cena transakcji natychmiastowej), wpływający na wynik finansowy. Co praw-
da, w przypadku metali przemysłowych i surowców rolnych, wynosi on od-
powiednio: 1,8% i 3,7%, natomiast dla surowców energetycznych kształtuje się
na astronomicznym poziomie 30%.
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Rys. 9. Indeks CRB cen terminowych na rynku surowców
Źródło: B. Włodarczyk, Zmienność cen na globalnym rynku surowców a ryzyko banku, Problemy
Zarządzania, t. 15, nr 1 (66), cz. 2, 2017, s. 107-124.

Na rys. 9 zobrazowano potencjał zmienności rynków surowcowych. Jakie są
skutki tak dużego potencjału? Niewątpliwie powoduje to powstawanie za-
grożeń w obszarze ryzyka bankowego, zwłaszcza w odniesieniu do banków
zaangażowanych w finansowanie sektora surowcowego gospodarki.

Mimo ogromnej inflacji, na przestrzeni 40 lat ceny na rynku surowców
w ujęciu dolarowym praktycznie się nie zmieniły (rys. 9). Niezależnie jednak od
tego, ceny surowców obecnie są na względnie niskich poziomach, co jest
efektem globalnej recesji oraz zastoju w handlu międzynarodowym.

Gwałtowny wzrost aktywności inwestorów finansowych w latach 2004-
-2008 na rynkach surowców jest zgodny z definicją procesu finansyzacji
gospodarki, toteż towarzyszące napływowi kapitału portfelowego wzrosty cen
i ryzyka cenowego zaczęto interpretować jako jego konsekwencje. Pogląd ten
jako pierwszy wyraził znany menedżer zarządzający funduszami hedgingowy-
mi M. Masters, który w 2008 r. stwierdził, że inwestorzy finansowi, inwes-
tujący w instrumenty oparte na indeksach rynku surowców, są odpowiedzialni
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za gwałtowny wzrost cen surowców, a przez „zabieranie” płynności rynku,
także za wzrost zmienności cen14. Rok później podkomisja dochodzeniowa
Senatu USA wykazała, że nadmierna spekulacja inwestorów indeksowych na
rynku kontraktów futures na pszenicę wpływa destabilizująco na rynek,
powodując powstanie znaczących różnic pomiędzy poziomem cen spot i futures
w datach wykonania serii kontraktów terminowych. W konsekwencji ceny
poszczególnych surowców przestały być kształtowane przez tradycyjne czyn-
niki popytowo-podażowe, a stały się podatne na zmiany zagregowanego apety-
tu na ryzyko wśród inwestorów finansowych, decydującego o kompozycji ich
portfeli inwestycyjnych. Również M. Hernandez i M. Torrero15, analizując ceny
pszenicy, kukurydzy i soi w latach 1998-2009, stwierdzili, że ceny futures,
których poziom jest kształtowany przez aktywność inwestorów finansowych,
determinują poziom cen na rynku spot.

Część autorów wykazuje większą wstrzemięźliwość we wskazywaniu źródeł
hossy lat 2000-2008 na rynkach surowców. A. Girardi16 na podstawie badań
rynków surowców rolnych konkluduje, że wzrost korelacji cen produktów
rolnych i aktywów finansowych jest wynikiem kombinacji aktywności inwes-
torów finansowych i kryzysów gospodarczych. Wysoki udział inwestorów
finansowych w obrotach na rynkach surowców sprzyja przenoszeniu szoków
z rynków finansowych na rynki surowców17.

S.H. Irwin i D.R. Sanders18 potwierdzają gwałtowny wzrost skali rynku
instrumentów pochodnych na surowce rolne w latach 2004-2011. Zwracają
uwagę, że oprócz niewątpliwego wzrostu aktywności inwestorów portfelowych,
w tym funduszy indeksowych, wzrost obrotów był również skutkiem dwóch
innych zmian o charakterze strukturalnym. Pierwszą było ostateczne po-
rzucenie przez giełdy amerykańskie systemu handlu open-outcry i przejście na
bardziej efektywny system elektronicznego kojarzenia transakcji, drugą było
gwałtowne ułatwienie dostępu do rynku dla inwestorów zewnętrznych, w wa-
runkach elektronizacji obrotu i upowszechnienia nowoczesnych kanałów
transmisji informacji.

Wartość terminowego rynku surowców w odniesieniu do światowego PKB
(rys. 10) nie była zbyt duża, jednak jego znaczenie dla gospodarki światowej

14 M.W. Masters, A.K. White, How Institutional Investors are Driving Up Food and Energy Prices,
[w:] Excessive Speculation in Agricultural Commodities: Selected Writings from 2008-2011, IATP
Publishing, April, 2011, s. 12.

15 M. Hernandez, M. Torrero, Examining the Dynamic Relationship Between Spot and Future
Prices of Agri- cultural Commodities, IFPRI Discussion Paper, June, 2010, s. 18.

16 D. Girardi, A Brief Essay on the Financialization of Agricultural Commodity Markets, MPRA
Paper, No. 44771, October, 2012, s. 12.

17 S. Figiel, J. Kufel, Food product innovations and the main consumer trends, Acta Sci. Pol.,
Oeconomia, 15 (3), 2016, s. 5-14.

18 S.H. Irwin, D.R. Sanders, Financialization and Structural Change in Commodity Futures
Markets, Journal of Agricultural and Applied Economics, 3 (44), 2012, s. 393-394.
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związane jest głównie z oddziaływaniem na sytuację finansową głównych
sektorów gospodarki: energetycznego, wydobywczego, rolnictwa i przetwórst-
wa żywności.
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$300.00B

$250.00 B

$200.00B

$150.00

$100.00B

$60.00B

$40.00

$20.00

$0.00B

($20.00..

$288.23B

$101.68B $98.02B

$59.00B

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

przeciêtna dynamika zad³u¿enia netto (w okresach oœmiomiesiêcznych)

average Eight Month Net Debt Increase of $15.08B

Rys. 11. Zadłużenie netto i dynamika zadłużenia firm surowcowych na rynku amerykańskim
Źródło: inflation.us (dostęp 26.01.2017).

90



Na rys. 11 przedstawiono poziom zadłużenia netto amerykańskich firm
surowcowych w wyniku spadku cen surowców, który na przestrzeni ostatnich
10 lat zwiększył się prawie trzykrotnie. Wzrost zadłużenia spowodowany był
słabnącą dynamiką przepływów operacyjnych firm surowcowych, która spowo-
dowała ich niewystarczający poziom w odniesieniu do niezbędnych wydatków
inwestycyjnych związanych z odtworzeniem i rozwojem bazy zasobów (rys. 12).
Spadek przepływów operacyjnych był związany ze spadkiem cen surowców
(por. rys. 12 i rys. 8).
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Rys. 12. Przepływy operacyjne i łączne firm surowcowych (gaz, ropa) na rynku amerykańskim
Źródło: inflation.us (dostęp 26.01.2017).

Rosnące zadłużenie oraz niekorzystna sytuacja w zakresie przepływów
operacyjnych przełożyła się wprost na wzrost rentowności obligacji kor-
poracyjnych na rynku amerykańskim w latach 2016-2017 (rys. 13). Widoczna
jest różnica pomiędzy branżami i indeksem Blomberga (BHYC), najwyższą
rentowność odnotowano w odniesieniu do obligacji korporacyjnych branży
energetycznej.

Uogólniając powyższe rozważania można stwierdzić, że znaczenie rynku
surowców przejawia się wpływem zmienności cen surowców na sytuację finan-
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sową przedsiębiorstw opierających swoją działalność na tym rynku. Pogor-
szenie ich sytuacji finansowej najczęściej skutkuje wzrostem zadłużenia, co
z kolei podnosi koszt obsługi zadłużenia. Należy podkreślić, że wpływ ten ma
bezpośredni związek z rosnącym ryzykiem kredytowym dla banków.

bran¿a energetyczna

sektor przemys³owy

indeks BHYC rynku
obligacji korporacyjnych

bran¿a producentów
dóbr luksusowych

09.2016 10.2016 01.2017 04.2017 09.2017

14

12

10

8

6

4

2

0

Rys. 13. Rentowność obligacji korporacyjnych na rynku amerykańskim
Źródło: www.eia.gov

2.3. Znaczenie surowców na polskim rynku kapitałowym

Odnosząc tę prawidłowość – sformułowaną powyżej – do rynku polskiego
można stwierdzić, że sytuacja finansowa sektora spółek paliwowych należą-
cych do indeksu WIG Paliwa w zakresie zadłużenia jest ambiwalentna, przypo-
mina sytuację sektora amerykańskiego (tab. 3). Dla części spółek (SEN, MOL)
wskaźniki zadłużenia wzrastały dość szybko na przestrzeni lat 2014-2016.

Tabela 3
Zadłużenie spółek sektora paliwowego notowanych na GPW

2010Wyszczególnienie
Q4

2011
Q4

2012
Q4

2013
Q4

2014
Q4

2015
Q4

2016
Q4

2017
Q4

EXL (EXILLON) 0.18 0.24 0.23 0.27 0.28 0.27 0.21 N/A

PKN (PKNORLEN) 0.56 0.53 0.54 0.46 0.46 0.56 0.50 0.48

PGN (PGNIG) 0.31 0.31 0.35 0.43 0.41 0.38 0.38 0.36

LTS (LOTOS) 0.55 0.58 0.62 0.55 0.55 0.56 0.60 0.57

MOL 0.56 0.56 0.55 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55

SEN (SERINUS) 0.14 0.07 0.21 0.34 0.45 0.59 0.75 0.85

Sektor 0.55 0.53 0.49 0.46 0.46 0.56 0.54 0.56

Źródło: B. Włodarczyk, Zmienność cen na globalnym rynku surowców a ryzyko banku, Problemy
Zarządzania, t. 15, nr 1 (66), cz. 2, 2017, s. 107-124.
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W odniesieniu do spółki Lotos zadłużenie utrzymuje się na wysokim poziomie
(powyżej średniej) i podlega cyklicznym wahaniom.

W trzeciej wyróżnionej grupie spółek (PKN, EXL) następowała redukcja
zadłużenia w tym czasie. Natomiast spółka PGNiG ustabilizowała zadłużenie,
jednocześnie będąc w sytuacji jego niskiej wartości na tle sektora.

Tabela 4
Rentowność kapitału ROE spółek sektora paliwowego notowanych na GPW (%)

2010Wyszczególnienie
Q4

2011
Q4

2012
Q4

2013
Q4

2014
Q4

2015
Q4

2016
Q4

2017
Q4

EXL (EXILLON) 46.98 -0.88 -2.00 2.14 5.56 13.68 18.22 N/A

PKN (PKNORLEN) 6.03 9.78 8.82 8.28 0.64 -28.50 11.70 12.52

PGN (PGNIG) 5.77 10.43 6.64 8.22 6.74 9.36 6.94 5.16

LTS (LOTOS) 13.16 9.04 8.34 10.18 0.43 -17.76 -3.41 3.76

MOL 6.33 5.27 6.86 6.75 0.99 -2.49 -14.09 -10.40

SEN (SERINUS) -19.39 -10.45 -11.96 -70.29 -40.27 -28.78 -106.29 -322.81

Sektor 6.03 5.27 6.64 6.75 0.64 -17.76 6.94 4.46

Źródło: B. Włodarczyk, Zmienność cen na globalnym rynku surowców a ryzyko banku, Problemy
Zarządzania, t. 15, nr 1 (66), cz. 2, 2017, s. 107-124.

Sytuacja w zakresie zadłużenia jest bezpośrednio związana z rentownością
spółek paliwowych notowanych na GPW. Spółki, które zwiększały zadłużenie
charakteryzowały się niekorzystną sytuacją w zakresie osiągniętej rentowności
kapitału własnego (MOL, SEN, tab. 4). Można to wyjaśnić próbą wykorzys-
tania efektów dźwigni finansowej przez zarządy tych spółek w celu poprawy
wizerunku finansów korporacyjnych wśród inwestorów. Jednakże należy pod-
kreślić związek tej sytuacji ze spadającymi cenami surowców (w tym wypadku
paliw przetworzonych) na rynkach światowych, przy czym na pozycję kosztową
(możliwość zakupu tańszego surowca), niekorzystny wpływ miało jednoczesne
wzmocnienie dolara. Czynniki te ograniczyły pozytywny efekt dźwigni finan-
sowej.

Wzrost zadłużenia, przy spadającej rentowności, najczęściej jest sympto-
mem pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw, a tym samym wzrostu ryzyka
kredytowego banku, zaangażowanego w finansowanie danych spółek. Analizu-
jąc sytuację w zakresie portfela udzielonych kredytów dla banku przedsię-
biorstw w układzie branżowym (tab. 5) można wysnuć wniosek, że nie doszło
jeszcze do wyraźnego uwidocznienia się ryzyka kredytowego branż surowco-
wych na rynku polskim.
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Tabela 5
Jakość dużego zaangażowania banków w Polsce w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw

4Q 2015 3Q 2016 4Q 2017

Udział Kredyty Udział Kredyty Udział Kredyty
w portfelu zagrożone w portfelu zagrożone w portfelu zagrożone

(%) (mld zł) (%) (mld zł) (%) (mld zł)

Wyszczególnienie

Sekcja C
Przetwórstwo
przemysłowe, w tym:

10,7 7,8 9,0 7,5 8,2 6,6

spożywczy 9,3 1,5 7,5 1,4 6,4 1,2

chemiczny
i farmaceutyczny 5,1 0,6 5,2 0,6 3,6 0,5

metalurgiczny 20,5 2,1 18,1 2,1 14,5 1,9

drzewny
i papierniczy 10,8 0,7 9,4 0,7 8,8 0,7

maszynowy 17,8 1,2 12,8 1,0 7,1 0,5

rafinerie
i koksownictwo 0,9 0,1 0,6 0,0 3,8 0,1

produkcja sprzętu
transportowego 7,1 0,3 5,0 0,3 6,4 0,3

inna produkcja,
naprawa maszyn 8,4 0,4 6,7 0,4 9,3 0,5

produkcja cementu,
gipsu, szkła 18,0 0,7 16,5 0,8 13,6 0,7

produkcja tekstylna 9,6 0,2 8,0 0,2 7,2 0,1

Sekcja D
energetyka 1,3 0,2 1,2 0,2 5,2 0,8

Sekcja B
górnictwo
i wydobywanie

24,4 1,4 24,7 2,2 22,6 2,0

Sekcja F
budownictwo 26,3 8,3 25,1 7,7 20,1 5,5

Sekcja A
rolnictwo, leśnictwo 5,8 0,7 5,8 0,8 6,9 1,1

Źródło: Raporty o sytuacji banków w 2015, 2016, 2017, KNF, Warszawa.

Pewne objawy wzrostu ryzyka kredytowego można zauważyć jedynie w od-
niesieniu do Sekcji D (energetyka), Sekcji B (górnictwo) oraz branży rolnictwo
i leśnictwo (wskaźniki kredytów zagrożonych w latach 2014-2016 wzrosły
w pierwszym przypadku z poziomu 0,2% do 0,8%, w drugim przypadku z 1,4%
do 2,0%, w trzecim z 0,7% do 1,1%). W pozostałych branżach związanych
z surowcami obserwowano zmniejszający się lub stabilny udział kredytów
zagrożonych w portfelu kredytowym w badanym okresie.

94



2.4. Finansyzacja rynków surowców

Od końca lat siedemdziesiątych XX w. w gospodarce światowej, a szczegól-
nie w krajach rozwiniętych, w tym USA, postępuje proces nadmiernego
wzrostu sektora finansowego i jego odrywania się od realnej sfery gospodarczej.
Jednakże w literaturze ekonomicznej większą uwagę temu zagadnieniu po-
święca się dopiero od wybuchu (wrzesień 2008) globalnego kryzysu finan-
sowego i gospodarczego, widząc w funkcjonowaniu sfery finansowej – a nie
realnej – istotne jego źródło. Zjawisko gwałtownego zwiększania się w skali
globalnej rozmiarów i znaczenia sektora finansowego, przy jednoczesnej jego
autonomizacji wobec realnego sektora gospodarczego, nazywane jest finan-
syzacją. Jednak pojęcie finansyzacji trudno jest jednoznacznie zinterpretować
i dlatego istnieje wiele definicji o różnym stopniu szczegółowości i niejed-
nakowym wyeksponowaniu konstytuujących ją czynników. Sam termin
„finansyzacja” powoli wchodzi do powszechnego użytku, zwłaszcza w gos-
podarkach krajów rozwiniętych. Równolegle używa się takich pojęć, jak „finan-
sjeryzacja”, „finansjalizacja”, „ufinansowienie” czy „kapitalizm finansowy”.

Najogólniej finansyzację rozumie się jako proces zwiększania wpływu
rynków i elit finansowych na politykę gospodarczą rządów i funkcjonowanie
przedsiębiorstw oraz na życie społeczne w krajach wysoko rozwiniętych. Tak
finansyzację pojmuje m.in. G. Epstein19, dla którego oznacza ona rosnącą rolę
elit finansowych, rynków finansowych, podmiotów oraz instytucji finansowych
w funkcjonowaniu zarówno gospodarek narodowych krajów rozwiniętych, jak
i globalnej gospodarki. Innymi słowy, finansyzacja to nadrzędność sfery finan-
sowej nad realną sferą gospodarki, czyli w życiu gospodarczym ta pierwsza
staje się ważniejsza niż ta druga, generując więcej dochodów i determinując
w coraz większym stopniu decyzje podmiotów niefinansowych.

M. Ratajczak rozróżnia finansyzację w wąskim i szerokim znaczeniu.
W wąskim znaczeniu oznacza ona wzrost roli działalności finansowej w aktyw-
ności gospodarczej podmiotów niefinansowych, co prowadzi do tego, że w do-
chodach przedsiębiorstw o charakterze niefinansowym zwiększa się udział
dochodów z działalności finansowej kosztem dochodów z tradycyjnej działalno-
ści operacyjnej i inwestycyjnej, Natomiast w szerokim znaczeniu finansyzacja
jest to proces autonomizacji sfery finansowej w relacji do sfery realnej i uzys-
kiwania nad nią nadrzędnej pozycji20.

Finansyzacja jest też postrzegana jako nowe stadium kapitalizmu, nazywa-
ne „kapitalizmem finansowym”, „kapitalizmem rentierskim” czy „kapitaliz-

19 G. Epstein (red.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton 2005,
s. 25.

20 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, 3, 2012, s. 282-283.
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mem odcinania kuponów”21. Spotyka się też określenie „kapitalizm kasyno-
wy”, któremu wiele uwagi w książce wydanej w 2010 r. pt. Kasino Kapitalis-
mus poświęcił niemiecki ekonomista H.W. Sinn. Pisze on o przekształceniu się
Wall Street niemalże w kasyno gry, co stało się przyczyną wybuchu globalnego
kryzysu finansowego22.

Na podstawie analizy definicji finansyzacji występujących w literaturze
można stwierdzić, że jej istotą jest narastająca dominacja sektora finansowego,
w szczególności rynków kapitałowych i banków z ich wielorakimi spółkami
zależnymi, nad sektorem przedsiębiorstw niefinansowych. Sfera finansowa
staje się ważniejsza niż sfera realna. Generuje ona coraz więcej dochodów,
a rynki finansowe, wraz z działającymi na nich podmiotami finansowymi, które
obracają instrumentami finansowymi, znacząco wpływają na decyzje pod-
miotów niefinansowych. Do wyróżników finansyzacji należą też takie czynniki,
jak poszerzający się wachlarz instrumentów i instytucji finansowych funk-
cjonujących w najbardziej rozwiniętych państwach świata, wzrost aktywów
finansowych w ogólnej wartości majątku podmiotów niefinansowych, wzrost
znaczenia instrumentów finansowych w sterowaniu dużymi przedsiębiorst-
wami, wzrost napędzanej kredytami konsumpcji gospodarstw domowych
i zwiększające się zadłużenie sektora publicznego.

Proces finansyzacji najszybciej i w największym stopniu ogarnął gospodar-
kę amerykańską. W mniejszym zakresie dotyczy on w zasadzie wszystkich
krajów rozwiniętych. Finansyzacji towarzyszą zjawiska i procesy, które ją
napędzają i bez których nie miałaby tak dużego znaczenia jak ma dzisiaj.
Chodzi tutaj głównie o takie procesy, jak:

– deregulacja i globalizacja rynków finansowych;
– gwałtowne poszerzenie oferty nowych instrumentów dostępnych na ryn-

ku finansowym;
– wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych (wszelkiego rodzaju in-

stytucji zarządzających funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi), banków
inwestycyjnych i firm pożyczkowych stanowiących konkurencję dla tradycyj-
nych banków;

– wzrost zadłużenia sfery publicznej;
– gwałtowne poszerzenie się oferty kredytów i instrumentów inwestycyj-

nych dostępnych na rynku finansowym.
Nie ma jednej konkretnej przyczyny zapoczątkowania i pogłębiania się

zjawiska finansyzacji. Pomija się wcześniejsze przejawy finansyzacji, jak np.
napływ w XVI i XVII w. z Ameryki do Hiszpanii kruszców, z których bito

21 M. Ratajczak, Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska
(red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 19.

22 H.W. Sinn, Kasino Kapitalismus. Wie es zur Finanzkrise kam und was jetzt zu tun ist,
ULLstein, Berlin 2010, s. 14.

96



monety, przez co gwałtownie zwiększyła się podaż pieniądza w gospodarce
hiszpańskiej. Towarzyszyła temu złudna wiara, że sam pieniądz i obrót nim,
bez normalnej aktywności w sferze realnej gospodarki, zagwarantuje społe-
czeństwu dobrobyt. U podstaw współczesnej finansyzacji leży przede wszyst-
kim deregulacja i liberalizacja rynków finansowych, która nasiliła się wraz
z przejściem krajów kapitalistycznych do całkowicie papierowego pieniądza po
załamaniu się w latach siedemdziesiątych XX w. systemu walutowego z Bret-
ton Woods opartego na wymienialnym na złoto dolarze. Pieniądz papierowy,
oparty wyłącznie na zaufaniu i obietnicy banku centralnego, że inflacja utrzy-
ma się na niskim poziomie, daje bankom centralnym arbitralną władzę mani-
pulowania stopą procentową i drukowania teoretycznie dowolnej ilości pienią-
dza, a bankom komercyjnym nieskrępowaną możliwość udzielania kredytów,
czyli emisji pieniądza bankowego (bezgotówkowego).

Jeszcze do wybuchu globalnego kryzysu finansowego, zgodnie ze wskaza-
niami monetarystów, w większości krajów o gospodarce rynkowej prowadzono
politykę ograniczania kreacji pieniądza gotówkowego przez banki centralne.
Stanowiła ona hamulec dla ekspansji pieniądza kredytowego emitowanego
przez banki komercyjne. Jednakże po deregulacji banki zaczęły obchodzić
ograniczenia w zakresie kreacji pieniądza bankowego (bezgotówkowego), bo-
wiem wymyśliły emisję różnego typu papierów dłużnych na dużą skalę. Jak
pisze T. Gruszecki, te instrumenty to aktywa finansowe, które powiększały
wartość aktywów na rynku, a traktowane jako zabezpieczenia umożliwiły
dalszą ekspansję działalności kredytowej banków komercyjnych. Doprowadziło
to do eksplozji długu na świecie, zarówno publicznego, jak i prywatnego.

W czasie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego, który
wystąpił wyraźnie w części krajów strefy euro w następstwie ratowania dużych
banków przed bankructwem, pobudzania koniunktury gospodarczej za pomocą
instrumentów finansowych i innych czynników, banki centralne (w tym
Europejski Bank Centralny) zwiększyły emisję pieniądza gotówkowego. Zwięk-
szyła się więc baza monetarna, która pociągnęła za sobą wzrost wolumenu
pieniądza kredytowego. Agregat M3, będący miarą szeroko pojętej podaży
pieniądza, który na początku lat osiemdziesiątych XX w. na świecie nie
przekraczał 10 bln USD, na końcu kryzysu (2010 r.) wzrósł do 75 bln USD,
czyli osiągnął wyższą wartość niż światowy PKB (55 bln USD)23. Na koniec
grudnia 2017 r. podaż pieniądza na świecie (M3) osiągnęła poziom 86,72 bln
USD24.

23 T. Gruszecki, Współczesne problemy pieniądza papierowego, [w:] J.L. Bednarczyk, M. Sobol
(red.), System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium,
Radom 2013, s. 12.

24 CIA, The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/xx.html (dostęp 19.03.2018).
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Ze strony finansyzacji pojawia się szereg zagrożeń dla realnej gospodarki,
takich jak tendencja do dużych fluktuacji kapitału między państwami, która
powoduje zwiększenie ryzyka i kosztów zabezpieczenia się przed nim, wzrost
spekulacji na rynkach surowców, w tym, na rynku surowców do produkcji
żywności, w wyniku wchodzenia na te rynki inwestorów finansowych i zawie-
rania tam nie tylko kontraktów terminowych, ale i innych transakcji spekula-
cyjnych. W tych warunkach surowce zrobiły zawrotną karierę wśród inwes-
torów finansowych. Rynki surowców nie stanowią już miejsca handlu dla
rafinerii, kopalń i niewielkich grup traderów. Stały się obecnie placami gry dla
wyspecjalizowanych funduszy hedgingowych, Exchange Traded Funds (ETF),
funduszy emerytalnych oraz inwestorów indywidualnych. Z niszowej inwes-
tycji alternatywnej surowce przekształciły się w popularną klasę aktywów
w portfelach inwestycyjnych.

Opisane powyżej zmiany można zaobserwować podczas analizy struktury
inwestorów na rynkach surowców. I.H. Cheng i W. Xiong (2014 r.) wskazują, że
według szacunków Commodity Futures and Trade Commision (CFTC) napływ
środków do produktów inwestycyjnych opartych na indeksach rynku surow-
ców i surowców wyniósł w latach 2000-2008 około 200 mld dolarów25. W swoich
statystykach CFTC dzieli uczestników rynków surowców i surowcowych kon-
traktów terminowych na dwie grupy: commercial, czyli podmioty gospodarcze
zabezpieczające się przed ryzykiem zmian cen surowców, oraz non-commercial,
czyli ogólnie ujmując spekulantów. Jak zmieniały się w czasie ich proporcje?
Na przykład, na rynku ropy naftowej udział uczestników rejestrowanych jako
non-commercial wzrósł z 2-6% na początku lat dziewięćdziesiątych do 32-38%
w roku 2012. W przypadku rynku bawełny statystyka ta zwiększyła się
z niecałego 1% do ponad 30%. Zmiany na innych rynkach surowców miały
zbliżony charakter.

Jak zauważono, jest to wynik procesu finansyzacji, który stał się przed-
miotem zainteresowania wielu badań naukowych26. Kluczowe pytania, jakie
stawiali badacze w tym zakresie, dotyczyły następujących kwestii: W jaki
sposób owe strukturalne zmiany wpłynęły na sposób funkcjonowania rynków
surowców? Czy zwiększona obecność inwestorów wpływa na proces formowa-
nia cen? Czy może wywoływać „bańki”? Czy zmienił się sposób, w jaki
zachowują się ceny surowców? W toku dyskusji naukowej wykrystalizowały się
dwa przeciwstawne stanowiska. Z jednej strony, część ekonomistów jest zda-
nia, że spekulanci pełnią swoją tradycyjną rolę na rynkach, która nie powinna

25 I.H. Cheng, W. Xiong, The Financialization of Commodity Markets, Annual Review of Financial
Economics, 2014, s. 420.

26 S.H. Irwin, D.R. Sanders, Index Funds, Financialization and Commodity Futures Markets,
Applied Economics Perspectives and Policy, 2011, s. 33; A. Vdovenko, Impact of Financialization on
the Roll Return of Commodities. Master Thesis, Tilburg University, Tilburg, 2013.
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budzić niepokoju27. Co więcej, według tej grupy dowody na wpływ finansyzacji
na funkcjonowanie rynków są szczątkowe i nieprzekonujące. Z drugiej strony,
zwolennicy hipotezy „baniek” uważają, że finansyzacja rynku surowców ma
istotny wpływ na proces kształtowania się cen28. Potencjalny wpływ finan-
syzacji może przyjmować różne formy, jak choćby powodując bańki cenowe29,
wpływając na kształt krzywej terminowej30, a także na wysokość i kierunek
korelacji pomiędzy stopami zwrotu z różnych surowców oraz pomiędzy stopami
zwrotu uzyskiwanymi na rynku surowców a stopami zwrotów z innej klasy
aktywów finansowych31. W kontekście niniejszych rozważań szczególnie istot-
ny jest ostatni aspekt.

W jaki sposób zwiększona obecność inwestorów może wpływać na siłę
korelacji z innymi klasami aktywów? Typowy mechanizm można opisać na
przykładzie inwestora, który utrzymuje stałą część portfela inwestycyjnego
ulokowaną na rynku surowców. Pozostałą część inwestuje w tradycyjne klasy
aktywów, jak akcje lub obligacje. Jeżeli ceny akcji spadną, natomiast ceny
surowców pozostaną stałe, to udział surowców w portfelu wzrośnie. W celu
zrekonstruowania pierwotnie ustalonych wag, inwestor musi zredukować
udział surowców, czyli je sprzedać. W rezultacie opisanego mechanizmu, szok
zewnętrzny z rynku akcji jest transferowany na rynek surowców.

Istnieje kilka podstawowych przyczyn, dla których inwestorzy decydują się
na ulokowanie części portfela na rynkach surowców. Po pierwsze, jak wskazują
badania, zdywersyfikowane portfele surowcowych kontraktów terminowych
wypracowują długoterminową, dodatnią premię za ryzyko i stopy zwrotu
o rozkładzie zbliżonym do rynku akcji32. Po drugie, stopy zwrotu z rynku

27 P. Krugman, More on oil and speculation, New York Times, 2008, May 13; H. Stoll, R. Whaley,
Commodity index investing and commodity futures prices, Journal of Applied Finance, 1, 2010,
s. 1-40; B. Fattouh, L. Kilian, L. Mahadeva, The role of speculation in oil markets: What have we
learned so far? Working Paper, 2012, University of Michigan.

28 M. Masters, Testimony before the committee on homeland security and governmental affairs.
Technical report, US Senate, 2008, May 20th.

29 C.L. Gilbert, Speculative Influences on Commodity Futures Prices, 2006-2008, University of
Trento. Working Paper, 2009; idem, How to Understand High Food Prices, Journal of Agricultural
Economics, 61, 2010, s. 398-425; J.T. Einloth, Speculation and Recent Volatility in the Price of Oil,
FDIC Working Paper, 2009.

30 J. Mayer, The Financialization of Commodity Markets and Commodity Price Volatility,
UNCTAD the Financial and Economic Crisis of 2008-2009 and Developing Countries report, 2010,
s. 73-98; A. Vdovenko, Impact of Financialization on the Roll Return of Commodities, Master
Thesis, Tilburg University, Tilburg, 2013; A. Zaremba, Implications of Financialization for
Commodity Investors: The Case of Roll Yields. Working Paper, 2014, http://nzz-files-prod.s3-
-website-eu-west1.amazonaws.com/files/6/0/0/is+financialization+lilling+ commodity+investments
–1.18407600.pdf.

31 K. Tang, W. Xiong, Index Investments and the Financialization of Commodities, Financial
Analyst Journal, 68 (5), 2012, s. 54-74.

32 H. Till, Part I of a Long-Term Perspective on Commodity Futures Returns: Review of Historical
Literature, [w:]: H. Till, J. Eagleeye (red.), Intelligent Commodity Investing: New Strategies and
Practical Insights for Informed Decision Makings, London: Risk Books, 2007; C.B. Erb, C.R. Harvey,
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niektórych surowców cechują się niskimi lub wręcz ujemnymi współczyn-
nikami korelacji ze stopami zwrotu z tradycyjnych klas aktywów, co czyni je
użytecznymi w strategicznej alokacji aktywów33. Po trzecie, część surowców
może zabezpieczać przed ryzykiem wydarzeń skrajnych (ang. tail-risk)34. Po
czwarte, indeksy surowców wykazują zdolności do zabezpieczenia przed infla-
cją35. I po piąte, surowce mogą zostać wykorzystane w taktycznej alokacji
aktywów36.

Wydaje się, że wśród ekonomistów istnieje szeroki konsensus w odniesieniu
do tego, że inwestowanie w surowce przysparza wiele korzyści. Niemniej
jednak kwestia, w jaki sposób na owe korzyści oddziałuje zjawisko finansyzacji
jest nadal pytaniem otwartym. Na podstawie wyników niektórych badań
można wykazać, że zmiany w strukturze krzywych terminowych i sile korelacji
stawiają pod znakiem zapytania zasadność włączania surowców do portfela
inwestycyjnego37.

Badania nad makroekonomicznymi determinantami stóp zwrotu na ryn-
kach surowców mają bogatą historię. Dwa aspekty wydają się być podej-
mowane szczególnie obszernie: zachowanie cen surowców w trakcie cyklu
koniunkturalnego oraz ich zdolność do zabezpieczania przed inflacją. Co
interesujące, w obu przypadkach charakterystyka surowców wyraźnie odbiega
od cech akcji czy obligacji.

W odniesieniu do cyklu koniunkturalnego istnieje powszechny pogląd, że
zasadnicza różnica pomiędzy funduszami a innymi klasami aktywów polega na
tym, że wyceny akcji i obligacji mają charakter antycypacyjny, natomiast ceny
surowców bazują w większym stopniu na bieżącej sytuacji38. Wartość akcji
i obligacji wynika z oceny przyszłej sytuacji finansowej ich emitentów. Im
lepsza będzie kondycja spółek, tym wyższe wygenerują przepływy pieniężne.
W rezultacie ceny tych aktywów powinny być najwyższe wówczas, gdy najlep-
sze są przyszłe perspektywy gospodarcze, a niekoniecznie wówczas, gdy najlep-

The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures, Financial Analyst Journal, 62 (2), 2006,
s. 69-97.

33 G.B. Gorton, K.G. Rouwenhorst, Facts and Fantasies about Commodity Futures, Financial
Analyst Journal, 62 (2), 2006, s. 47-68.

34 K.J. Armstead, R. Venkatraman, Commodity Returns – Implications for Active Management,
[w:] H. Till, J. Eagleeye (red.), Intelligent Commodity Investing: New Strategies and Practical
Insights for Informed Decision Makings, London: Risk Books, 2007, s. 293-312.

35 Z. Umar, L. Spierdijk, Are Commodities a Good Hedge against Inflation? A Comparative
Approach, Netspar discussion paper, 2011, https://www.rug.nl/staff/l.spierdijk/inflation–umar–spier-
dijk–may–2011–submitted.pdf (dostęp 11.06.2017).

36 Z. Adams, R. Fuss, G.K. Kaiser, Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Returns,
[w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser (red.), The Handbook of Commodity Investing, Wiley,
New York 2008, s. 87-12.

37 Zob. cyt. A. Zaremba, Implications of Financialization for Commodity Investors (pdf).
38 M.J.P. Anson, Spot Returns, Roll Yield and Diversification with Commodity Futures, Journal of

Alternative Investments, 4, 1999, s. 1-17.
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sza jest sytuacja bieżąca. Ceny surowców prezentują odmienny wzorzec.
Popyt na surowce ze strony gospodarki realnej jest największy, gdy aktyw-
ność gospodarcza jest najwyższa. W rezultacie, ceny surowców są w większym
stopniu determinowane przez bieżącą sytuację gospodarczą, a nie przez
przyszłą. Zgodnie z tym rozumowaniem, ceny powinny być najniższe w okre-
sie, kiedy aktywność gospodarcza jest najsłabsza, a najwyższe, gdy jest
najsilniejsza.

Dodatkowo należy podkreślić, że stopy zwrotu z analizowanych klas ak-
tywów (akcje oraz surowce) są z reguły dodatnio skorelowane ze zmianami
aktywności gospodarczej, jednak owa korelacja ma odmienne przyczyny.
W przypadku akcji są to zmiany w kondycji finansowej przedsiębiorstw,
wahające się w czasie stopy dyskontowe, efekt bogactwa, zmienne koszty
finansowania. Z kolei w odniesieniu do surowców, największe znaczenie ma
bieżący popyt ze strony realnej gospodarki. W efekcie, choć mogą istnieć pewne
różnice w charakterze zależności (wyprzedzająca, zbieżna, opóźniona), oma-
wiane klasy aktywów wykazują dodatnią korelację z wahaniami cyklu koniun-
kturalnego.

Opisana wyżej teoria jest zgodna z obserwacjami empirycznymi.
M.J.P. Adams i in.39 wskazują, że stopy zwrotu na rynku surowców charak-
teryzują się dodatnimi korelacjami i betami ze zmianami produkcji przemys-
łowej w gospodarce. Relacja jest szczególnie silna w przypadku metali przemys-
łowych i surowców energetycznych. G.B. Gorton i K.G. Rouvenhorst40 oraz
T.T. Nguyen i P. Sercu41, analizując stopy zwrotu z surowców oraz innych klas
aktywów podczas różnych faz cyklu koniunkturalnego, wykazali, że inwestycje
na rynku surowców przynoszą zwykle najwyższe stopy zwrotu podczas późnej
fazy ożywienia gospodarczego, natomiast na rynku akcji raczej na samym
początku. Część wyliczeń sugeruje wręcz, że stopy zwrotu z rynków surowców
mogą utrzymywać się nawet kilka miesięcy lub kwartałów po tym, jak wzrost
gospodarczy zacznie spowalniać42. Innymi słowy, stopy zwrotu z rynków
niektórych surowców zdają się być wskaźnikiem zbieżnym lub wręcz opóź-
nionym względem cyklu koniunkturalnego, podczas gdy stopy zwrotu z rynku
akcji zwykle go wyprzedzają o kilka miesięcy43.

W naukach ekonomicznych funkcjonuje popularny pogląd, że nominalna
wartość akcji lub obligacji spada, gdy rośnie nieoczekiwana lub faktyczna

39 Z. Adams, R. Fuss, G.K. Kaiser, Macroeconomic, s. 87.
40 G.B. Gorton, K.G. Rouwenhorst, Facts and Fantasies.
41 T.T. Van Nguyen, P. Sercu, Tactical Asset Allocation with Commodity Futures: Implications of

Business Cycle and Monetary Policy, Paris December 2010 Finance Meeting EUROFIDAI – AFFI,
2010.

42 M.J.P. Anson, Spot Returns, s. 99.
43 D.K. Backus, B.R. Routledge, S.E. Zin, Asset Prices in Business Cycle Analysis, Tepper School

of Business Paper 414, 2007.
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inflacja. Przyczyna takiego stanu leży w naturze wspomnianych instrumen-
tów. Z jednej strony, posiadacze obligacji otrzymują z góry zdefiniowany
łańcuch przepływów pieniężnych, a ich bieżąca wartość oprócz wysokości
i częstotliwości zależy także od poziomu stóp procentowych, które typowo
rosną wraz z inflacją. Z drugiej strony, ceny akcji zwykle reprezentują rezy-
dualne roszczenia co do aktywów spółki, których wartość zmienia się wraz
z poziomem cen w gospodarce. Niemniej jednak, zasadnicza część wartości
spółek wynika z oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych, których
wysokość nie jest bezpośrednio związana z wartością tych aktywów, a firmy
często funkcjonują, działając na podstawie kontraktów z nominalnie sztywno
ustalonymi stawkami zarówno po stronie sprzedaży (umowy z klientami), jak
i kosztów (dostawcy, pracownicy itp.). Dodatkowo, wolne przepływy pieniężne
dla akcjonariuszy, choć ich wysokość jest wysoce niepewna, są dyskontowane
za pomocą zależnego od inflacji kosztu kapitału. W przeciwieństwie do akcji
i obligacji, natura surowców w odniesieniu do inflacji jest zupełnie inna.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa oraz danych em-
pirycznych można sformułować następujące wnioski:

1. Wyróżnienie inwestycji na rynkach surowców jest skutkiem coraz więk-
szego różnicowania źródeł ryzyka w działalności globalnych podmiotów gos-
podarczych. Różnicowanie to jest skutkiem zarówno rozwoju metod iden-
tyfikacji i pomiaru samego ryzyka, jak i zachodzącego zjawiska finansyzacji
rynków surowców.

2. Istniejące metody pomiaru, modelowania, zarządzania ryzykiem mogą
być i są wykorzystywane w odniesieniu do ryzyka rynków surowców, jednak
muszą uwzględniać jedną z kluczowych kwestii, jaką jest nieabstrakcyjny
charakter podstawowych surowców, a co za tym idzie, ich istotne znaczenie dla
sektora realnego gospodarki. Spekulacje na surowcach mogą przynosić skutki
zarówno czysto finansowe, jak i skutki dla rzeczowej działalności (efektywności
kosztowej) przedsiębiorstw branż niefinansowych44. Ten bezpośredni i pośre-
dni sposób uwidaczniania się czynników ryzyka jest dla banków szczególnie
istotny przy konstrukcji systemów zarządzania ryzykiem rynków surowców.

3. Zjawiska kształtujące ryzyko na rynkach surowców, biorąc pod uwagę
specyfikę źródeł pozyskiwania określonych surowców, mają często charakter
egzogeniczny i silnie skorelowany ze zjawiskami politycznymi czy społecznymi.

44 M. Gornowicz, Ocena stanu i rozwoju branż polskiego przemysłu spożywczego. Prace Naukowe,
1, 1118, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 263-267.
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W tym wypadku skutki zachodzących procesów trudno jest precyzyjnie oszaco-
wać (np. konflikty zbrojne).

Biorąc powyższe pod uwagę, instytucjami, które w najszerszym spektrum
oddziaływania narażone są na skutki zaistnienia określonych czynników ryzy-
ka rynków surowców są banki. Specyfika ich działalności, obejmująca zarówno
finansowanie działalności podmiotów niefinansowych powiązanych operacyj-
nie z rynkami surowców, jak i przyjęcie roli inwestorów portfelowych, skłania
w szczególny sposób do przeanalizowania uwarunkowań ryzyka bankowego, co
jest przedmiotem kolejnego rozdziału.
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3. Przegląd zagadnień związanych
z zarządzaniem ryzykiem rynkowym i kredytowym

Wstęp

Ryzyko rynkowe zyskuje na znaczeniu w warunkach globalizacji rynków
finansowych i surowców. W prowadzonej działalności bank jest narażony na
ryzyko rynkowe, tj. ryzyko niekorzystnej zmiany bieżącej wyceny instrumen-
tów finansowych, znajdujących się w jego portfelu, następującej w wyniku
zmian czynników ryzyka rynkowego – stóp procentowych, kursów waluto-
wych, cen papierów wartościowych, cen na rynkach surowców, zmienności
implikowanych instrumentów opcyjnych oraz spreadów kredytowych. Proces
finansjalizacji pogłębił związki pomiędzy rynkiem finansowym i surowców, co
spowodowało wzrost ryzyka bankowego.

Rozważania prowadzone w niniejszym rozdziale odnoszą się do wyznaczo-
nych celów cząstkowych w pracy, do których zaliczono analizę zmienności na
rynku surowców i pogłębienie jej charakterystyki na gruncie teorii oraz
identyfikację specyficznych atrybutów ryzyka rynków surowców oraz obsza-
rów zarządzania nimi. Realizacja tych celów pozwoli na zdefiniowanie relacji
pomiędzy ryzykiem rynku surowców a ryzykiem banku, opracowanie katalogu
czynników ryzyka związanych z rynkami surowców, a także wieloaspektową
ocenę wybranych metod szacowania ryzyka rynku surowców.

Banki mogą mierzyć swoje ryzyko rynkowe na dwa sposoby: zgodnie
z metodą standardową oraz na podstawie modeli wewnętrznych1. Regulacje nie
narzucają konkretnego modelu, który ma służyć do pomiaru ryzyka rynko-
wego. Określają jednak zbiór norm jakościowych i ilościowych, które musi on
spełniać. Podstawowym wymaganiem stawianym wobec modelu pomiaru ryzy-
ka rynkowego jest to, by ryzyko rynkowe było mierzone na podstawie miary
Value at Risk (VaR). Wymóg ten sprawił, że analiza różnych założeń dotyczą-
cych modeli pomiaru VaR stała się na forum międzynarodowym ważnym
i poddawanym dyskusji zagadnieniem. Poszukiwane są modele, na podstawie
których banki będą mogły możliwie najskuteczniej zabezpieczyć się przed
stratami z tytułu ryzyka rynkowego.

1 K. Kuziak, Zarządzanie ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych, [w:] T. Czerwińska,
K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2016, s. 487.
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Elastyczność wyboru konkretnej postaci modelu do prognozowania VaR
sprawia, że w literaturze przedmiotu analizowanych jest wiele możliwych
założeń definiujących model pomiaru ryzyka rynkowego. W celu ustalenia
optymalnych założeń dotyczących takich modeli przeprowadzane są badania
ilościowe, w których testowana jest jakość prognoz VaR uzyskiwanych na ich
podstawie.

Ryzyko kredytowe stanowi drugi obok rynkowego zakres oddziaływania na
bank ryzyka płynącego z rynku surowców. Jak zauważono, jest to pośrednie
oddziaływanie, którego istotą jest kształtowanie się sytuacji finansowej kredy-
tobiorców niefinansowych, których działalność operacyjna w znaczącym stop-
niu związana jest z rynkiem surowców.

Negatywne oddziaływanie sytuacji na rynku surowców na działalność
operacyjną kredytobiorcy przekłada się na obniżenie jego oceny kredytowej
oraz zagrożenie ryzykiem upadłości (ryzyko płynności). Może również nastąpić
ujemna wycena wartości takiego przedsiębiorstwa, co skutkuje pogorszeniem
jakości zabezpieczeń kredytowych. Istotna jest zatem identyfikacja i pomiar
tego typu negatywnych sprzężeń. Starano się zatem w tej części pracy przed-
stawić i ocenić zarządzanie ryzykiem kredytowym z punktu widzenia wyzwań
współczesnego otoczenia rynkowego.

Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że identyfikacja profilu i poziomu
ryzyka kredytowego jest działaniem w pełni racjonalnym w kontekście prawi-
dłowego funkcjonowania instytucji bankowej, zaś efektywne zarządzanie ryzy-
kiem kredytowym nie jest możliwe bez kompleksowego podejścia do jego
problematyki.

Niniejszy rozdział to także metodyczne ujęcie problematyki ryzyka ban-
kowego w odniesieniu do podjętej próby zbudowania zintegrowanego modelu
oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku. Zawarte tu treści
tworzą podstawę metodyczną dla zaprezentowanych w kolejnych częściach
pracy wyników badań empirycznych, które posłużyły do weryfikacji postawio-
nych hipotez badawczych.

3.1. Metody modelowania i zabezpieczania ekspozycji banku
na ryzyko rynkowe – przegląd badań

W badaniu z 2001 r.2 R. Engle przedstawił model GARCH(1,1) jako
właściwy model służący do prognozowania miary VaR. W jego ramach można
przeanalizować szereg stóp zwrotu z hipotetycznego portfela składającego się

2 R. Engle, GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics, NYU
Working Paper No. FIN-01-030, 2008, s. 45.
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w 50% z aktywów odpowiadających portfelowi aktywów zawartych w indeksie
Nasdaq, w 30% z aktywów odpowiadających portfelowi aktywów zawartych
w indeksie Dow Jones oraz w 20% z dziesięcioletnich obligacji skarbu państwa
USA. Badanie przeprowadzone zostało na danych z okresu między 23 marca
1990 r. a 23 marca 2000 r. Jakość prognozy VaR mierzona jest liczbą prze-
kroczeń miary VaR przez faktyczną stratę w ciągu okresu out-of-sample, który
w badaniu zawierał się między kwietniem 2000 r. a kwietniem 2001 r.
W badaniu Engle pokazuje, że prognoza VaR zbudowana na podstawie wyni-
ków modelu GARCH(1,1) została przekroczona przez faktycznie zaobserwowa-
ną stratę tylko raz w trakcie analizowanego okresu out-of-sample. Okazało się,
że dla tak zbudowanego portfela, miara VaR uzyskana na podstawie modelu
GARCH(1,1) nie tylko jest wystarczająca, ale można uznać ją nawet za
konserwatywną. Engle rozpatruje możliwość poprawienia szacunku prognozy
VaR poprzez uwzględnienie poprawki o empiryczny rozkład stóp lub model
CAViaR. W obu przypadkach wyniki są jeszcze bardziej konserwatywne, co
sprawia, że spośród rozpatrywanych modeli za najlepszy został uznany model
GARCH(1,1).

W innym badaniu (z 2004 r.)3 R. Engle prześledził szereg czasowy indeksu
S&P 500, zawierający się w czasie od początku 1963 r. do 21 listopada 2003 r.
Przeanalizował tu dwa modele klasy GARCH: model GARCH(1,1) i model
TGARCH(1,1,1). Uznał, że specyfikę zmienności szeregu stóp zwrotu z indeksu
S&P 500 lepiej oddaje model TGARCH. Jako argument wskazał, że parametr
przy zmiennej opisującej efekt dźwigni jest istotny statystycznie oraz że
rozkład stóp zwrotu charakteryzuje się leptokurtycznością, którą model
TGARCH może uwzględnić, a której nie uwzględnia model GARCH (błąd
losowy pochodzi z rozkładu normalnego). Engle pokazał, że wybór pomiędzy
modelami ma również duże znaczenie dla wartości VaR szacowanej na ich
podstawie. Skonstatował, że w modelu TGARCH wystandaryzowane warun-
kową wariancją reszty nie pochodzą z rozkładu normalnego i dlatego do
szacowania VaR bierze wartość 1 percentyla z empirycznego rozkładu stóp
zwrotu. Tak wyliczona wartość VaR z modelu TGARCH jest istotnie wyższa od
wartości wyliczonej na podstawie GARCH(1,1) (2% zamiast 1,77%). W pierw-
szym z badań Engle pokazał, że model GARCH może być wystarczająco
dobrym modelem do prognozowania VaR. W drugim okazało się jednak, że
założenie o normalności rozkładu błędu losowego jest założeniem zbyt mało
konserwatywnym i że potrzebne jest poszukiwanie modeli, które umożliwią
uwzględnienie leptokurtyczności tych rozkładów4.

3 R. Engle, Risk and volatility: Econometric models and financial practice, American Economic
Review, 94 (3), 2004, s. 56.

4 Ibidem, s. 58.
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Podobną analizę przeprowadził R. Tagliafichi (2003)5. Porównał on modele
GARCH(1,1), EGARCH(1,1,1) oraz TGARCH(1,1,1). W badaniu uwzględnił
jednocześnie zaobserwowany we wcześniejszych dociekaniach fakt, że stopy
zwrotu z aktywów finansowych nie pochodzą z rozkładu normalnego (obserwa-
cja została poczyniona na podstawie analizy testu Kołmogorowa-Smirnowa).
W związku z tym, do rozkładów stóp zwrotu dopasował rozkłady grubo-
ogonowe (logistyczny, Weibulla i GED). Kryterium porównawczym dla analizo-
wanych modeli była liczba przekroczeń miary VaR przez zaobserwowane stopy
zwrotu.

Badanie zostało przeprowadzone dla okresu od 1 stycznia 1999 r. do
31 grudnia 2003 r. na szeregach czasowych stóp zwrotu z pięcioletnich obligacji
skarbu państwa USA, stóp zwrotu z indeksów Dow Jones i Bovespa oraz stóp
zwrotu z akcji spółek Bayer i Merval. Z analizy jakości prognoz VaR wynika, że
spośród analizowanych modeli najlepiej zachowuje się model EGARCH(1,1,1),
czyli ten uwzględniający efekt dźwigni. W badaniu okazało się, że modele
oparte o rozkłady gruboogonowe przeszacowują wartości VaR i dlatego nie są
preferowane względem modeli zakładających procesy warunkowej wariancji
zgodne z podejściem GARCH i rozkładem normalnym błędu losowego6.

Ważne wnioski dla analizy modeli służących do szacowania VaR można
wyciągnąć z badania przeprowadzonego przez L. Hunga i in. w 2008 r.7

Badacze analizowali szeregi czasowe stóp zwrotu z następujących produktów:
ropy naftowej WTI, ropy naftowej Brent, oleju grzewczego #2, propanu oraz
benzyny w porcie New York. W badaniu porównywano modele GARCH,
GARCH-t i GARCH-HT. Jakość prognoz VaR oceniano m.in. testami bez-
warunkowego i warunkowego pokrycia oraz za pomocą funkcji straty. Szeregi
czasowe były analizowane w okresie między 9 września 1996 r. a 31 sierpnia
2006 r.

W badaniu pokazano, że dla prognoz VaR na poziomie 1% dla analizowa-
nych stóp zwrotów najlepszy jest model GARCH-HT, w którym przyjęto, że
rozkład błędu losowego pochodzi z gruboogonowego rozkładu HT. Model ten
jest najlepszy ze względu na analizę liczby przekroczeń, jak i ze względu na
opłacalność stosowania. Wyniki te są istotne z tego względu, że pokazują, iż dla
niektórych aktywów nawet w czasie stabilizacji gospodarczej model GARCH
może zakładać zbyt cienkie ogony rozkładu błędu losowego. Wybór właściwego
modelu powinien mieć, w pewnym przynajmniej stopniu, charakter indywidua-
lny8.

5 R.A. Tagliafichi, The estimation of Market VaR using GARCH models and a heavy tail
distribution, ASTIN Colloquium International Actuarial Association – Brussels, Belgium, 2003, s. 23.

6 Ibidem, s. 25.
7 H. Jui-Cheng, L. Ming-Chih, L. Hung-Chun, Estimation of value-at-risk for energy commodities

via fat- tailed GARCH models, Energy Economics, 30, 2008, s. 1173-1191.
8 Ibidem.
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Na podstawie przedstawionych powyżej badań można wykazać skuteczność
modeli prognozujących VaR przed kryzysem finansowym lat 2007-2009, który
charakteryzował się dużą niepewnością i zmiennością rynków finansowych.
Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy modele wykorzystywane do pro-
gnozowania VaR dobrze zachowują się również w trakcie i po kryzysie? oraz
Czy obserwowane do tej pory wyniki znajdują swoje potwierdzenie w nowej
rzeczywistości gospodarczej? Badanie skuteczności modeli prognozujących
VaR przed, w trakcie i po kryzysie zostało przedstawione przez M. McAleera
i in. w 2009 r.9 Badacze sprawdzali jakość prognoz VaR na podstawie modeli
RiskMetricsTM GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, GARCH-t, GJR-GARCH-t
oraz EGARCH-t. Oceny modeli dokonali na podstawie analizy poziomu wymo-
gów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego przy jednoczesnym wypełnieniu
minimalnych wymogów backtestingu opisanego w regulacjach Basel II. Bada-
nie zostało przeprowadzone na szeregu czasowym stóp zwrotu z indeksu
S&P500 w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 12 grudnia 2009 r. Wyniki były
analizowane z podziałem na okresy przed, w trakcie i po kryzysie.

Wyprowadzono na podstawie badań wniosek, że dla analizowanych stóp
zwrotu wybór najlepszego modelu zależy od rozpatrywanego okresu. Przed
kryzysem najlepsze ze względu na analizowane kryterium były modele
GARCH i GJR-GARCH, które zakładały rozkład normalny błędów losowych.
W trakcie kryzysu najlepszym okazał się model RiskMetricsTM, a po kryzysie
– EGARCH-t. Wyniki te z jednej strony wskazują, że kryzys sprawił, iż coraz
lepsze okazują się modele zakładające grubsze od rozkładu normalnego ogony.
A ponadto, że nie można wskazać jednego uniwersalnego modelu, który byłby
zawsze najlepszy. Wybór najlepszego modelu zależy od rozpatrywanego okre-
su, co może być dowodem na występowanie stanów, w których szeregi stóp
zwrotu z danych finansowych mogą się znajdować10.

Podobną analizę przeprowadzili S. Degiannakis i in. w artykule z 2012 r.11

Badacze analizowali w nim skuteczność standardowych modeli służących do
szacowania VaR przed kryzysem i w jego trakcie. Badanie zostało prze-
prowadzone na szeregach czasowych pięciu indeksów giełdowych z różnych
giełd światowych. Trzy z indeksów dotyczyły giełd krajów rozwiniętych: brytyj-
ski indeks FTSE-100, niemiecki indeks DAX-30 oraz amerykański indeks
S&P500, a dwa krajów rozwijających się: grecki indeks GRAGENL oraz
turecki ISE-100. Dane pochodziły z okresu od 3 października 1999 r. do
12 grudnia 2008 r. Analiza skuteczności modeli prognozowania VaR (w zależ-

9 M. McAleer, J.-A. Jimenez-Martin, T. Perez-Amaral, Has the Basel II Accord Encouraged Risk
Management During the 2008-2009 Financial Crisis? 2009. On Line (available at Social Science
Research Network http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp.pdf) (dostęp 12.02.2018).

10 Ibidem.
11 S. Degiannakis, Ch. Floros, A. Livada, Evaluating value-at-risk models before and after the

financial crisis of 2008: International evidence, Managerial Finance, 38 (4), 2012, s. 436-452.
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ności od indeksu) zaczynała się pod koniec 2004 r. lub na początku 2005 r.
Analizę skuteczności podzielono na dwa okresy: do końca 2007 r. oraz 2008 r.
Taki zabieg miał na celu umożliwić ocenę skuteczności modeli VaR przed
i w trakcie kryzysu. W badaniu analizowano trzy modele: RiskMetricsTM,
GARCH oraz APARCH-sk (model uwzględniający efekt dźwigni oraz rozkład
gruboogonowy), a VaR była szacowana na poziomie 5%.

Badacze doszli do analogicznych wniosków, co przedstawione w badaniu
McAleera i in. (2009 r.)12. Potwierdzili, że standardowe modele VaR spełniają
swoją funkcję zarówno w czasie spokoju, jak i w czasie kryzysu. Jednak nie ma
jednego modelu, który byłby najlepszy w obu analizowanych okresach. Dla
okresu przed kryzysem najlepszy był model GARCH (APARCH również speł-
niał założenia, ale był bardziej konserwatywny). Natomiast w trakcie kryzysu
zdecydowanie najlepszy był właśnie model APARCH. Wyniki te pokazują, że
w stanie spokoju najlepsze są modele mniej konserwatywne, natomiast
w trakcie kryzysu swoją wyższość ukazują modele uwzględniające rozkłady
gruboogonowe. Wnioski te są prawdziwe dla stóp zwrotu z indeksów
giełdowych krajów rozwiniętych oraz rozwijających się13.

Szerokie spektrum praktycznych problemów dotyczących estymacji i wybo-
ru odpowiedniego modelu prognozującego zmienność zostało przedstawione
w artykule C. Brownlees i in. z 2011 r.14 Autorzy analizowali pięć modeli klasy
GARCH: GARCH, TARCH, EGARCH, NGARCH oraz APARCH. Badali zdol-
ność wymienionych modeli do prognozowania poziomu zmienności. Ocena
zdolności prognostycznej zmienności została wykonana na podstawie miar QL
(Quasi-likelihood Loss) oraz MSE (Mean Square Error). W wyniku badania
autorzy wykazali, że zdolność prognostyczna zmienności ma bezpośrednie
przełożenie na jakość prognoz VaR. Udowodnili tym samym, że ich analiza
pozwala porównywać modele również w perspektywie jakości prognozowania
wartości VaR. Dodatkowo autorzy podjęli się analizy wpływu strategii es-
tymacyjnych na jakość oszacowań. Rozpatrywali wpływ długości okna es-
tymacyjnego, okresu prognozy (prognoza jednodniowa, tygodniowa, dwutygo-
dniowa, trzytygodniowa i miesięczna) oraz znaczenia uwzględnienia rozkładów
gruboogonowych (rozkład t-Studenta).

Badanie zostało wykonane na wielu szeregach stóp zwrotu: stóp zwrotu
indeksu S&P500, stopach zwrotu 10 par walutowych, 9 amerykańskich indek-
sów sektorowych oraz 18 indeksów giełdowych z innych krajów świata. Naj-
dłuższe szeregi czasowe były analizowane od 19 marca 1996 r. Badanie

12 M. McAleer, J.-A. Jimenez-Martin, T. Perez-Amaral, Has the Basel II, s. 21-22.
13 Ibidem.
14 C. Brownlees, R. Engle, B. Kelly, A Practical Guide to Volatility Forecasting through Calm and

Storm. On Line (available at Social Science Research Network 2011), https://www.sas.upenn.e-
du/~fdiebold/papers/misc/Brownlees.pdf (dostęp 12.02.2017).
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zdolności prognostycznej dotyczyło okresu od 2001 do 2008 r. Analiza została
przeprowadzona dla całego okresu oraz dla ostatnich miesięcy 2008 r., które
zostały wybrane jako okres o bardzo wysokiej zmienności (stan kryzysu).

Na podstawie uzyskanych wyników jako najlepsze modele wskazuje się te
uwzględniające w równaniu warunkowej wariancji efekt dźwigni, w szczegól-
ności model TARCH. Badacze zauważają, że (co do zasady) model charak-
teryzuje się lepszą zdolnością prognostyczną wraz z wydłużającym się oknem
estymacyjnym oraz dla relatywnie krótkich okresów prognoz (do tygodnia).
Uznają również, że rozkłady gruboogonowe nie mają kluczowego znaczenia dla
jakości prognoz. Poczynione obserwacje utrzymują swoją ważność także dla
okresu bardzo wysokiej zmienności.

Autorzy podkreślali także, że w okresie turbulencji analizowane modele
tracą na swojej zdolności prognostycznej dla dłuższych prognoz (np. miesięcz-
nych). Stwierdzili jednak, że osłabienie zdolności prognostycznej nie powinno
prowadzić do odrzucenia modeli GARCH jako właściwych do prognozowania
zmienności, a wskazywać słabość miar, takich jak VaR czy Expected Shortfall.
Miary te nie uwzględniają ryzyka związanego z możliwością zmiany poziomu
ryzyka w czasie.

Analiza literatury porównującej podstawowe modele służące do szacowania
VaR pokazuje, że nie ma jednego najlepszego modelu do prognozowania tej
miary. Dla niektórych aktywów modele GARCH są wystarczające, dla innych
są oparte na zbyt uproszczonych założeniach. Właściwe szacowanie VaR
wymaga uwzględnienia specyfiki analizowanych stóp zwrotu, np. efektu dźwi-
gni lub grubych ogonów rozkładów błędu losowego. Mimo że wśród modeli
podstawowych nie ma jednego najlepszego, to można stwierdzić, że model
GARCH(1,1) uznawany jest za benchmark. Uwzględnienie innych modeli ma
tylko wtedy sens, jeśli dostarczają one wysokiej jakości prognozy VaR, które są
lepsze od prognozy z modelu GARCH(1,1). W innym przypadku trudno uznać
alternatywny model za wartościowy. Lepszych modeli pod względem jakości
prognoz VaR można szukać w ramach grupy parametrycznych modeli (np.
EGARCH, GARCH-t), ale można również szukać wśród innych grup modeli.

W najnowszych badaniach rośnie znaczenie modeli semiparametrycznych.
W ramach tych badań porównuje się klasyczne modele służące do szacowania
VaR (głównie modele klasy GARCH). Szczególnie obiecujące wyniki dają
modele grupy GARCH-FHS oraz modele GARCH-EVT.

Modele FHS (Filtered Historical Simulation) wykorzystują metodę symula-
cji historycznej do standaryzowanych reszt z modelu GARCH. Oznacza to, że
wyznacza się kwantyl empiryczny dla reszt standaryzowanych otrzymanych
z modelu GARCH, a następnie oblicza się VaR dla pozycji długiej i krótkiej.

W modelach GARCH-EVT (Extreme Value Theory) stosuje się teorię
wartości ekstremalnych do modelowania ogona rozkładu reszt standaryzowa-
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nych z modelu GARCH z rozkładem normalnym. W modelu tym wyznacza się
parametry uogólnionego rozkładu Pareto (Generalized Pareto Distribution,
GPD) dla reszt standaryzowanych z modelu GARCH.

Kompleksowe badanie dotyczące jakości prognoz VaR uzyskiwanych na
podstawie różnych modeli zostało przeprowadzone przez T. Angelidisa
i A. Benosa w 2004 r.15 Badacze przeanalizowali jakość oszacowań VaR dla
14 różnych modeli. Analizowali następujące modele: VC (Variance-Covariance
approach), RiskMetricsTM, GARCH, EGARCH i TGARCH z błędami losowymi
pochodzącymi z rozkładu normalnego, t-Studenta oraz skośnego t-Studenta,
model FHS oraz model EVT (POT). Jakość oszacowań badali na podstawie
testów bezwarunkowego i warunkowego pokrycia. Dodatkowo analizowali
opłacalność stosowanych modeli w kontekście prognozowania VaR za pomocą
funkcji straty. Badanie zostało przeprowadzone na szeregach czasowych stóp
zwrotu z akcji spółek notowanych na ateńskiej giełdzie: Alpha Bank, Commer-
cial Bank, National Bank oraz Titan. Analizowano również szereg stóp zwrotu
z indeksu ASE (Athens Stock Exchange) oraz dwa portfele: pierwszy składają-
cy się w równym stopniu z akcji wymienionych spółek i drugi składający się
w równym stopniu z akcji spółek wchodzących w skład indeksu FTASE-20.
Badanie przeprowadzono na szeregach czasowych w okresie między 2 stycznia
1991 r. a 18 grudnia 2003 r.

Wyniki badania wskazują, że najlepszymi modelami ze względu na testy
bezwarunkowego i warunkowego pokrycia są modele FHS oraz model EVT.
Relatywnie dobrze funkcjonują również modele klasy GARCH z założeniem
rozkładu normalnego błędu losowego. Modele klasy GARCH z założeniem
rozkładu t-Studenta lub skośnego t-Studenta mają tendencję do przeszacowy-
wania prognozy VaR. Natomiast model VC i RiskMetricsTM dają prognozy VaR
najsłabszej jakości. Analiza kosztów związanych ze stosowaniem poszczegól-
nych modeli do prognozowania VaR nie daje jednoznacznych wyników, ponie-
waż dla różnych aktywów różne modele optymalizują funkcję straty16.

Podobne wnioski płyną z badania A. Ozun i in. z 2010 r.17 Autorzy
analizowali skuteczność hybryd modeli FHS i EVT, czyli modeli FEVT (Fil-
tered Extreme Value Theory), szacujących filtrowaną wartość Expected Short-
fall w oparciu o 2-, 3-, 4-, 5-, 10-, 15-, 20- i 40-dniowe toczące się prognozy
kwantyla rozkładu stóp zwrotu. W modelu tym założono, że estymowany ogon
rozkładu pochodzi z uogólnionego rozkładu Pareto. Uzyskane wyniki dotyczą-
ce powyższych modeli porównywali z prognozami VaR otrzymanymi na pod-

15 T. Angelidis, A. Benos, Value-at-Risk for Greek Stocks, Multinational Finance Journal, 12 (1/2),
2008, s. 69.

16 Ibidem, s. 89.
17 A. Ozun, A. Cifter, S. Yilmazer, Filtered extreme-value theory for value-at-risk estimation:

evidence from Turkey, The Journal of Risk Finance, 11 (2), 2010, s. 164-179.
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stawie modeli klasy GARCH (GARCH, GARCH-t, GARCH-st oraz FIGARCH).
W ramach badania jakości prognoz VaR przeprowadzono następujące testy:
Kupca (bezwarunkowego pokrycia), Christoffensena (warunkowego pokrycia)
analizę funkcji straty Lopeza, analizę miary RMSE (Root Mean Square Error)
oraz test Diebolda-Mariano. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie
stóp zwrotu z tureckiego indeksu ISE-100. Szereg czasowy był analizowany dla
okresu od 2 stycznia 2002 r. do 18 kwietnia 2007 r.

Autorzy wykazali, że na wschodzącym rynku tureckim, który charak-
teryzuje się częstszym występowaniem skrajnych realizacji stóp zwrotu niż
rynki rozwinięte, zastosowanie klasycznych modeli szacunku VaR może być
niewystarczające. Na podstawie analizowanych przez siebie miar, modele
FEVT charakteryzują się lepszymi własnościami prognostycznymi niż modele
klasy GARCH18.

Dominację modeli FHS i EVT na rynkach wschodzących, jak również
rozwiniętych potwierdza badanie D. Dimitrakopoulosa i in. z 2010 r.19 W bada-
niu analizowane były dane dotyczące 16 rynków wschodzących (Argentyna,
Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Wenezuela, Indie, Indonezja, Malezja, Filipi-
ny, Południowa Korea, Tajlandia, Tajwan, Chiny, Węgry i Turcja) oraz czterech
rynków rozwiniętych (USA, Wielka Brytania, Niemcy i Japonia). Dla krajów
wschodzących analizowane były stopy zwrotu z indeksów S&P IFC (Inter-
national Finance Corporation), a dla krajów rozwiniętych stopy zwrotu z indek-
sów giełdowych odpowiednio: S&P500, FTSE-100, DAX-30 oraz NIKKEI-225.

Badanie zostało wykonane dla okresu od 1995 r. do 2003 r., próbę out-of-
sample rozpoczęto 1 września 1999 r. Wyszczególniono w nim okres silnych
turbulencji, który wyznaczono od 3 czerwca 1997 r. do 10 listopada 1999 r.
(okres uwzględniał kryzys azjatycki z lat 1997-1998, kryzys rosyjski z 1998 r.
oraz kryzys brazylijski z 1998 r.), jak również okres odbudowy po kryzysie od
11 listopada 1999 r. do 2002 r.

Autorzy porównali jakość prognoz miary VaR dla szerokiej gamy modeli:
modelu błądzenia losowego, metody historycznej, metody BRW, modelu FHS,
a także RiskMetricsTM, GARCH, GARCH-t, GARCH-GED, MC-GARCH oraz
modelu EVT. Ponadto rozpatrywali (analogiczne do powyższych modeli) mode-
le z uwzględnioną komponentą adaptacyjną, co oznacza, że w modelach,
w których wykorzystywana jest estymacja równania warunkowej wariancji,
zamiast zakładać stałą specyfikację modelu np. GARCH(1,1), na podstawie
kryterium Schwarza-Bayesa, wybierany jest najlepszy model ze zbioru modeli
typu GARCH(p,q). Jakość prognoz VaR dla wszystkich wymienionych modeli
porównywana jest na podstawie testu warunkowego pokrycia.

18 Ibidem, s. 164-179.
19 D. Dimitrakopoulos, M. Kavussanos, S. Spyrou, Value at risk models for volatile emerging

markets equity portfolios, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50, 2010, s. 515-526.
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Autorzy zauważyli, że dla analizowanych przez nich aktywów, do rozkładu
stóp zwrotu najlepiej dopasowuje się rozkład t-Studenta (wyjątki: Brazylia,
Korea Południowa oraz Wielka Brytania, gdzie preferowany jest rozkład
GED). Nie zaobserwowali oni występowania efektu dźwigni (wyjątek: Brazy-
lia). Wyniki analizy jakości prognoz VaR pokazują, że z perspektywy kryterium
testu warunkowego pokrycia, najlepsze prognozy VaR dostarczają modele
BRW, FHS, EVT oraz GARCH-t. Wyniki te nie zależą od tego, czy analizowane
były gospodarki rozwijające się, czy rozwinięte. Co do zasady, nie odnotowano
istotniej poprawy jakości prognozy VaR dla modeli adaptacyjnych względem
modeli ze stałą liczbą parametrów.

Mimo że powyższe modele zostały ocenione jako najlepsze, to wiele innych
modeli rozpatrywanych w tym badaniu spełniało założenia niezbędne, by
uznać je za modele dobrze prognozujące miarę VaR. Sytuacja zmienia się
w przypadku analizy jakości prognoz VaR w trakcie kryzysu. W tym czasie, dla
krajów rozwijających się, wartość VaR dobrze prognozują jedynie modele FHS
oraz modele EVT. W przypadku krajów rozwiniętych można wskazać więcej
modeli o odpowiedniej jakości, m.in. model GARCH-t.

Na podstawie omówionych tu wyników analizy, przytoczeni autorzy uznają
za najlepsze modele EVT oraz FHS, argumentując to tym, że jednocześnie
dobrze prognozują VaR dla krajów rozwijających się i krajów rozwiniętych oraz
ich jakość nie spada w istotnym stopniu w trakcie kryzysu20.

Dokładną i szeroką analizę porównawczą modeli służących do szacowania
miary VaR przedstawili w swoim artykule z 2013 r.21 P. Abad i in. przeanalizo-
wali oni szeroką gamę modeli nieparametrycznych, parametrycznych oraz
semiparametrycznych. Rozpatrywali je ze względu na jakość prognoz miary
VaR. Poniżej zostaną omówione jedynie główne wnioski, które autorzy wysnuli
na podstawie analizy współczesnej literatury porównującej modele służące do
prognozowania VaR.

Analiza rozpoczyna się od oceny metody historycznej. Autorzy wskazali, że
we wcześniejszych badaniach metoda ta uznawana była za bardzo dobrą do
szacowania miary VaR (np. w artykule T. Bedera z 1995 r.22). Aktualnie jednak
okazuje się, że metoda historyczna słabo prognozuje wartości miary VaR (takie
wyniki uzyskano np. w artykule P. Abad i S. Benito z 2013 r.23). Podobnie słabo
oceniany jest model RiskMetricsTM. Lepiej oceniane są modele klasy GARCH,
w szczególności wtedy, gdy w modelach tej klasy uwzględniana jest bardziej
złożona postać równania warunkowej wariancji (uwzględniająca asymetrycz-

20 Ibidem.
21 P. Abad, S. Benito, C. Lopez, A comprehensive review of Value at Risk methodologies, The

Spanish Review of Financial Economics, 12 (1), January-June 2014, s. 15-32.
22 T. Beder, VaR: Seductive But Dangerous, Financial Analysts Journal, 51 (5), 1995, s. 12-24.
23 P. Abad, S. Benito, A detailed comparison of value at risk in inter-national stock exchange,

Mathematics and Computers in Simulation, 94, August 2013, s. 15-32.
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ność rozkładu błędu losowego). Taki wynik można zauważyć w badaniach
m.in. P. Abad i S. Benito z 2013 r.24 oraz G. Gonzalez-Riviery i in. z 2004 r.25

W drugim z wymienionych badań pokazano również, że jakości prognoz VaR
otrzymanych z modeli klasy GARCH nie poprawiają modele stochastycznej
zmienności (SV). Inaczej jest dla modeli zrealizowanej zmienności (RV). W tym
przypadku, powołując się m.in. na wyniki uzyskane przez P. Giota
i S. Laurenta w artykule z 2004 r.26, należy uznać, że modele tego typu mogą
w istotny sposób poprawiać jakość prognoz VaR, w szczególności, gdy modele
klasy GARCH przyjmują najprostsze założenia (np. rozkład normalny).
W przypadku bardziej złożonej postaci równania warunkowej wariancji
(np. uwzględnienia asymetrii rozkładu) oraz uwzględnieniu rozkładów
gruboogonowych prognozy uzyskane na podstawie modeli klasy GARCH i zrea-
lizowanej zmienności nie różnią się znacząco.

W dalszej części artykułu Abad i in. poświęcili dużo miejsca na analizę
modeli, które rozszerzają podstawowe modele klasy GARCH o dodatkowe
założenia. Najpierw omówili modele klasy GARCH, uwzględniające rozkłady
gruboogonowe. Wskazali, że w literaturze najczęściej stosowany jest rozkład
t-Studenta. Nie ma jednak zgody co do adekwatności modeli zakładających ten
rozkład błędu losowego. Część z nich pokazuje, że modele z rozkładem
t-Studenta dostarczają prawidłowych prognoz VaR (np. P. Abad i S. Benito,
2013)27, A. Polanski i E. Stoja, 201028), ale istnieje też druga grupa, która
wskazuje, że modele z rozkładem t-Studenta mają tendencję do przeszacowy-
wania prognoz VaR (T. Angelidis i in., 2007)29 oraz Billo i Pellizion, 2000)30.
Brak zgody powoduje, że badacze poszukują innych rozkładów gruboogono-
wych, które można wykorzystać w modelowaniu. Wykorzystywane są m.in.
rozkłady: skośny t-Studenta (zaproponowany przez Hansena w artykule
z 1994 r.31), GED (zaproponowany przez D. Nelson w artykule z 1991 r.32),

24 Ibidem.
25 G. González-Rivera, T.H. Lee, S. Mishra S., Forecasting volatility: a reality check based on

option pricing, utility function, value-at-risk, and predictive likelihood, International Journal of
Forecasting, 20, 2005, s. 629-645.

26 P. Giot, S. Laurent, Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type
models, Journal of Empirical Finance, 11 (3), June 2004, s. 379-398.

27 P. Abad, S. Benito, A detailed comparison of value at risk in inter-national stock exchange,
s. 15-32.

28 A. Polanski, E. Stoja, Incorporating higher moments into value-at-risk forecasting, Journal of
Forecasting, 29, 2010, s. 523-535.

29 T. Angelidis, A. Benos, S. Degiannakis, A robust VaR model under different time periods and
weighting schemes, Review of Quantitative Finance and Accounting, 28, 2007, s. 187-201.

30 M. Billio, L. Pelizzon, Value-at-Risk: a multivariate switching regime approach, Journal of
Empirical Finance, 7, 2000, s. 531-554.

31 B. Hansen, Autoregressive conditional density estimation, International Economic Review, 35,
1994, s. 705-730.

32 D. Nelson, Conditional heteroscedasticity in asset returns: a new approach, Econometrica, 59,
1991, s. 347-370.
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a także modele wykorzystujące mieszankę rozkładów normalnych (np. w ar-
tykule J. Hulla i A. White’a z 1998 r.33). Autorzy na podstawie analizowanych
badań stwierdzili, że uwzględnienie rozkładów gruboogonowych poprawia
dopasowanie do danych i może poprawiać oszacowania VaR.

Ponadto należy zwrócić uwagę na kształtowanie się modeli parametrycz-
nych w kierunku dopuszczenia możliwości modelowania nie tylko wariancji,
ale również skośności, kurtozy oraz innych momentów rozkładów. Model tego
typu został przedstawiony np. przez T. Bali i in. w artykule z 2008 r.34

Badacze zajmujący się rozwojem tego typu modeli pokazują, że osiągają one
prognozy VaR wyższej jakości niż klasyczne modele ze stałą skośnością
i kurtozą.

Po omówieniu metod nieparametrycznych i parametrycznych poddają oni
analizie metody semiparametryczne służące do prognozowania VaR. W litera-
turze przez nich przygotowanej nie ma jednoznaczności w ocenie modeli FHS.
Część badaczy pokazuje, że modele FHS lepiej prognozują VaR niż tradycyjne
modele parametryczne (np. G. Barone-Adesi i K. Giannopulos w artykule
z 2001 r.35), inni znów wskazują, że obie grupy modeli dają prognozy o porów-
nywalnej jakości (np. M. Nozari i in. w artykule z 2010 r.36).

Podobną niejednoznaczność wyników można zaobserwować w analizie
modeli CAViaR. Podstawowe modele z tej grupy nie dają dobrych prognoz
miary VaR (takie wyniki otrzymali Y. Bao i in., 200637 oraz A. Polanski
i E. Stoja, 200938). Natomiast przy pewnych rozszerzeniach modele CAViaR
mogą dawać bardzo dobre prognozy VaR (takie wyniki otrzymali R. Gerlach
i in. w artykule z 2011 r.39).

Autorzy omawiali również jakość prognoz VaR dla modeli EVT. Co istotne,
zauważono, że badacze zajmujący się analizą tego typu modeli często pokazują,
iż dla tradycyjnych poziomów prognoz VaR (w szczególności 1%) modele EVT
nie są istotnie lepsze od niektórych modeli klasycznych. Natomiast dla bardziej
skrajnych poziomów miary VaR modele EVT znacznie lepiej ją prognozują

33 J. Hull, A. White, Incorporating volatility updating into the historical simulation method for
value-at-risk, Journal of Risk, 1 (1), 1998, s. 9.

34 T. Bali, P. Theodossiou, A conditional-SGT-VaR approach with alternative GARCH models,
Annals of Operations Research, 151, 2007, s. 241-267.

35 G. Barone-Adesi, K. Giannopoulos, Non-parametric VaR Techniques. Myths and Realities,
Economic Notes, 30, 2001, s. 167-181.

36 M. Nozari, S. Raei, P. Jahanguin, M. Bahramgiri, A comparison of heavy-tailed estimates and
filtered historical simulation: evidence from emerging markets, International Review of Business
Papers, 6 (4), 2010, s. 347-359.

37 Y. Bao, T.H. Lee, B. Saltoglu, Evaluating predictive performance of value-at-risk models in
emerging markets: a reality check, Journal of Forecasting, 25, 2006, s. 101-128.

38 A. Polanski, E. Stoja, Incorporating higher moments into value-at-risk forecasting, s. 523-535.
39 R. Gerlach, C. Chen, N. Chan, Bayesian time-varying quantile forecasting for value-at-risk in

financial markets, Journal of Business & Economic Statistics, 29, 2011, s. 481-492.
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(takie wnioski płyną z badań S. Bekirosa i D. Georgoustosa z 2005 r.40). Nie
zmienia to jednak faktu, że w większości analiz takich modeli badacze
wskazują, że dają one (głównie modele warunkowe) najlepsze prognozy VaR
(np. M. Nozari i in. w artykule z 2010 r.41, A. Zikovic i B. Aktan w artykule
z 2009 r.42 oraz R. Gencay i F. Selcuk w artykule z 2004 r.43).

M. Chlebus dokonał porównania wniosków w odniesieniu do 24 artykułów,
w których badacze podjęli się oceny prognoz wartości VaR. W ponad 80%
artykułów w konkluzji autorzy uznali za najlepszy model EVT, w dalszej
kolejności modele FHS i CAViaR. Najmniejsza dokładność z punktu widzenia
generowanych prognoz towarzyszyła modelom metody historycznej
Monte Carlo oraz RiskMetricsTM. Co zaskakujące, w większości analizowanych
badań modele klasy GARCH generowały stosunkowo słabsze prognozy.
W modelach parametrycznych jakość ich prognoz wzrasta po uwzględnieniu
grubych ogonów rozkładu oraz asymetrii błędu losowego44.

W dalszej części autor porównania stwierdził, że w większości publikowa-
nych tekstów na temat oceny wykorzystania VaR, do jego oceny stosowane były
testy bezwarunkowego i warunkowego pokrycia oraz porównania udziałów
oczekiwanej i obserwowanej liczby wykroczeń z pominięciem testów statys-
tycznych. Inne miary wykorzystywane były w mniejszym zakresie. Do oceny
posłużono się również analizą funkcji straty. Tym niemniej z punktu widzenia
metodyki ocen nie zostały wybrane jednolite rozwiązania w tym zakresie45.

Dodatkowym zagadnieniem jest kwestia wykorzystania modeli zmiany
stanu do szacowania VaR. Pomimo tego, że wielu autorów badań przyznaje, iż
w okresach zmian koniunktury różne modele mogą okazać się bardziej adek-
watne do prognozowania VaR46, nie były one wykorzystywane w większości
porównywanych badań. Tymczasem modele zmiany stanu wprowadzają dodat-
kowe możliwości prognostyczne poprzez wyodrębnienie warunków odnoszą-
cych się do określonych stanów, w których znalazły się rynki finansowe (stan
spokoju, stan turbulentności). Ma to przede wszystkim wpływ na wartość

40 S. Bekiros, D. Georgoutsos, Estimation of value at risk by extreme value and conventional
methods: a comparative evaluation of their predictive performance, Journal of International Financial
Markets, Institutions & Money, 15 (3), 2005, s. 209-228.

41 M. Nozari, S. Raei, P. Jahanguin, M. Bahramgiri, A comparison of heavy-tailed estimates,
s. 347-359.

42 S. Zikovic, B. Aktan, Global financial crisis and VaR performance in emerging markets: a case
of EU candidate states – Turkey and Croatia, Proceedings of Rijeka faculty of economics. Journal of
Economics and Business, 27, 2009, s. 149-170.

43 R. Gencay, F. Selcuk, Extreme value theory and value-at-risk: relative performance in emerging
markets, International Journal of Forecasting, 20, 2004, s. 287-303.

44 M. Chlebus, Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk – podejście dwuetapowe,
rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego, prof. UW,
WNE UW, 2014.

45 Ibidem.
46 M. McAleer, J.A. Jimenez-Martin, T. Perez-Amaral, Has the Basel II, s. 831-849.
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parametrów rozkładu cen i stóp zwrotu. Wskazują na to prace C. Alexandra
i E. Lazar47 oraz J. Marcucciego48.

Przeprowadzona analiza prac badawczych pozwala stwierdzić, że modele
zmiany stanów wykazują się wyższą jakością prognostyczną w odniesieniu do
krótkich okresów. W dłuższych okresach lepiej sprawdzają się modele klasycz-
ne. Ponadto całościowa ocena jakości prognoz VaR stawia na wyższym pozio-
mie jakość modeli klasycznych. Modele zmiany stanu nie dostarczają najlep-
szych prognoz VaR wśród rozpatrywanych modeli, ale każdy z nich jest lepszy
od swojego odpowiednika uwzględniającego tylko jeden stan49.

Oddzielną kwestią stanowiącą przedmiot badań jest praktyczne wykorzy-
stanie jakości prognostycznej modeli w odniesieniu do oszacowań VaR. Inte-
resujące są zwłaszcza pytania o zakres doskonalenia tych metod przez banki.
W tym kontekście badania przeprowadzone przez J. Berkowitza i J. O’Briena
w 2002 r.50 na bankach amerykańskich wskazały na to, że modele bankowe nie
dały znacząco lepszych efektów prognostycznych w stosunku do prostego
modelu GARCH. Ponadto modele stosowane w bankach charakteryzowały się
konserwatywnymi oszacowaniami i w nieadekwatny sposób uwzględniały dy-
namikę zmienności, co nie przyczyniało się do lepszej ochrony banków.

Ch. Perignon i in. ocenili wykorzystanie modeli szacowania VaR w bankach
kanadyjskich. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynikało, że badane
modele znacznie przeszacowywały wartości VaR, a tym samym w wielu
wypadkach określano zbyt wysoki poziom wymogu kapitałowego z tytułu
ryzyka rynkowego51.

Badanie to nawiązywało do kluczowego aspektu analizy jakości prognoz
VaR, czyli ich wpływu na opłacalność funkcjonowania banku. Zbyt konser-
watywne modele (przeszacowujące wartość VaR) doprowadzają do powstania
nazbyt dużych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, co przy-
czyniało się do wzrostu skali nieefektywności w wykorzystaniu kapitału ban-
kowego52.

Posługiwanie się metodą VaR w praktyce jest szerokie. Wynika to z jej
głównych zalet, tzn. możliwości wykorzystania do pomiaru skali ponoszonego
ryzyka (rynkowego, kredytowego i operacyjnego), wyznaczania limitów ryzyka,
kapitału na pokrycie ryzyka, poziomu zabezpieczeń i płynności. Niewątpliwie

47 C. Alexander, E. Lazar, Normal Mixture GARCH(1,1): Applications to Exchange Rate Model-
ling, Journal of Applied Econometrics, 21 (3), 2006, s. 307-336.

48 J. Marcucci, Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH models,
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 9 (4), 2005, s. 363-394.

49 M. Chlebus, Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk.
50 J. Berkowitz, J. O’Brien, How Accurate Are Value-at-Risk Models at Commercial Banks?, The

Journal of Finance, 57, 2002, s. 1093-1111.
51 C. Perignon, Z.Y. Deng, J. Wang Zhi, Do banks overstate their Value-at-Risk, Journal of

Banking & Finance, 32 (5), May 2008, s. 378.
52 C. Perignon, Z.Y. Deng, J. Wang Zhi, Do banks overstate their Value-at-Risk?, s. 380.
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istotna jest przejrzystość i łatwość interpretacji wyników estymacji wartości
zagrożonej, co umożliwia porównanie ryzyka różnych instrumentów i portfeli
instrumentów między instytucjami.

Metoda wartości zagrożonej ma jednak również szereg ograniczeń, które
można określić jako:

1) precyzję szacunków uzależnioną od normalnego funkcjonowania rynku
oraz płynności portfela;

2) wrażliwość wyników na stosowane w kalkulacji parametry;
3) założenie o rozkładzie normalnym wartości, co znacznie upraszcza

obliczenia parametrów modelu i jego koszty, ale może prowadzić do sys-
tematycznego niedoszacowania oczekiwanych strat.

Zastosowanie modeli wartości zagrożonej w praktyce wiąże się z koniecz-
nością właściwej estymacji parametrów modelu. Szacowane wartości VaR
zależą głównie od parametrów zmienności i korelacji, a także przyjętego
założenia o rozkładzie zmiennej losowej. Przyjmuje się, że parametry te są
stałe w czasie, ale w rzeczywistości zmieniają się one wraz ze zmianami sytuacji
rynkowej i zachowaniami inwestorów, rynków i instrumentów. Kluczowym
problem jest określenie właściwego modelu zmienności wartości instrumentów
dla okresu przetrzymania.

Istotne znaczenie dla pomiaru zmienności i estymacji wartości zagrożonej
ma jednak właściwe określenie czasu, z którego wyprowadzana jest zmienność
dla okresu prognozy. W konsekwencji wybór modelu zmienności (np. z rodziny
GARCH) powinien być ściśle związany z długością czasu przetrzymania oraz
celów kalkulacji VaR. W przypadku limitów ryzyka, zarządzania zabezpiecze-
niami i płynnością wskazane jest, by model zmienności dynamicznie do-
stosowywał się do zmian rynkowych (podobnie jak modele zmienności niesta-
cjonarnej klasy GARCH). Natomiast w przypadku wyznaczania kapitału na
pokrycie ryzyka, zmienność wynikająca z modelu może w większym stopniu
odzwierciedlać pewien lokalny lub średnioterminowy poziom zmienności.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym można określić jako działania mające na
celu osiągnięcie akceptowalnego przez podmiot poziomu ryzyka (głównie jego
ograniczenie bądź wyeliminowanie), związanego z niekorzystnymi wahaniami
różnych czynników rynkowych: kursów walut, cen surowców, notowań stóp
procentowych oraz instrumentów giełdowych. Nie jest to jednorazowe przed-
sięwzięcie, ale proces wymagający ciągłego monitorowania i ulepszania wyko-
rzystywanych metodologii.

Można wyróżnić dwa główne obszary działań umożliwiające podmiotom
zabezpieczanie się przed ryzykiem rynkowym. Jest to przede wszystkim
wykorzystywanie instrumentów rynku terminowego (np. opcji, które ze wzglę-
du na swój charakter ograniczają ryzyko wahań cen instrumentów bazowych
stronie będącej nabywcą opcji) oraz analiza bieżącego stanu koszyka instru-
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mentów, która odbywa się poprzez wyznaczanie wartości wskaźników statys-
tycznych (np. korelacja), efektywności (np. stopa zwrotu), wrażliwości
(np. Duration) i wartości zagrożonych (np. VaR), wyliczanych w kontekście
czynników ryzyka, instrumentów, czy też całych portfeli. Na podstawie tego
narzędzia możliwe jest podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, do-
tyczących m.in. zmiany alokacji inwestowanego kapitału w celu dywersyfikacji
portfela i ograniczeniu ryzyka bądź gromadzenia odpowiednich rezerw na
wypadek niekorzystnych zdarzeń rynkowych.

Istnieje kilka istotnych elementów, jakie można wyróżnić w procesie za-
rządzania ryzykiem i jakie powinny cechować efektywny system zarządzania
ryzykiem rynkowym. Pierwszym z nich jest rejestracja transakcji i ewidencja
instrumentów pochodnych i strukturyzowanych o określonych czynnikach
ryzyka oraz budowa strategii opcji o określonych profilach wypłaty, dająca
emitentom możliwość oferowania zróżnicowanych produktów, a inwestorom
korzystania z instrumentów odpowiednio dopasowanych do ich potrzeb. Kolej-
ny to wycena instrumentów pochodnych i strukturyzowanych, dająca moż-
liwość wyznaczania bieżącej wartości instrumentów znajdujących się w port-
felu, jak również szacowania rzeczywistej ceny instrumentu przed jego naby-
ciem u emitenta. Istotnymi funkcjami są również następujące rodzaje analizy:
ekspozycji, która przy użyciu odpowiednich wskaźników daje możliwość jasnej
i szybkiej weryfikacji składu portfela, jego efektywności i zależności od kon-
kretnego ryzyka rynkowego; miar zagrożonych – umożliwiająca oszacowanie
możliwych przyszłych strat „na portfelu” z zadanym prawdopodobieństwem,
m.in. w oparciu o zalecenia Komitetu Bazylejskiego; wrażliwości – dająca
możliwość zbadania wpływu potencjalnych zmian czynników ryzyka na cenę
wybranego instrumentu, odpowiedniej grupy instrumentów bądź wartość
całego portfela; a także scenariuszy (what-if) – umożliwiająca budowanie
analiz symulacyjnych w oparciu o hipotetyczne założenia dotyczące zachowań
rynku bądź modyfikacje udziałów instrumentów w portfelach, w tym wprowa-
dzanie wirtualnych transakcji. Tym samym analiza scenariuszy umożliwia np.
inwestorom zajmującym krótkie pozycje oszacowanie możliwych strat na
opcjach, wynikających z dużych wahań cen instrumentów bazowych, np.
kursów walut. Ważną funkcją jest optymalizacja struktury portfela, dzięki
czemu jest możliwe uzyskanie jego struktury spełniającej określone przez
użytkownika kryteria, takie jak: minimalizacja wskaźnika VaR portfela, mini-
malizacja wariancji portfela lub maksymalizacja rentowności, z uwzględnie-
niem limitów udziałów nałożonych na wybrane grupy instrumentów, której
efektem jest zaproponowanie przez aplikację transakcji prowadzących do
uzyskania optymalnej struktury.
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3.2. Metody identyfikacji, szacowania
i oceny ryzyka kredytowego

Przez szeroko pojmowane ryzyko kredytowe rozumieć należy nie tylko
ryzyko związane z udzielaniem kredytów i pożyczek oraz angażowaniem się
w pozycje pozabilansowe, takie jak gwarancje, poręczenia, akredytywy, lecz
również ryzyko wynikające z przeprowadzania operacji z wykorzystaniem
instrumentów finansowych (opcji, kontraktów forward, futures, swaps) oraz
dokonywania zakupu akcji i obligacji innych podmiotów.

Wśród najważniejszych czynników zewnętrznych (egzogenicznych), nieza-
leżnych od banku, które wpływają na poziom ryzyka kredytowego można
wymienić następujące:

– czynniki makroekonomiczne (np. koniunktura w kluczowych światowych
gospodarkach);

– czynniki makroekonomiczne (np. dynamika produktu krajowego brutto,
globalizacja rynków finansowych);

– czynniki polityczne (np. wstąpienie do Unii Europejskiej);
– czynniki demograficzne i społeczne (np. struktura wiekowa ludności,

stopa bezrobocia, aktywność zawodowa);
– czynniki techniczne i technologiczne (np. poziom innowacyjności gos-

podarki);
– pozostałe czynniki (np. skłonność ludności do konsumpcji, skłonność

podmiotów do inwestowania, kapitałochłonność inwestycji, poziom konkuren-
cji w gospodarce, udział firm deficytowych).

Ryzyko kredytowe związane z zawieraną transakcją i potencjalnym kredy-
tobiorcą może być postrzegane w różnych przekrojach. Do najważniejszych
zaliczyć można:

– stronę formalnoprawną transakcji (kompletność i zgodność z prawem
i wewnętrznymi normami banku składanej dokumentacji);

– obecną i przewidywaną w trakcie spłaty kredytu sytuację ekonomiczno-
-finansową kredytobiorcy (zdolność do spłaty zadłużenia);

– aspekty związane z charakterem i wielkością transakcji kredytowej
(adekwatność kwoty udzielonego kredytu do potrzeb kredytobiorcy oraz pozio-
mu ryzyka charakteryzującego daną transakcję).

Metody określone w Nowej Umowie Kapitałowej umożliwiają bankom
szacowanie wymogów kapitałowych na podstawie własnych modeli wewnętrz-
nych. Banki decydujące się na wdrożenie zaawansowanych metod liczenia
wymogów kapitałowych wynikających z ryzyka kredytowego są zobowiązane
do konsekwentnego korzystania z własnych modeli wewnętrznych w okreś-
laniu poszczególnych parametrów ryzyka oraz do regularnego, okresowego
uaktualniania wartości tych parametrów (ich walidacji). Modele te są oparte na
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metodach statystycznych i bazują na danych historycznych klientów danego
banku z okresu ostatnich kilku lat (na ogół 3-7 lat). Kluczowe zatem jest
znaczenie jakości i ilości tych danych. Ponadto jasne jest, że im wyższa jakość
danych, tym bardziej precyzyjnie może być oszacowany przewidywany poziom
ryzyka53.

Zwiększenie jakości danych ma pozytywny wpływ również na inne obszary
działalności banku, takie jak: windykacja należności, obsługa klienta (Customer
Relationship Management), tzw. cross-selling, czyli oferowanie klientom innych
produktów finansowych niezwiązanych bezpośrednio z kredytowaniem, obsługa
kart płatniczych, fundusze inwestycyjne itp. Nie bez znaczenia jest możliwość
powiązania oceny i wynagradzania sprzedawców i innych pracowników banku
z wynikami ich działalności na podstawie danych zgromadzonych dla szacowa-
nia ryzyka kredytowego metodami zaawansowanymi. Może to przyczynić się do
sprawniejszej obsługi istniejących klientów banku i pozyskiwania nowych. Dla
banków korzystających z wielu systemów źródłowych pozyskiwania danych
zapewnienie wysokiej jakości tych danych, ich aktualności oraz integralności
(kompletności) stanowi jedno z ważniejszych wyzwań przy wprowadzaniu za-
awansowanych metod wyceny ryzyka kredytowego.

Systematyczna identyfikacja i monitorowanie zdarzeń dotyczących ryzyka
kredytowego jest jednym z najważniejszych wymagań określonych przez Komi-
tet Bazylejski niezależnie od wybranej metody szacowania ryzyka. W procesie
oceny wiarygodności kredytowej klienta bank powinien wykorzystywać wszys-
tkie istotne i dostępne oraz dozwolone prawnie źródła informacji o kliencie,
a także dbać o ich aktualizację. Poszczególni klienci stanowią różne ryzyko
dla banku. Łatwiej jest przewidzieć sytuację i zachowanie klienta znanego
bankowi.

Źródła informacji o klientach są różnorodne:
– wewnętrzne bazy danych banku,
– zewnętrzne biura informacji kredytowej,
– wniosek kredytowy wraz z załącznikami,
– sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe (np. PIT, CIT)

przedkładane bankowi przez klienta,
– inspekcje u klienta przeprowadzane przez pracowników banku.
W ocenie wiarygodności kredytowej istotne są:
– źródła danych o kliencie, ich dostępność oraz wiarygodność,
– zakres posiadanych przez bank informacji,
– aktualność informacji,
– oceny rozwoju sytuacji gospodarczej w segmencie klienta.

53 W. Rogowski, Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyj-
nym, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2017,
s. 88-110.
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Dane zarejestrowane w systemach banku powinny być prawidłowe, czyli
zgodne ze stanem rzeczywistym, kompletne, spójne i aktualne. Systemy oceny
wiarygodności kredytowej powinny możliwie precyzyjnie określać ryzyko gene-
rowane przez klienta. Im wyższa jakość danych, tym bardziej precyzyjne mogą
być systemy oceny klienta. Za jakość danych odpowiadają pracownicy po-
szczególnych jednostek organizacyjnych banku, w tym pracownicy bezpośred-
nio obsługujący klienta.

Główny sens metod zaawansowanych zalecanych przez Komitet Bazylejski
polega na ułatwieniu bankowi określenia prawdopodobieństwa wystąpienia
zdarzenia nazywanego default, czyli takiego, w którym dochodzi do niewykony-
wania zobowiązań kredytowych przez klienta („zły klient”).

Niewykonywanie przez klienta jego zobowiązań wobec banku prowadzi do
negatywnych konsekwencji finansowych dla banku, nawet jeśli po jakimś
czasie klient wróci do regulowania swych zobowiązań.

Banki są zobowiązane tworzyć odpisy aktualizacyjne (rezerwy) na należ-
ność kredytową. Rezerwy są tworzone natychmiast po uzyskaniu wiadomości
o możliwości wystąpienia zdarzenia default, a w szczególności, jeżeli klient ma
zaległości w spłacie kredytu przez okres równy lub dłuższy niż 90 dni bądź też
wystąpiono o ogłoszenie upadłości klienta. Przewidywanie wystąpienia zdarze-
nia default dotyczy najbliższych 12 miesięcy. Za tworzenie adekwatnych
rezerw odpowiedzialny jest bank. Kontrolę sprawują komórki audytu wewnęt-
rznego, audytu zewnętrznego – zatwierdzającego sprawozdania finansowe
banku oraz krajowy nadzór bankowy, zwany niekiedy regulatorem rynku
finansowego.

Rating jest to ocena przyszłej sytuacji gospodarczej i finansowej klienta
nadawana przez bank na podstawie stosowanego modelu (algorytmu). Rating
może być określony za pomocą parametru PD lub przez tzw. klasę ratingową.
Metodologia wyznaczania ratingu zależy od typu klienta oraz dostępności
i jakości danych. Parametr PD (Probability of Default) jest miarą określającą
stopień prawdopodobieństwa wystąpienia niewykonania zobowiązań kredyto-
wych przez klienta (zdarzenia default).

W przypadku każdego ryzyka uznanego za istotne, bank opracowuje i sto-
suje odpowiednie metody jego oceny i pomiaru:

– ocena jakościowa – stosowana w przypadku ryzyka trudno mierzalnego
(ryzyko braku zgodności, ryzyko reputacji oraz ryzyko działalności bancas-
surance);

– ocena przez oszacowanie buforu kapitałowego – stosowana w przypadku
ryzyka, którego nie można w łatwy sposób określić ilościowo, jednak możliwa
jest łączna ocena wpływu (ryzyko modeli oraz zmian warunków makroekono-
micznych);
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– ocena ilościowa – stosowana w przypadku tych rodzajów ryzyka, które
można zmierzyć za pomocą kapitału ekonomicznego bądź w oparciu o miary
dla niego właściwe (ryzyko płynności i ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej).

Pomiaru ryzyka oraz określania wynikających z niego wymogów kapitało-
wych dokonuje się przy wykorzystaniu modeli wartości zagrożonej (VaR)
opartych na założeniach wynikających z apetytu na ryzyko banku (poziom
ufności 99,93% przy rocznym horyzoncie czasowym). Modele uzupełniane są
o testy warunków skrajnych lub analizy scenariuszowe (wrażliwości). W przy-
padku rodzajów ryzyka, dla których taka metodyka nie została ostatecznie
opracowana i wdrożona, bank stosuje metodykę przejściową (zmodyfikowane
modele regulacyjne uzupełnione o testy warunków skrajnych). Kapitał eko-
nomiczny na pokrycie tych rodzajów ryzyka, które można określić ilościowo,
jest agregowany w łączną kwotę kapitału ekonomicznego przy użyciu macie-
rzy korelacji (obejmującej ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne). Za-
gregowany kapitał ekonomiczny jest powiększany o bufor kapitałowy, two-
rząc kwotę kapitału wewnętrznego. Bank deklaruje, że obecnie fundusze
własne pokrywają wymogi regulacyjne z istotnym marginesem bezpieczeńst-
wa. Bank nie podaje szczegółów dotyczących stosowanych modeli ratin-
gowych.

Stosowanie modeli oceny ryzyka kredytowego wiąże się z wieloma korzyś-
ciami dla banku. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

– wyższą precyzję pomiaru ryzyka kredytowego wynikającą z uwzględ-
niania jednocześnie wielu czynników determinujących jego poziom (np. struk-
turę portfela kredytowego, stopień dywersyfikacji kredytów, koligację między
poszczególnymi produktami bankowymi itp.);

– możliwość identyfikacji ryzyka w sposób zobiektywizowany i zestan-
daryzowany;

– uwidocznienie skomplikowanych powiązań między poszczególnymi czyn-
nikami kształtującymi ryzyko kredytowe.

Decyzje kredytowe podejmowane na podstawie wyników uzyskanych
w procesie modelowania ryzyka powinny w jak najwyższym stopniu elimino-
wać błędy odnoszące się do klasyfikacji analizowanych transakcji. Przy
ocenie zdolności kredytowej popełnione mogą być dwa rodzaje nieprawi-
dłowych decyzji. Pierwsza sytuacja określana jako błąd pierwszego rodzaju
występuje wówczas, gdy kredytobiorcy został udzielony kredyt, a następnie
wystąpił brak spłaty zobowiązań w stosunku do banku. Z drugą sytuacją
mamy do czynienia, gdy kredytobiorca, któremu nie udzielono kredytu,
charakteryzuje się posiadaniem zdolności kredytowej w przyszłości. W pierw-
szym przypadku występuje rzeczywista strata kredytowa. Natomiast w dru-
gim powstaje strata polegająca na zrezygnowaniu z potencjalnych zysków
(koszty utraconych korzyści).

124



W zależności od rodzaju kredytobiorcy stosowane są zróżnicowane
metody oceny ryzyka kredytowego. W przypadku kredytów konsumpcyjnych
decydujące znaczenie mają takie cechy kredytobiorcy, jak osiągany dochód,
sytuacja majątkowa oraz wykonywany zawód. Natomiast w przypadku kredy-
tów instytucjonalnych o zdolności kredytowej decydują aktualna i prognozo-
wana sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz wartość potencjalnych zabez-
pieczeń.

Modele pomiaru ryzyka kredytowego oparte na danych fundamentalnych
sprowadzają się w praktyce do zastosowania analizy wskaźnikowej. Analiza ta
polega na obliczeniu wyselekcjonowanego zestawu wskaźników charakteryzu-
jących sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy oraz na ich ocenie.
Wykorzystanie tej metody ogranicza się praktycznie do badania zdolności
kredytowej kredytobiorcy. Prosta analiza wskaźnikowa wykorzystuje stosun-
kowo liczny zbiór wskaźników, z których jednak prawie każdy ocenia odrębny
aspekt działalności przedsiębiorstwa (rentowność, płynność, zadłużenie i spra-
wność zarządzania aktywami). Szeroki zestaw wyspecjalizowanych miar umoż-
liwia jednoznaczną ocenę jedynie wtedy, gdy wszystkie są zgodne lub niezgod-
ne z przyjętymi normami.

Metoda nazwana CreditMetrics została stworzona przez bank J.P. Morgan
jako odmiana opracowanej wcześniej metody VaR. Metoda CreditMetrics
wykorzystywana jest do szacowania przyszłej wartości portfela kredytowego
z uwzględnieniem ryzyka kredytowego wiążącego się z możliwością zmiany
wiarygodności kredytowej kredytobiorców lub ich bankructwem. Mówiąc ina-
czej, metoda ta pozwala na uzyskanie miary potencjalnej zmiany wartości
portfela kredytowego, z określeniem prawdopodobieństwa jej wystąpienia
w przyjętym horyzoncie czasowym. W rezultacie zastosowania tego podejścia
możliwe jest uwzględnienie ryzyka kredytowego w pomiarze i kontroli ryzyka
koncentracji portfela kredytowego, ocenie podejmowanych decyzji kredyto-
wych, ustalaniu limitów kredytowych oraz uzyskiwaniu przesłanek dla efek-
tywnej alokacji kapitału banku.

Zaprezentowane metody identyfikacji, szacowania i oceny ryzyka kredyto-
wego stosowane są powszechnie przez współcześnie działające banki. Więk-
szość z ich wdrożeń wiąże się z wprowadzeniem zindywidualizowanych modyfi-
kacji, uzależnionych od specyfiki funkcjonowania danego banku. Zaletą ich
stosowania jest znacząca precyzja wyników pod warunkiem wykorzystania
wiarygodnych danych. Wadami jest brak odporności na zdarzenia ekstremalne
(rzadko występujące, które pociągają za sobą możliwość wystąpienia znaczą-
cych strat) oraz asymetrię informacji.
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3.3. Metody i instrumenty służące do ograniczania ryzyka
kredytowego w ramach przyjętej polityki kredytowej

Racjonalne i bezpieczne zarządzanie portfelem kredytowym powinno być
oparte na dopasowanej do warunków mikro- i makrootoczenia strategii działa-
nia banku. Cele strategiczne (krótkookresowe) są najczęściej uszczegółowione
w ramach polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Należycie sformułowa-
na i udokumentowana w postaci procedury polityka kredytowa powinna
zawierać kilka istotnych elementów, takich jak:

– plan rozwoju akcji kredytowej na okres obowiązywania polityki w kon-
tekście docelowych grup produktowych i podmiotowych;

– pożądany i graniczny poziom apetytu na ryzyko, jak również zakres
wskaźników poddawanych analizie w celu określenia bieżącego poziomu
ryzyka;

– zakres działań wspierających ograniczanie ryzyka kredytowego;
– organy banku odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz

monitorowanie bieżącego poziomu ryzyka na poziomie klienta i łącznego
portfela kredytowego;

– zasady zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych.

Plan rozwoju akcji kredytowej banku powinien być dopasowany do aktual-
nego poziomu ryzyka oraz apetytu na ryzyko w perspektywie portfela jako
całości. Kierunki kredytowania wynikają z wielu czynników o charakterze
obiektywnym, jak np. położenia geograficznego banku, jak również poziomu
rozwoju lokalnych rynków dóbr i usług. Planowany przyrost akcji kredytowej
może być rozłożony na konkretne grupy produktów bądź w przekroju pod-
miotowym. Polityka kredytowa jest dokumentem stanowiącym podstawę
podejmowanych działań przez organ zarządczy. Należy jednak mieć na
uwadze, że rynek produktów bankowych podlega dynamicznemu rozwojowi,
w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej podmiotów instytucjonalnych
oraz osób fizycznych, jak również stanu zapotrzebowania na konkretne
produkty kredytowe. Zapisy polityki muszą zatem być na tyle elastyczne,
aby zarząd banku mógł swobodnie zareagować na oczekiwania obecnych
i potencjalnych klientów.

Kolejnym istotnym elementem polityki zarządzania ryzykiem kredytowym
jest apetyt na ryzyko, który można zdefiniować jako maksymalny poziom
ryzyka akceptowalny przez bank. Apetyt wyrażony jest najczęściej w odpowied-
nich wskaźnikach ilościowych, które mogą określać np. maksymalne zaan-
gażowanie banku w pojedynczą ekspozycję kredytową, zaangażowanie w po-
szczególne grupy produktów, podmiotów, branże, maksymalną ekspozycję
banku w zakresie dużych zaangażowań bądź określać różnego rodzaju relacje,
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jak np. maksymalny udział obliga kredytowego w bazie depozytowej, czy sumie
bilansowej. Poziom apetytu na ryzyko określony w ramach polityki kredytowej
podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą banku. W polityce bank powinien
również określić rodzaje wskaźników poddawanych cyklicznej analizie w kon-
tekście określania bieżącego poziomu ryzyka. Zazwyczaj bierze się pod uwagę
wskaźniki, takie jak np. wartość wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredy-
towego (poziom współczynnika wypłacalności), udział poszczególnych rodza-
jów ekspozycji w sumie bilansowej banku, indykatory określające jakość port-
fela – wskaźnik jakości dla portfela kredytowego ogółem, wskaźniki jakości dla
poszczególnych rodzajów ekspozycji czy poziom utworzonych rezerw celowych
na należności w sytuacji zagrożonej.

Działania wspierające ograniczanie ryzyka kredytowego stosuje się zarów-
no w zakresie pojedynczej transakcji, jak również na poziomie całego portfela54.
W odniesieniu do poziomu potencjalnego kredytobiorcy ograniczanie ryzyka
powinno koncentrować się na stałym ulepszaniu metod oceny zdolności kredy-
towej. Rzetelna informacja w zakresie dochodu, kosztów utrzymania oraz
poziomu całkowitego zadłużenia (z wykorzystaniem zewnętrznych baz da-
nych) potencjalnego klienta pozwalają uniknąć problemów ze spłatą należności
w trakcie trwania umowy kredytowej55. Niezbędna jest również kwestia zabez-
pieczenia kredytu, które przyjmuje się w ramach kryterium m.in. wartości oraz
możliwości upłynnienia. W celu ustalenia preferowanych form zabezpieczeń
bank powinien posłużyć się analizą historyczną poziomu odzysku z poszczegól-
nych jego form. Ponadto jedną z technik ograniczania ryzyka kredytowego jest
stosowanie pomniejszenia podstawy do tworzenia rezerwy celowej utworzonej
na poszczególne rodzaje ekspozycji. Bank, tworząc rezerwy w wysokości wyni-
kającej z regulacji zewnętrznych, tworzy pewnego rodzaju bufor bezpieczeńst-
wa, który w planie finansowym ujmowany jest jako element kosztów. Rezerwę
celową można jednak pomniejszyć o odpowiednią kwotę w zależności od
rodzaju przyjętego zabezpieczenia oraz okresu stosowania pomniejszenia. Inną
techniką ograniczania ryzyka kredytowego jest pomniejszanie wag ryzyka
w ramach wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.
Ograniczanie ryzyka kredytowego na poziomie łącznego portfela odbywa się
głównie poprzez dywersyfikację struktury udzielanych ekspozycji w wielu
przekrojach. Narzędziem dywersyfikacji są przede wszystkim limity dla po-
szczególnych rodzajów produktów czy grup podmiotowych. System limitów
oraz konieczność ustalenia na poziomie optymalnym dla charakteru działalno-
ści oraz bieżącej sytuacji banku wynika z regulacji zewnętrznych.

54 J. Węcławski, Determinanty kształtowania bankowości relacyjnej w odniesieniu do średnich
przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, 2016,
s. 473-481.

55 W. Rogowski, Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym i operacyj-
nym, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, s. 88-110.
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Racjonalne zarządzanie ryzykiem kredytowym wymaga precyzyjnego okre-
ślenia zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, które powinna zawie-
rać również polityka kredytowa. Najczęściej ryzykiem kredytowym zarządza
zarząd banku bądź wydelegowany członek zarządu. Podejmowanie kluczowych
decyzji odbywa się na podstawie raportów z monitoringu pojedynczych eks-
pozycji kredytowych, jak również z analiz dotyczących ryzyka kredytowego
z perspektywy całego portfela. W instytucjach bankowych funkcjonują również
komórki powołane do opiniowania wniosków kredytowych charakteryzujących
się potencjalnie wyższym poziomem ryzyka (np. kredyty w relatywnie wyso-
kich kwotach).

Komisja Nadzoru Finansowego w ramach rekomendacji dotyczących dob-
rych praktyk bankowych wskazała wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (Rekomendacja S), jak
również detalicznych ekspozycji kredytowych (Rekomendacja T). Zarządzanie
ryzykiem grup ekspozycji tego rodzaju powinno stanowić integralny element
polityki kredytowej.

Ryzyko koncentracji stanowi nieodłączny element ryzyka kredytowego. Nad-
mierne zaangażowanie banku w przypadku pojedynczej ekspozycji, czy konkret-
nej grupy produktowej bądź podmiotowej może stanowić zagrożenie w przypad-
ku pogorszenia się sytuacji gospodarczej potencjalnego kredytobiorcy (w tym
podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie) bądź też załamania
w konkretnym segmencie rynku. Dlatego też niezbędne dla racjonalnej budowy
bezpiecznego portfela banku jest utworzenie systemu limitów kredytowych,
dopasowanego do skali działalności banku, jak również do zidentyfikowanego
profilu i poziomu ryzyka kredytowego. Wysokość limitu dla danego zaangażowa-
nia banku uzależnia się często od posiadanych kapitałów własnych bądź ukazuje
jako maksymalną część obliga kredytowego. Wyznaczenie odpowiednich rodza-
jów limitów oraz ich poziomu jest dla banku obligatoryjne, wynika zaś z ustawy
Prawo bankowe, uchwał oraz rekomendacji KNF.

Jak wskazuje uchwała nr 384/2008 KNF, „Bank jest zobowiązany do
zarządzania ryzykiem koncentracji zarówno na poziomie jednostkowym, jak
i skonsolidowanym, z uwzględnieniem dużych zaangażowań”. Uchwała ta
konkretyzuje proces zarządzania ryzykiem koncentracji, wyznaczając następu-
jące obszary jego limitacji:

– zaangażowanie banku wobec pojedynczych podmiotów lub grupy pod-
miotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie;

– koncentracja w przekroju branżowym, sektora gospodarczego bądź pod-
miotów prowadzących działalność o podobnym charakterze;

– kredytowanie podmiotów z tego samego obszaru geograficznego;
– koncentracja ekspozycji kredytowych zabezpieczonych tym samym ro-

dzajem zabezpieczenia;
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– zaangażowanie instytucji bankowej w ekspozycje udzielane w tej samej
walucie;

– udzielanie ekspozycji podmiotom wymienionym w art. 79 ust. 1 ustawy
Prawo bankowe (podmioty dominujące, zależne, członkowie oraz tzw. osoby
wewnętrzne, czyli członkowie kierownictwa banku i osoby z nimi powiązane);

– zaangażowanie banku w ekspozycje o charakterze dużych zaangażowań.
Uchwała obliguje banki do wprowadzenia struktury wewnętrznych limitów

koncentracji, nie podając jednocześnie konkretnych wartości. Banki same
wyznaczają zatem poziom limitów, jednakże muszą one posiadać uzasadnienie
ich ustalenia, które powinno wynikać np. ze strategii działania, przyjętych
kierunków rozwoju akcji kredytowej, jakości portfela w danej branży, perspek-
tyw rozwoju rynku lokalnego, poziomu odzysku z przyjętych form zabez-
pieczenia oraz wielu innych czynników specyficznych dla działalności danej
instytucji bankowej (uzasadnienie powinno być sporządzone w formie pisem-
nej). W uchwale nr 384/2008 zwraca się szczególną uwagę na informacje
dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotów oraz konkretnych branż, jak
również branie pod uwagę innych rodzajów ryzyka bankowego, mogących mieć
wpływ na ryzyko koncentracji (ryzyko stopy procentowej, płynności itd.).
Uchwała ta nakłada również obowiązki dotyczące m.in. konieczności uchwale-
nia poziomu limitów przez organ zarządczy, raportowania w zakresie wykorzy-
stania limitów, jak również określenia sytuacji, w których dopuszczalne jest ich
przekroczenie.

Ponadto banki są zobowiązane do regularnego przeprowadzania testów
warunków skrajnych w zakresie ryzyka koncentracji. Testy warunków skraj-
nych mają za zadanie zobrazować sytuację szokową, w jakiej może się znaleźć
bank. Wyniki testu komórka badająca ryzyko kredytowe raportuje organowi
zarządczemu. W razie spełnienia warunków koniecznych do uznania ryzyka
kredytowego danego testu jako istotne podejmuje się działania prewencyjne,
które mają za zadanie uchronić bank przed stratami wynikającymi z hipo-
tetycznej sytuacji skrajnej. Konieczność przeprowadzania testów wynika
również z Rekomendacji S oraz T KNF. Scenariusze sytuacji szokowej
w zakresie kredytów zabezpieczonych hipotecznie (w myśl definicji z Reko-
mendacji S) powinny obejmować co najmniej wpływ czynników takich, jak
stopa procentowa czy kursy walut na adekwatność przyjętego przez bank
maksymalnego poziomu wskaźnika DtI (relacja wydatków związanych z ob-
sługą zobowiązań kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych do
dochodu klienta), wskaźnika LtV (relacja wartości ekspozycji kredytowej do
wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu), jak również
jakości portfela. Podobnie zapisy Rekomendacji T wskazują m.in. na koniecz-
ność badania wpływu stopy procentowej czy kursów walut na przyjęty
maksymalny poziom wskaźnika DtI.
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Budowa bezpiecznego portfela musi opierać się na systemie limitów kon-
centracji, które są podstawą procesu dywersyfikacji portfela kredytowego
w wielu przekrojach. Testy warunków skrajnych stanowią zaś narzędzie do
prewencyjnego wykrywania zagrożeń związanych zarówno ze zbytnią koncent-
racją zaangażowania banku, jak też innymi czynnikami ryzyka, które zostały
zidentyfikowane przez bank jako istotne.

Metody i instrumenty służące do ograniczania ryzyka kredytowego stoso-
wane w oparciu o regulacje systemowe stanowią powszechny element systemu
zarządzania ryzykiem kredytowym banku. Zaletą stosowanych metod jest
duża uniwersalność, co daje możliwości ich stosowania na większości rynków.
Wadą jest natomiast ciągłe ich modyfikowanie przez regulatora, co jest skut-
kiem ich niepełnego dopasowania do szybko zmieniających się warunków
rynkowych w sytuacji kryzysu finansowego.

3.4. Zarządzanie ryzykiem cen akcji i surowców

Charakterystyczną cechą inwestycji w akcje jest to, że odznaczają się
relatywnie dużą zmiennością cen (w porównaniu do zmienności cen obligacji),
zwłaszcza w krótkim okresie, weryfikowaną przez rynek kapitałowy. Wśród
czynników ryzyka, mających wpływ na wycenę akcji danej spółki, wyróżnić
należy następujące:

– ryzyko makroekonomiczne – związane z wrażliwością rynku kapitało-
wego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne;

– ryzyko branżowe – związane ze wzrostem konkurencji, spadkiem popytu
na produkty sprzedawane przez podmioty z branży, jak również zmiany
technologiczne;

– ryzyko specyficzne spółki – związane z jakością pracy zarządu, zmianą
strategii lub modelu biznesowego spółki, zmianą jakości ładu korporacyjnego,
polityki dywidendowej56.

Głównym czynnikiem warunkującym ryzyko inwestowania w akcje jest
kondycja finansowa spółki będącej ich emitentem, odzwierciedlająca specyficz-
ne ryzyko spółki. W sytuacji, gdy spółka prosperuje dobrze, wraz ze wzrostem
jej wartości może rosnąć cena akcji, można oczekiwać udziału w zysku spółki,
czyli dywidendy.

Jednakże biorąc pod uwagę zasady funkcjonowania gospodarki wolnoryn-
kowej, inwestując w papier wartościowy, jakim jest akcja, należy brać pod
uwagę trudności ze sprzedażą produktów spółki, brak zysków, a w konsekwen-

56 J. Heller, Investments as a Regional Policy Instrument, Olsztyn Economic Journal, 5 (1), 2010,
s. 15-27.
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cji spadek wartości rynkowej spółki albo nawet jej upadłość, co spowoduje
obniżenie wartości akcji spółki.

Posiadanie akcji obciążone jest ogólnym ryzykiem związanym z inwes-
towaniem na rynku kapitałowym, takim jak: ryzyko płynności, ryzyko zawie-
szenia notowań spółki bądź ryzyko wycofania akcji z obrotu zorganizowanego.

Zależność pomiędzy ryzykiem mierzonym odchyleniem standardowym
a oczekiwaną stopą zwrotu można przedstawić za pomocą tzw. mapy ryzyko-
-dochód57, która pozwala pogrupować poszczególne walory ze względu na ich
dochodowość i ryzyko. Wykres rozrzutu pomiędzy odchyleniem standardowym
wyznaczonym dla poszczególnych walorów a oczekiwaną stopą zwrotu po-
dzielony jest bowiem na cztery obszary wskazujące walory o potencjalnie
większym lub mniejszym ryzyku i dochodowości. W przypadku analizy spółek
giełdowych, podziału na poszczególne obszary dokonują dwa parametry wy-
znaczone dla stopy zwrotu i odchylenia standardowego głównego indeksu
giełdowego (np. WIG) bądź też indeksu branżowego58. Na tej podstawie można
zidentyfikować następujące grupy spółek:

– dające potencjalnie wyższe dochody w stosunku do danego indeksu
giełdowego, ale obarczone większym ryzykiem;

– dające potencjalnie wyższe dochody w stosunku do danego indeksu
giełdowego i obarczone jednocześnie mniejszym ryzykiem;

– obarczone mniejszym ryzykiem, ale dające mniejsze potencjalne dochody;
– obarczone wyższym ryzykiem i przynoszące mniejsze potencjalne do-

chody.
Jedną z popularniejszych miar ryzyka, opierającą się na zmienności stóp

zwrotu jest VaR opracowana przez grupę RiskMetricsTM. Pomimo że miara ta
wykorzystywana jest przede wszystkim przez instytucje finansowe, ze względu
na jej prostotę i łatwość interpretacyjną, bez większych problemów może być
wykorzystywana w ocenie ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów indywidu-
alnych. VaR, czyli największa strata, jakiej należy spodziewać się, inwestując
w dany walor lub portfel inwestycyjny w określonym horyzoncie czasowym
i przy przyjętym poziomie ufności, przy założeniu, że rynek będzie zachowywał
się w sposób „normalny”. VaR koncentruje się na stratach, analizując poziom
najmniejszych wartości rozkładu stopy zwrotu z inwestycji (dolny ogon roz-
kładu)59.

Podstawowe założenia dotyczące VaR wynikają z regulacji sformułowanych
przez Komitet Bazylejski, przyjmowanych przez lokalnych regulatorów za
obowiązujące prawo. Kluczowym założeniem jest stosowanie miary VaR z po-

57 W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002, s. 26.
58 G. Mentel, Ryzyko rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 37.
59 G. Trzpiot, O wybranych własnościach miar ryzyka, Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 91.
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ziomem istotności równym 99% jako właściwej do szacowania poziomu ryzyka
rynkowego. Mimo że regulacje Komitetu Bazylejskiego są szczegółowe, to
pozostawiają znaczną swobodę w wyborze właściwych modeli do szacowania
poziomu ryzyka rynkowego, w tym cenowego akcji. Wymagane jest jedynie, by
stosowana metoda i wyniki uzyskiwane na jej podstawie były odpowiedniej
jakości.

Wybór właściwego modelu do prognozowania miary VaR ma istotne znacze-
nie w opracowaniu modeli pomiaru ryzyka. Pomocne w budowie odpowied-
niego modelu są stylizowane fakty danych finansowych, które pozwalają
określić, jaką specyfikę modele ryzyka rynkowego powinny uwzględniać.

Stylizowane fakty dotyczące zmienności na rynkach finansowych zostały
określone na podstawie wieloletnich obserwacji i mają charakter empiryczny.
Stanowią one zbiór często powtarzających się (na różnych rynkach i w różnym
czasie) charakterystyk zmienności danych finansowych. Stylizowane fakty
mają kluczowe znaczenie przy budowie modeli pomiaru ryzyka rynkowego,
ponieważ nieuwzględnienie ich w modelu może prowadzić do uzyskania wyni-
ków o niskiej jakości.

Ogólne wymagania Komitetu Bazylejskiego dotyczą ujmowania czynników
ryzyka w pomiarze ryzyka rynkowego. Komitet Bazylejski oczekuje, że w we-
wnętrznych modelach pomiaru ryzyka rynkowego uwzględnione będą wszyst-
kie istotne czynniki wpływające na wartość portfela handlowego (np. ceny
aktywów, stopy procentowe, kursy walutowe). Nie oznacza to, że dla każdego
z aktywów mają być uwzględnione wszystkie zidentyfikowane czynniki ryzyka,
tylko te, które wpływają na jego ekspozycję na ryzyko. W szczególności Komitet
Bazylejski oczekuje, że zostaną uwzględnione następujące zasady określania
i uwzględniania czynników ryzyka:

1. Czynniki, które zostały uwzględnione w wycenie aktywów, co do zasady,
powinny być przyjęte również jako czynniki ryzyka w modelu prognoz VaR.
Pominięcie takiego czynnika w modelu wewnętrznym powinno być odpowied-
nio uzasadnione. W przypadku typowych instrumentów (np. akcje notowane
na lokalnej giełdzie) zestaw czynników ryzyka może być relatywnie mniejszy.
Dla bardziej złożonych instrumentów powinna być uwzględniana większa ilość
czynników ryzyka. Nadzorca oczekuje, by modele VaR uwzględniały tam, gdzie
jest to uzasadnione, nieliniowe zależności, ryzyko korelacji oraz ryzyko in-
strumentu bazowego.

2. W przypadku analizy instrumentów opartych na stopie procentowej,
bank ma za zadanie przygotować zestaw czynników ryzyka uwzględniający
specyfikę wszystkich posiadanych przez siebie instrumentów tego typu. Powi-
nien wziąć pod uwagę, np. waluty, w jakich są notowane oraz modelować
krzywą ich dochodowości w podziale uwzględniającym ich zapadalność (dla
głównych rynków i walut, krzywa dochodowości powinna być budowana co
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najmniej na sześciu czynnikach ryzyka). Dodatkowo system pomiaru ryzyka
powinien uwzględniać ryzyko niedoskonale skorelowanych przesunięć między
różnymi krzywymi dochodowości.

3. W przypadku kursów walutowych system pomiaru ryzyka rynkowego
powinien uwzględniać czynniki ryzyka dla każdej z walut, w których bank
posiada pozycje.

4. Dla instrumentów kapitałowych bank zobowiązany jest do uwzględ-
niania czynników ryzyka dla każdego rynku, na którym posiada istotną
pozycję. Powinien uwzględnić czynniki ryzyka dotyczące ogólnego ryzyka
danego rynku. Rozszerzeniem podejścia mogłoby być uwzględnienie specyfiki
poszczególnych sektorów danego rynku. Najbardziej zaawansowanym podej-
ściem jest uwzględnienie zmienności pojedynczych aktywów.

5. W przypadku surowców, bank powinien uwzględnić czynniki ryzyka dla
każdego z rynków surowców, na których posiada istotną pozycję. Wybór
czynników ryzyka powinien zostać dokonany z zachowaniem zasady propor-
cjonalności.

Komitet Bazylejski wymaga przygotowania złożonego i konserwatywnego
procesu testowania warunków skrajnych, który umożliwi zidentyfikowanie
zdarzeń mogących w przyszłości powodować istotny wzrost ryzyka rynkowego
banku. Ponadto oczekuje, że przygotowane w ramach tych testów scenariusze
będą uwzględniały szeroki zbiór czynników, które mogą wpływać na wy-
stąpienie nadzwyczajnych strat lub zysków i znacznie obniżyć możliwości
efektywnej kontroli ryzyka. Czynniki powinny uwzględniać zdarzenia rzadkie,
ale bardzo dotkliwe oraz wpływ zdarzeń z innych obszarów ryzyka (kredytowe-
go i operacyjnego).

Testowanie warunków skrajnych powinno mieć zarówno charakter jakoś-
ciowy, jak i ilościowy oraz uwzględniać problem płynności. Ilościowe testo-
wanie warunków skrajnych musi się opierać na wiarygodnych scenariuszach,
które uwzględniają specyfikę posiadanego przez bank portfela. Analiza jakoś-
ciowa ma umożliwić ocenę, na ile trzymany w banku kapitał ma możliwość
absorbcji ewentualnych skrajnych zdarzeń oraz wskazać miejsca w systemie
zarządzania ryzykiem, które można usprawnić w celu redukcji ekspozycji na
ryzyko.

Podstawą zaproponowanej w regulacjach metody backtestingu jest porów-
nywanie prognoz VaR z faktycznie zrealizowanymi zmianami wartości analizo-
wanego portfela. W ramach metody zliczane są przypadki, kiedy zrealizowana
strata przekroczyła wartość VaR. W ten sposób obliczana jest empiryczna
liczba przekroczeń, którą porównuje się ze spodziewaną ich liczbą przekroczeń.
Spodziewana liczba przekroczeń wynika bezpośrednio z przyjętej normy pew-
ności na poziomie 99%. Backtesting ma być wykonywany kwartalnie na
podstawie ostatnich 250 obserwacji (12 miesięcy obserwacji).
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Z perspektywy zarządzania ryzykiem problematyczne są okresy, w których
występują największe straty. Zabezpieczenie się przed ich realizacją wymaga
dodatkowych działań, dlatego system zarządzania ryzykiem rynkowym powi-
nien umożliwiać identyfikację okresów o najbardziej dotkliwych stratach.
Wówczas za pomocą modeli prognozy stanu powinno być możliwe przewidzenie
niekorzystnego okresu i podjęcie odpowiednich czynności w celu zabezpiecze-
nia się przed nadzwyczajnymi stratami. Przykładem może być zastosowanie
innego niż zwykle (w stanie spokoju) modelu do prognozowania VaR, uwzględ-
niającego fakt, że identyfikowany okres charakteryzuje się większym niż
zazwyczaj ryzykiem.

Banki są zobowiązane do uwzględnienia i łącznej analizy własnych scena-
riuszy oraz scenariuszy dostarczonych przez organy nadzorcze. Scenariusze
przygotowane przez nadzorcę mogą dotyczyć trzech głównych zagadnień:

1. Analizy największych strat odnotowanych w rozpatrywanym okresie
i odniesienie ich do poziomu trzymanych kapitałów.

2. Testowania warunków skrajnych analizowanego portfela w okresie sil-
nych turbulencji, np. kryzysu rynku kapitałowego (1987 r.), kryzysu mechaniz-
mu walutowego ERM (1992-1993), kryzysu rosyjskiego (1998 r.), bańki speku-
lacyjnej rynku firm technologicznych tzw. firm dot com (2000 r.) czy ostatniego
kryzysu finansowego (2007/2008). Scenariusze powinny uwzględniać silne
zmiany cen oraz ograniczenie płynności danych aktywów.

3. Ocena wrażliwości ekspozycji banku na ryzyko rynkowe ze względu na
założenia dotyczące zmienności oraz korelacji. Tego typu scenariusze będą
służyły do analizy zachowania rozpatrywanego portfela w sytuacji skrajnych
realizacji obserwowanej zmienności oraz korelacji60.

Najprostszą formą ekspozycji na ryzyko surowców, z punktu widzenia
inwestora portfelowego, wydaje się inwestycja w papiery wartościowe, szcze-
gólnie w akcje spółek działających na rynkach surowców. W przypadku pod-
miotów, których działalność jest skoncentrowana na rynkach surowców, takich
jak spółki górnicze czy spółki z sektora rolnego bezpośrednio zaangażowane
w produkcję surowców rolnych, wyniki finansowe, a w konsekwencji ceny akcji
powinny wykazywać ścisłe powiązanie z cenami surowców.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosło znaczenie rynków surow-
ców, biorąc pod uwagę wolumen transakcji i liczbę otwartych pozycji (rys. 14).
Ma to związek z procesem finansjalizacji, przejawiającym się znaczącym
wzmocnieniem korelacji pomiędzy cenami surowców a cenami akcji oraz
wzrostem korelacji pomiędzy cenami poszczególnych grup surowców, co spra-
wia, że rynek surowców staje się cenowo coraz bardziej homogeniczny.

60 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Revised frame-
work. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision; Revisions to the Basel II
market risk framework – updated as of 31 December 2010. Basel Committee on Banking Supervision.
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Wzrost obrotów spowodowany jest napływem inwestorów krótkotermino-
wych o charakterze spekulacyjnym, podążających za dodatnią premią za
ryzyko. Generuje to wzrost zmienności cen na rynkach surowców (rys. 15
i rys. 16).

Ekspansja ta odbywa się w oparciu o rosnącą wartość otwieranych pozycji,
co generuje wzrost ryzyka kontrahentów. Dla firm, będących producentami
i konsumentami surowców, stanowi to nowy czynnik ryzyka związanego ze
stabilnością ich przepływów operacyjnych.

Typowy mechanizm związku pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem
surowców jest następujący: jeżeli ceny akcji spadną, natomiast ceny surowców
pozostaną stałe, wówczas udział surowców w portfelu wzrośnie. W celu zrekon-
struowania pierwotnie ustalonych wag, inwestor musi zredukować udział
surowców, czyli je sprzedać. W rezultacie opisanego mechanizmu, szoki ze-
wnętrzne z rynku akcji są transferowane również na rynek surowców.

Istnieje kilka podstawowych przyczyn, dla których inwestorzy decydują się
na ulokowanie części portfela na rynkach surowców. Po pierwsze, jak wskazują
badania, zdywersyfikowane portfele surowcowych kontraktów terminowych
wypracowują długoterminową, dodatnią premię za ryzyko i stopy zwrotu
o rozkładzie zbliżonym do rynku akcji61. Po drugie, stopy zwrotu z rynku

61 H. Till, Part II of a Long Term Perspective on Commodity Futures Returns: Term Structure as
the Primary Driver of Returns, [w:] H. Till, J. Eagleeye (red.), Intelligent Commodity Investing: New
Strategies and Practical Insights for Informed Decision Makings, Risk Books, London 2007.
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Źródło: Reuters (dostęp 24.02.2017).

surowców cechują się niskimi lub wręcz ujemnymi współczynnikami korelacji
ze stopami zwrotu z tradycyjnych klas aktywów, co czyni je użytecznymi
w strategicznej alokacji aktywów62. Po trzecie, część surowców może zabez-

62 G.B. Gorton, K.G. Rouwenhorst, Facts and Fantasies about Commodity Futures, Financial
Analyst Journal, 62 (2), 2006, s. 47-68.
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pieczać przed ryzykiem wydarzeń skrajnych (ang. tail-risk)63. Po czwarte,
indeksy surowców wykazują zdolności do zabezpieczenia przed inflacją64. Po
piąte, wyniki szeregu badań pozwalają przyjąć, że surowce mogą zostać
wykorzystane w taktycznej alokacji aktywów65.

Wydaje się, że wśród ekonomistów istnieje szeroki konsensus co do tego, że
inwestowanie w surowce charakteryzuje się szeregiem atutów. Niemniej jed-
nak kwestia, w jaki sposób na owe atuty oddziałuje zjawisko finansjalizacji,
pozostaje pytaniem otwartym. Niektóre badania sugerują, że zmiany w struk-
turze krzywych terminowych i sile korelacji mogą stawiać pod znakiem zapyta-
nia zasadność włączania surowców do portfela inwestycyjnego66.

Ceny surowców prezentują odmienny wzorzec zmian. Popyt na surowce ze
strony gospodarki realnej jest największy wówczas, gdy aktywność gospodar-
cza jest najwyższa. W rezultacie, ceny surowców (stopy zwrotu) są w większym
stopniu determinowane przez bieżącą, a nie przyszłą sytuację gospodarczą
(rys. 17). Zgodnie z tym rozumowaniem, ceny powinny być najniższe w okre-
sach, kiedy aktywność gospodarcza jest najsłabsza, a najwyższe, gdy jest
najsilniejsza.

Można przyjąć, że stopy zwrotu na rynkach surowców podążają za pozio-
mem PKB (dla PKB per capita, rys. 17). Dodatkowo należy zauważyć, że stopy
zwrotu z obu klas aktywów (akcje oraz surowce) są z reguły dodatnio skorelo-
wane ze zmianami aktywności gospodarczej, jednak owa korelacja ma odmien-
ne korzenie. W przypadku akcji są to zmiany w kondycji finansowej przedsię-
biorstw, wahające się w czasie stopy dyskontowe, efekt bogactwa, zmienne
koszty finansowania. Z kolei w odniesieniu do surowców, największe znaczenie
ma bieżący popyt ze strony realnej gospodarki. W efekcie, choć mogą istnieć
pewne różnice w charakterze zależności (wyprzedzająca, zbieżna, opóźniona),
obie klasy aktywów wykazują dodatnią korelację z wahaniami cyklu koniunk-
turalnego.

Teoria ta jest zgodna z obserwacjami empirycznymi. Stopy zwrotu na
rynku surowców charakteryzują się dodatnimi korelacjami i betami ze zmiana-
mi produkcji przemysłowej w gospodarce. Relacja jest szczególnie silna w przy-
padku metali przemysłowych i surowców energetycznych.

63 K.J. Armstead, R. Venkatraman, Commodity Returns – Implications for Active Management,
[w:] H. Till, J. Eagleeye (red.), Intelligent Commodity Investing, s. 293-312.

64 Z. Umar, L. Spierdijk, Are Commodities a Good Hedge against Inflation? A Comparative
Approach, Netspar discussion paper, 2011.

65 Z. Adams, R. Fuss, G.K. Kaiser, Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Returns,
[w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser (red.), The Handbook of Commodity Investing, Wiley,
New York 2008, s. 87-112.

66 A. Zaremba, Implications of Financialization for Strategic Asset Allocation: The Case of
Correlations, Working Paper, 2014; idem, Implications of Financialization for Commodity Investors:
The Case of Roll Yields, Working Paper, 2014.
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Korelacja wydaje się być szczególnie silna w odniesieniu do nieoczekiwanej
inflacji67 i w długich horyzontach czasowych68. Znacząca liczba badań wykazała
możliwości zabezpieczenia się przed inflacją za pomocą inwestycji w poszczegól-
ne subsektory rynku surowców lub wręcz pojedyncze surowce69. Generalnie
wydaje się, że korelacja jest wyjątkowo silna w przypadku surowców ener-
getycznych i metali przemysłowych, natomiast stosunkowo niska w odniesie-
niu do surowców rolnych i metali szlachetnych70. Jako że większość surowców
wchodzących w popularne indeksy rynków surowców jest notowana w dolarach
amerykańskich, zdolność surowców do zabezpieczania przed ryzykiem inflacji
wydaje się być przede wszystkim zjawiskiem dolarowym. Wiele badań sugeru-
je, że choć współczynniki korelacji z inflacją w USA są wysokie i istotne
statystycznie, analogiczne zależności w Europie czy Japonii zdają się być
niejasne71. Jakkolwiek dane z niektórych rynków rozwijających się, jak choćby
Indii, wskazują na zdolności do zabezpieczania przed inflacją także poza

67 G.B. Gorton, K.G. Rouwenhorst, Facts and Fantasies about Commodity Futures, s. 47-68.
68 Ibidem.
69 J.D. Woodard, Commodity Futures Investments: A Review of Strategic Motivations and Tactical

Opportunities, [w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser (red.), The Handbook of Commodity Investing,
s. 56-86.

70 Z. Adams, R. Fuss, G.K. Kaiser, Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Returns,
[w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser (red.), The Handbook of Commodity Investing, s. 299.

71 Ibidem, s. 345.
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Stanami Zjednoczonymi72. Opisane powyżej wzorce zachowań cen surowców
były badane przede wszystkim w okresie poprzedzającym finansyzację rynków
surowców. Pytanie, które pozostaje otwarte, brzmi: W jaki sposób strukturalne
zmiany, określane mianem finansyzacji, wpłynęły na te wzorce?

Ze względu na fakt, że stopy zwrotu z rynku surowców i akcji stały się
skorelowane w większym stopniu, możliwe jest, że zależność surowców z cyk-
lem koniunkturalnym została wzmocniona. Argumentacja potwierdzająca po-
wyższe przypuszczenie jest następująca: na rynkach, gdzie dokonywano nieli-
cznej spekulacji wynikającej z nadmiernej podaży pieniądza, oba kanały inter-
akcji występowały w różnych momentach w czasie, podczas gdy na rynkach,
które podlegały znacznej finansyzacji są zsynchronizowane, więc mogą wzmac-
niać się nawzajem. Zatem, czy powiązanie stóp zwrotu na rynku surowców
z cyklem koniunkturalnym jest obecnie silniejsze niż było przed zmaterializo-
waniem się zmian określanych jako finansyzacja? Biorąc pod uwagę powyższe
rozumowanie jest to bardzo prawdopodobne, tym niemniej teza taka wymaga
pogłębionych badań.

Dodatkowo, ze względu na fakt, że zmiany cen akcji i surowców stały się
silniej skorelowane i bardziej zsynchronizowane, możliwe jest, że tradycyjne
wzorce zachowań wyprzedzających czy zbieżnych zostały zakłócone. Pytanie,
które należy tu postawić, należy sformułować tak: Czy na sfinansyzowanych
rynkach surowców stopy zwrotu wciąż są opóźnione lub zbieżne względem
wahań koniunktury gospodarczej, czy też może zachowują w bardziej anty-
cypacyjny, wyprzedzający sposób, podobnie jak akcje? Trudno jest to jedno-
znacznie ocenić, ponieważ mogą wystąpić znacznie różnice pomiędzy różnymi
surowcami. I dalej: Czy rynki surowców wciąż zapewniają zabezpieczenie przed
inflacją? Wprawdzie nie ma żadnego mechanizmu, który sprawiałby, że finan-
syzacja bezpośrednio oddziałuje na zależności z inflacją, jednak wpływ może
być pośredni, np. poprzez współzależności z cyklem koniunkturalnym. Wydaje
się, że jest to możliwe, tym niemniej siła oddziaływania może być uzależniona
od warunków, w których rozpatrywane jest dane zjawisko.

Ewolucja cen surowców jest jednym z elementów zainteresowań badaw-
czych w ciągu ostatnich lat. Od rynków wschodzących do rozwiniętych, na
całym świecie ceny surowców mają duży wpływ na dynamikę działalności
gospodarczej. Międzynarodowy handel nimi reprezentuje jedną czwartą świa-
towej wymiany towarowej, a duży udział PKB krajów rozwijających się ma
związek z surowcami. Zatem zarówno długoterminowe trendy, jak i krótkoter-
minowe wahania cen surowców są kluczowymi czynnikami determinującymi
kursy walutowe, ceny, dochody krajowe i bilanse płatnicze.

72 A. Joshi, Inflation Risk Hedging Strategy for Equities using Commodity Futures. International
Journal of Trade, Economics and Finance, 3 (2), 2013, s. 78-81.
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Podczas występujących wzrostów cen surowców stwierdzono, że luźna
polityka pieniężna i utrzymujące się niskie stopy procentowe mogą częściowo
przyczynić się do tego wzrostu. Jeśli tak jest, warto zrozumieć, w jakim stopniu
łagodzenie polityki pieniężnej wpływa na zmiany cen surowców.

Wzrost finansjalizacji rynków surowców i ich związek z głównymi walutami
rozliczeniowymi (ryzyko walutowe) potwierdza korelacja z agregatem M2
podaży pieniądza dla dolara (USD) oraz euro (EUR) – rys. 18 i rys. 19.
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Rys. 18. Korelacja Indeksów Surowcowych z ilością USD M2
Źródło: Reuters (dostęp 24.02.2017).
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W odniesieniu do dolara korelacja ta jest równomiernie rozłożona w czasie
zarówno po ujemnej, jak i po dodatniej stronie. Oznacza to czasowe odwracanie
charakteru zależności, co świadczy o tym, że rynek surowców jest wykorzys-
tywany do celów spekulacyjnych (dodatnia korelacja), a także stanowi uzupeł-
nienie rynków akcji poprzez możliwość dywersyfikacji.

W odniesieniu do waluty euro korelacja podaży pieniądza i sytuacji na
rynkach surowców jest w większości okresu ujemna, co oznacza, że wzrostowi
podaży pieniądza towarzyszyła częściej dekoniunktura na rynkach surowców.

Co więcej, na rynkach surowców mamy do czynienia ze zróżnicowaną
strukturą uczestników, którzy mają sprzeczne interesy.

Na podstawie danych zaprezentowanych na rys. 20 i 21 można stwierdzić,
że notowania poszczególnych surowców z lekkim opóźnieniem podążają za
pozycjami funduszy spekulacyjnych. Pozycje producentów (tych zabezpieczają-
cych fizyczny towar, np. Wipasz) są częściej przeciwne do ruchu cen. Świadczy
to o tym, że to fundusze spekulacyjne kreują ceny na rynkach surowców.

13
.06

.20
07

13
.06

.20
06

13
.06

.20
08

13
.06

.20
09

13
.06

.20
10

13
.06

.20
11

13
.06

.20
12

13
.06

.20
13

13
.06

.20
14

13
.06

.20
15

13
.06

.20
16

500000

400000

300000

200000

100000

0

-100000

-200000

-300000

-400000

160

140

120

100

80

60

40

20

0

po
zy

cj
e

ce
n

a

pozycje producentów
LAST

pozycje funduszy pozycje producentów

Rys. 20. Pozycje funduszy i producentów na rynku ropy crude
Źródło: Reuters (dostęp 24.02.2017).

Zatem w ramach podsumowania można przyjąć, że rynki surowców są
coraz bardziej „oderwane” od fundamentów światowej gospodarki, natomiast
spekulanci zmuszeni są do lokowania płynnych rezerw kapitałowych. Zjawisko
to powiększa tym bardziej potencjał ryzyka (zmienności) rynków surowców, że
występuje niezależnie od panującej pogody i czynników warunkujących rzeczy-
wisty popyt i podaż surowców.
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Rys. 21. Śruta sojowa – pozycje funduszy i producentów
Źródło: Reuters (dostęp 24.02.2017).

Indeks cen rynku surowców jest szczególną postacią indeksu cenowego,
czyli wskaźnika ekonomicznego, który możemy zdefiniować jako statystyczny
wskaźnik ilościowego opisu dynamiki cen w okresie badanym w porównaniu
z okresem podstawowym.

Może on być konstruowany na podstawie szerokiego przekroju cen surow-
ców różnych klas lub z wykorzystaniem cen określonej klasy surowców. Ze
względu na rozproszenie, niską płynność i co za tym idzie, brak transparentno-
ści spotowych rynków surowców, podstawą kalkulacji najbardziej popularnych
indeksów rynku surowców są ceny terminowe, zwłaszcza ceny surowcowych
kontraktów futures z najbardziej płynnych rynków giełdowych73. Indeks ter-
minowych cen surowców jest więc miarą koniunktury całego rynku surowców
(lub jego segmentu). Pierwsze indeksy rynku surowców zostały zdefiniowane
jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w.74

Początek XXI w. przyniósł dynamiczny rozwój kategorii produktów inwes-
tycyjnych bazujących na indeksach surowców, odpowiadających na rosnące
zainteresowanie inwestorów portfelowych. Pierwszą kategorią produktów
inwestycyjnych opartych na indeksach surowców są instrumenty pochodne,
w szczególności notowane na rynkach regulowanych: kontrakty futures i opcje
na kontrakty futures.

73 J. Tomaszewski, Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach
inwestorów finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 396.

74 A.M. Fuertes, J. Miffre, G. Rallis, Speculative Commodity Indexes, Hedge Funds Review, June
2011, s. 3.
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Dostępne są także pozagiełdowe instrumenty pochodne bazujące na indek-
sach rynku surowców, takie jak swapy indeksowe, które w ostatnich latach
stają się jedną z popularniejszych form inwestycji w indeksy surowców, gdyż
jako indywidualnie negocjowane instrumenty rynku OTC mogą być dokładnie
dopasowane przez oferującego dealera do zapotrzebowania klienta.

Ze względu na wysoki poziom ryzyka i bariery wejścia wielu inwestorów
wybiera pośrednie formy inwestycji w indeksy rynku surowców. Szczególnie
istotną innowacją ostatnich lat w tym zakresie było pojawienie się instrumen-
tów typu Exchange Traded Notes (ETN), notowanych na rynkach giełdowych
obligacji, których cena powiązana jest z poziomem indeksu surowców. W ter-
minie wykupu obligacji jej emitent wypłaca inwestorowi kwotę odpowiadającą
wartości funduszu pomniejszoną o opłatę za zarządzanie inwestycją75.

W ostatnich latach popularność zyskują fundusze inwestycyjne śledzące
zachowanie indeksów surowców, szczególnie typu Exchange Traded Funds
(ETF). Fundusz ETF to szczególny rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego,
którego jednostki uczestnictwa, w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy
otwartych, są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym. ETF realizują pasyw-
ne strategie inwestycyjne polegające na naśladowaniu zachowania referencyj-
nego indeksu lub koszyka aktywów. Fundusz powiela zachowanie aktywów
referencyjnych, nabywając kontrakty futures, na których podstawie wartość
indeksu jest wyznaczana, kontrakty futures lub opcje na sam indeks albo
pozagiełdowe swapy indeksowe76.

Rozwój nowych instrumentów finansowych, umożliwiających zajmowanie
pozycji generującej dochód determinowany zmianami wartości indeksów rynku
surowców bez konieczności fizycznych inwestycji w surowce, przyczynił się do
szybkiego wzrostu wartości inwestycji portfelowych na rynkach finansowych
w pierwszej dekadzie XXI w.

Najwcześniejsze indeksy surowców były czysto statystycznymi miarami
koniunktury na rynkach surowców. Ich cel na ogół polegał na zaprezentowaniu
koniunktury szerokiego rynku surowców, dlatego indeksy bazowały na koszy-
kach szerokiej palety surowców, należących do różnych grup surowców. Naj-
wcześniejsze indeksy obliczano jako proste średnie arytmetyczne cen surow-
ców uwzględnianych w indeksie, co groziło nieproporcjonalnie dużym wpły-
wem na wartość indeksu cen surowców o niewielkim znaczeniu w gospodarce77.
W kolejnych indeksach (lub modyfikacjach ich standardów) proste średnie
zastępowano średnimi ważonymi, przy czym wagi udziału poszczególnych

75 H.R. Stoll, R.E. Whaley, Commodity Index Investing and Commodity Futures Prices, Journal
of Applied Finance, 20 (1), 2010, s.13.

76 S.H. Irwin, D.R. Sanders, Index Funds, Financialization, and Commodity Futures Markets,
Applied Economic Perspectives and Policy, 33 (1), 2011, s. 4.

77 J. Tomaszewski, Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych, s. 106.
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surowców najczęściej uzależniano od wartości globalnej produkcji danego
surowca oraz płynności rynku kontraktów terminowych na dany surowiec.
Inną cechą wczesnych indeksów było uwzględnianie wszystkich dostępnych
cen surowca ujmowanego w indeksie, a więc najczęściej wyznaczanie średniej
cen z wszystkich serii kontraktów terminowych na dany surowiec. Taka
procedura nie odzwierciedla jednak typowego zachowania inwestorów na
realnym rynku terminowym, którzy ze względu na ryzyko płynności unikają
inwestycji w serie kontraktów terminowych o odległych terminach zapadalno-
ści. Kolejna modyfikacja indeksów surowców polegała zatem na uwzględnieniu
procedury tzw. rolowania pozycji. Wartość indeksu w takiej sytuacji oblicza się
na podstawie cen kontraktów o najbliższym terminie realizacji, który w pierw-
szych dniach ostatniego miesiąca notowania kontraktu jest zastępowany przez
serię o kolejnym terminie realizacji.

Indeksami I generacji starano się odwzorowywać najprostszą pasywną
formę ekspozycji na ryzyko szerokiego rynku surowców, polegającą na mecha-
nicznym nabywaniu serii kontraktów terminowych na surowce wchodzące
w skład indeksu o najbliższych terminach realizacji i w miarę zbliżania się ich
terminu wygasania rolowaniu pozycji na kolejną serię kontraktów. Strategia ta
wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami dla inwestorów starających się
ją stosować na realnym rynku.

Strategia inwestycyjna polegająca na nabywaniu tylko jednej (najbliższej)
serii kontraktu dla każdego surowca powoduje konieczność częstego rolowania
pozycji, co łączy się z ponoszeniem znaczących kosztów transakcyjnych, któ-
rych wielkość nie jest ujawniania w kalkulacji wartości indeksów. Również
inny aspekt strategii, decyzja o nabyciu serii kontraktu o najbliższym terminie
realizacji, w realnych warunkach rynkowych może nie być właściwa. Wybór
serii kontraktów o najbliższym terminie realizacji oparty jest na założeniu
pasywnego charakteru inwestycji, a co za tym idzie minimalizacji arbitralności
wyborów w ramach strategii, oraz na spostrzeżeniu, że te właśnie serie
kontraktów charakteryzują się najwyższą płynnością, co powinno zapewniać
największą łatwość rolowania pozycji78. Strategia ta nie uwzględnia jednak
terminowej struktury cen kontraktów futures. Na przestrzeni ostatnich lat na
rynkach wielu surowcowych kontraktów futures ukształtował się stan cenowe-
go contango, polegający na tym, że ceny terminowe (futures) kształtują się na
poziomie wyższym niż oczekiwana cena spot surowca w terminie wygasania
kontraktu79. W takiej sytuacji krzywa cen terminowych rośnie, co oznacza, że
ceny futures dla serii kontraktu o odleglejszych terminach realizacji są wyższe

78 A.M. Fuertes, J. Miffre, G. Rallis, Speculative Commodity Indexes, Hedge Funds Review, June
2011, s. 41.

79 N. Koutsoftas, B. Ross, Fila G., Investing in Commodities: The Casefor Active Management, GE
Asset Management Research Paper, March 2011, s. 1-2.
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niż dla serii o terminach bliższych. W związku z tym konstrukcja kontraktu
przewidującego utrzymywanie w portfelu indeksowym serii kontraktu o naj-
bliższych terminach realizacji skutkuje ponoszeniem strat z tytułu rolowania
pozycji, gdyż nabywane serie kontraktu o odleglejszych terminach realizacji są
droższe od sprzedawanych serii o bliskich terminach realizacji. Ujemny zwrot
z rolowania pozycji obniża łączną stopę zwrotu z inwestycji w tak skon-
struowane indeksy80.

Spostrzeżenie powyższych słabości indeksów I generacji doprowadziło do
powstania nowej ich grupy, określanej mianem II generacji. Najważniejsze
różnice w porównaniu z indeksami I generacji dotyczyły uwzględnienia bar-
dziej zaawansowanych procedur rolowania serii kontraktów wchodzących
w skład indeksu w celu ograniczenia negatywnego wpływu zjawiska contango
na stopę zwrotu z inwestycji w indeks81. Zastosowano kilka konkurujących ze
sobą strategii rolowania kontraktów, takich jak82:

– Enhanced Roll – ograniczona liczba rolowań kontraktu w celu obniżenia
kosztów transakcyjnych, rolowanie odbywa się do serii o stosunkowo odległym
terminie realizacji;

– Forward Roll – zamiast serii o najbliższym terminie realizacji w indeksie
uwzględniana jest seria odleglejsza (dla takich serii badania empiryczne wska-
zują na mniejszy efekt contango);

– Constant Maturity Roll – każdy surowiec jest w indeksie reprezentowany
przez kilka serii kontraktów, a rolowanie polega na stopniowym usuwaniu
z koszyka wygasających serii kontraktu i zastępowaniu ich seriami o odleglej-
szych terminach realizacji w taki sposób, aby średni termin zapadalności
pozycji futures na danym surowcu pozostawał stały.

Wszystkie powyższe strategie w dalszym ciągu opierały się na mechanizmie
wyboru nowych serii kontraktu do koszyka opartego o okres ich trwania,
stanowiły więc stosunkowo niewielką modyfikację indeksów I generacji, dlate-
go też większość indeksów należących do tej grupy to rozwinięcia tradycyjnych
indeksów: S&P GSCI Enhanced Index, CRB Index 3-Month Forward czy
DJ-UBS Commodities Index 3-Month Forward.

Wybuch kryzysu finansowego przerwał długotrwały trend wzrostu cen na
rynkach surowców, a także gwałtowne wzmacnianie korelacji cen surowców
i aktywów finansowych, ograniczające atrakcyjność pasywnych inwestycji
surowcowych jako narzędzia dywersyfikacji ryzyka portfeli aktywów finan-

80 P.D. Kaplan, Beyond Beta – Passive Alternatives to Active Commodities Strategies, Journal
of Indexes July/August 2012, s. 49.

81 J. Miffre, Comparing First, Second and Third Generation Commodity Indices, EDHEC
Business School, November 2012, s. 11.

82 P. Tsui, S. Dash, Dynamic Roll of Commodities Futures: An Extended Framework, S&P Indices
Working Paper, February 2011, s. 3.
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sowych83. Jednocześnie można było zauważyć, że ceny różnych surowców
w niejednakowym stopniu reagują na wybuch kryzysu. Możliwe stało się więc
dopasowanie strategii inwestycyjnych na rynkach surowców przez odpowied-
nią selekcję surowców. Osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w warunkach bessy
było możliwe dzięki uwzględnieniu w portfelu krótkiej sprzedaży surowców.
Oba powyższe spostrzeżenia doprowadziły do powstania indeksów surowców
III generacji. Ich wspólną cechą jest odejście od klasycznej pasywnej replikacji cen
surowców na rzecz ujęcia w budowie portfela indeksowego aktywnego doboru
składników portfela, w tym uwzględnienia krótkich pozycji inwestycyjnych84.

Takie podejście obejmuje wiele możliwych rozwiązań, dlatego powstające
indeksy mają zróżnicowaną konstrukcję. Najczęściej przewidują możliwość
aktywnej zmiany wielkości wag udziału poszczególnych surowców w koszyku
indeksu lub całkowitej zmiany surowców w koszyku, przy czym wybór surow-
ców i/lub ich wag jest dokonywany albo na bazie predeterminowanych algoryt-
mów (opartych na sygnałach analizy technicznej, wskaźnikach fundamental-
nych, analizie zjawiska contango), albo wręcz na arbitralnych decyzjach za-
rządzających indeksem. Innym nowym elementem konstrukcji indeksów
III generacji jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Indeksy
III generacji to np.:

– Bache Commodity Index (2007) – wagi udziału poszczególnych surowców
w indeksie są ustalane na podstawie algorytmu inwestycyjnego opartego na
strategii impetu (momentum), a dodatkowo stosowany jest mechanizm reduk-
cji ryzyka inwestycyjnego wykorzystujący alokację części wartości indeksu
w skarbowe papiery dłużne;

– CYD Long Short Index (2007) – uwzględnia długie pozycje w surowcach,
których ceny znajdują się w stanie backwardation, i krótkie pozycje w surow-
cach, których ceny znajdują się w stanie contango;

– Barclays Corals Index (2008) – wykorzystuje równocześnie długie i krót-
kie pozycje w surowcach wchodzących w skład indeksu, wybierane na pod-
stawie decyzji zarządzających z banku Barclays;

– SummerHaven Dynamic Commodity Index (SDCI) (2009) – oparty na
comiesięcznej selekcji surowców do składu indeksu oraz wykorzystaniu serii
kontraktu na dany surowiec wybranej na podstawie algorytmu uwzględniają-
cego wartość backwardation i strategię impetu.

Warto zwrócić uwagę, że indeksy III generacji zaczęły się pojawiać na rynku
krótko przed początkiem kryzysu finansowego, a znaczący wzrost ich liczby
i popularności nastąpił po jego wybuchu w warunkach wspomnianego wzrostu
korelacji cen surowców i aktywów finansowych.

83 J. Tomaszewski, Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych, s. 221.
84 A. Dunsby, K. Nelson, A Brief History of Commodities Indexes, Journal of Indexes, May/June

2010, s. 39.
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Współczesna teoria portfelowa wskazuje, że inwestorzy oceniają wyniki
inwestycji finansowych przez pryzmat dwóch kryteriów: możliwego do uzys-
kania dochodu, mierzonego stopą zwrotu z portfela, oraz ryzyka inwestycyj-
nego, określanego przez zmienność stopy zwrotu (odchyleniem standardo-
wym). W tabeli 6 zaprezentowano porównanie powyższych parametrów dla
tradycyjnych inwestycji finansowych oraz indeksów rynku surowców w latach
2001-2017.

Tabela 6
Rentowność i ryzyko wybranych inwestycji portfelowych w latach 2001-2017

Śr
ed

n
io

ro
cz

n
a

st
op

a
zw

ro
tu

20
01

-2
00

7
(%

)

O
dc

h
yl

en
ie

st
an

da
rd

ow
e

st
op

y
zw

ro
tu

20
01

-2
00

7
(%

)

W
sp

ół
cz

yn
n

ik
Sh

ar
pe

’a

Śr
ed

n
io

ro
cz

n
a

st
op

a
zw

ro
tu

20
08

-2
01

7
(%

)

O
dc

h
yl

en
ie

st
an

da
rd

ow
e

st
op

y
zw

ro
tu

20
08

-2
01

7
(%

)

W
sp

ół
cz

yn
n

ik
Sh

ar
pe

’aKlasa inwestycji

S&P500 3,22 15,78 0,02 1,58 23,15 0,08

MSCI World 3,83 13,49 0,07 -2,87 21,14 -0,21

BofA Merill Lynch Bond Index 6,47 4,64 0,78 8,21 5,45 1,13

3-month US T-bills
(stopa wolna od ryzyka) 2,84 1,56 X 0,43 0,73 X

DJ-UBS Commodity Index 10,20 15,32 0,48 -4,37 20,96 -0,33

DJ-UBS 3-month Forward
Commodity Index 19,31 13,20 1,25 -2,11 20,84 -0,18

Indeksy surowców III generacji

SDCI Index 24,31 13,35 1,61 2,72 18,54 0,14

Barclays Corals Index X X X -2,98 16,23 -0,19

Nomura Macro Commodity
Strategy (MaCS) X X X 8,11 7,05 0,89

CYD Market Neutral Plus X X X 4,57 3,15 1,13

CYD Long Short X X X 0,89 7,98 0,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters.

W odniesieniu do danych z tabeli 6 można stwierdzić, że od początku XXI w.
do wybuchu kryzysu finansowego proste pasywne inwestycje w produkty
oparte na indeksach rynku surowców umożliwiały osiąganie istotnie wyższych
stóp zwrotu w porównaniu z inwestycjami na amerykańskim lub globalnym
rynku akcji (indeksy S&P500 i MSCI Global) przy porównywalnym lub
niższym poziomie ryzyka. Wybuch kryzysu finansowego w roku 2008 przyniósł
jednak głębokie spadki cen na rynkach surowców, które tylko częściowo
zostały skompensowane wzrostami w okresie pokryzysowym. W konsekwencji
dla okresu 2008-2012 przeciętna stopa zwrotu z inwestycji w indeksy surowco-
we I i II generacji okazała się ujemna, przy jednoczesnym wzroście ryzyka
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mierzonego zmiennością stóp zwrotu. Odpowiedzią na taką sytuację było
powstanie indeksów III generacji, uwzględniających aktywny element zarzą-
dzania portfelem inwestycji surowcowych. W tabeli 6 zaprezentowano także
wyniki osiągnięte przez pięć indeksów tej generacji. Jeden indeks uwzględnia
wyłącznie długie pozycje inwestycyjne (SDCI), a cztery indeksy (Barclays
Corals, MaCS, CYD Market Neutral, CYD Long Short) zawierają długie
i krótkie pozycje inwestycyjne. Indeksy Corals i MaCS uwzględniają arbitralny
składnik procesu doboru portfela (decyzje zarządzających), pozostałe indeksy
wykorzystują stałe algorytmy konstrukcji portfela, które mają jednak złożony
charakter i w większości przypadków nie są podawane do wiadomości publicz-
nej. Oznacza to, że dla większości indeksów tej generacji utrudnione lub wręcz
niemożliwe jest symulowanie wyników indeksu dla okresów poprzedzających
datę inauguracji indeksu.

Uzyskane wyniki wskazują, że w okresie od wybuchu kryzysu indeksy
III generacji zapewniały dodatnie stopy zwrotu (z wyjątkiem Corals), znacząco
wyższe od stóp zwrotu z indeksów I lub II generacji oraz z inwestycji na
rynkach akcji. Większość indeksów oferowała także znaczącą redukcję ryzyka
mierzonego zmiennością stóp zwrotu. W konsekwencji charakteryzowały się
one wysokimi wartościami syntetycznej miary efektywności portfela (współ-
czynnik Sharpe’a).

3.5. Analiza wyników stress testów w polskich bankach
na tle wybranych krajów

Wśród banków testy warunków skrajnych obejmują wpływ zjawisk kryzy-
sowych na kapitał i płynność banków. Możemy wyróżnić przy tym badania
realizowane samodzielnie przez banki oraz badania realizowane przez instytu-
cje nadzorcze, implementujące metodykę stress testów do procedury nadzor-
czej. Instytucje nadzorcze realizują stress testy w odniesieniu do uwarunkowań
mikro- i makroekonomicznych, a także dla możliwych opcji w ramach za-
rządzania kryzysowego.

W 2009 r. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego opublikował zasady
realizacji stress testów, w których określono, że zyskują one szczególnie na
znaczeniu w okresach stabilnych warunków rynkowych ze względu na to, że
takie okresy obniżają czujność instytucji finansowych85.

Ponadto w dokumencie z kwietnia 2012 r. Komitet Bazylejski potwierdził,
że testy warunków skrajnych stanowią istotne instrumentarium identyfikują-

85 J. Hull, A. White, Incorporating volatility updating into the historical simulation method,
s. 5-19.
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ce zagrożenia charakteryzujące się dużym stopniem niepewności. Dzięki za-
stosowaniu perspektywicznej oceny ryzyka, stress testy pozwalają na zmniej-
szenie ograniczeń wynikających z modeli predykcyjnych oraz danych historycz-
nych, a także usprawniają przygotowanie planów w zakresie mitygacji ryzyka.

W ramach stress testów wykorzystuje się podejście łączące analizę jakości
aktywów (Assets Quality Review, AQR) z typowymi testami warunków skraj-
nych. W tym zakresie metodykę wypracował Europejski Bank Centralny.
Koncepcja badania jakości aktywów banku powstała na bazie wniosku, że
aktywa mogą być przewartościowane i odbiegać od prawdziwej wartości.

Wprowadzona przez EBC ocena banków oparta była na dwóch filarach.
Przeprowadzono weryfikację jakości aktywów (AQR), która stanowiła punkt
wyjścia do wykonania testów warunków skrajnych. Testy oparto na dwóch
scenariuszach: bazowym (współczynnik CET1 – Common Equity Tier 1 – nie
mógł spaść poniżej 8%) i szokowym (współczynnik CET1 nie mógł być niższy
niż 5,5%). Badaniami objęto 130 banków ze strefy euro, których wartość
aktywów stanowiła 82% aktywów bankowych strefy euro.

Wyniki przeprowadzonej analizy w 2014 r. ukazały niedokapitalizowanie
w odniesieniu do 25 banków z 10 państw, o wartości 24,6 mld euro. Ważne było
również to, że około 20% badanych banków nie przeszło pozytywnie badania,
przy czym w tej grupie nie znalazł się żaden bank istotny systemowo. Część
banków po „odkryciu” niedoboru kapitału od razu uzupełniła tenże brakujący
kapitał. Banki, które miały negatywny wynik stress testu musiały przedstawić
plan zakładający uzupełnienie kapitału w ciągu 9 miesięcy. Pozytywny
wynik analizy AQR i testów warunków skrajnych uzyskało natomiast 8 sek-
torów bankowych, w tym: estoński, fiński, łotewski, litewski, holenderski
i słowacki86.

W ramach analizy wyników stress testów, szczególnie interesująco przed-
stawiały się wyniki odnoszące się do spółek mających strategiczne znaczenie
w polskich bankach (nie wszystkie instytucje zaangażowane na polskim rynku
przeszły stress testy). Podobne badania w zakresie stress testów przeprowadzał
wielokrotnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). W ramach tych
badań znalazły się 123 banki z Unii Europejskiej i Norwegii, w tym 6 banków
z Polski. Najważniejszą konkluzją badań z punktu widzenia polskiego rynku
było uznanie polskiego sektora bankowego za jeden z najbezpieczniejszych
w Unii Europejskiej (trzeci w kolejności za Luksemburgiem i Szwecją)87.

Badania stress testów zostały przeprowadzone również w ramach aktywno-
ści Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Była to w głównej mierze ocena

86 B. Lepczyński, M. Pencz, Kondycja polskiego sektora bankowego w świetle testów warunków
skrajnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia nr 74, t. 2, 2015, s. 693-704.

87 Ibidem, s. 700.
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polskiego sektora bankowego w odniesieniu do banków strefy euro. W badaniu
wzięło udział 15 banków działających w ramach jurysdykcji polskiego nadzoru.
Wartość ich aktywów stanowiła blisko 80% wartości aktywów sektora ban-
kowego w Polsce. Przyjęto dwa scenariusze oceny – bazowy i szokowy. Badanie
to potwierdziło wysoki poziom bezpieczeństwa kapitałowego polskich banków.
Niedobór kapitałowy wykazano w odniesieniu tylko do dwóch instytucji ban-
kowych, który to został uzupełniony w momencie publikacji wyników bada-
nia88.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny, Euro-
pejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego za
pomocą stress testów wskazują jednoznacznie, że polskie banki charakteryzują
się dużą odpornością na wystąpienie niekorzystnego scenariusza makroekono-
micznego. Świadczy to o relatywnie dużej sile kapitałowej polskich banków pod
względem wskaźnika CET1. Istotne jest również to, że charakteryzują się one
wysoką rentownością kapitałów własnych oraz aktywów89.

Wyniki badania stress testów potwierdza stabilny poziom ryzyka portfela
kredytowego polskich banków mierzony należnościami z utraconą wartością.
Wartość tych należności ustabilizowała się w ciągu ostatnich 7 lat. Źródłem tej
stabilności był portfel kredytowy przedsiębiorstw, zarówno w grupie dużych
podmiotów, jak i MSP (rys. 22).
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Rys. 22. Należności polskiego sektora bankowego z utratą wartości
Źródło: Raporty o sytuacji banków w 2014, 2015, 2016, KNF, Warszawa.

88 Ibidem. s. 701.
89 B. Lepczyński, M. Pencz, Kondycja polskiego sektora bankowego, s. 702.
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Podsumowanie

Przedstawiony przegląd wyników badań tworzy przesłanki do stwierdze-
nia, że zachodzi związek pomiędzy ryzykiem rynkowym na rynkach surowców
i finansowym. Wymaga to doskonalenia procesów zarządzania tym ryzykiem
w bankach poprzez lepsze poznanie zjawisk występujących na obu rynkach
i w tym kontekście budowy bardziej skutecznych narzędzi modelowania ryzyka
rynkowego.

Modele prognostyczne mogą być wykorzystywane w bankach na wiele
sposobów. Mogą one wspierać proces zarządzania ryzykiem, np. poprzez
generowanie sygnału uruchamiającego bardziej restrykcyjne procesy kontrol-
ne lub zwiększające zabezpieczenia na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych
strat.

Ponadto modele prognostyczne ryzyka mogą również być uwzględnione
w pomiarze ryzyka rynkowego. Możliwość rozpoznania stanu pozwala mierzyć
niezależnie poziom ryzyka w stanie spokoju, jak i w stanie turbulencji, co może
się przekładać na dokładniejszy jego pomiar.

Zaprezentowane w powyższym rozdziale modele prognozowania zmienno-
ści mogą być elementem modelu pomiaru ryzyka rynkowego w banku. Ich
celem będzie przewidywanie, na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej,
przyszłego stanu, w którym znajdzie się analizowany szereg czasowy danych
finansowych. W zależności od prognozowanego stanu, pomiar poziomu ryzyka
rynkowego utożsamiany z wartością VaR szacowany będzie na podstawie
innego modelu prognozowania tej miary.

Prowadzenie działalności bankowej wymaga systematycznej identyfikacji
poziomu i profilu ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe jest częścią ogólnej
sprawozdawczości w zakresie ryzyka bankowego. Funkcjonowanie instytucji
bankowej nie może odbywać się bez procesu materializacji ryzyka kredytowe-
go. Jest to działanie racjonalne, a zatem zgodne z dobrą praktyką bankową.
Budowa bezpiecznego portfela kredytowego wymaga stałego procesu dywer-
syfikacji, co łączy kwestie ryzyka kredytowego z ryzykiem rynkowym. Właś-
ciwa identyfikacja zagrożeń wymaga przekrojowego spojrzenia na związki
zachodzące pomiędzy bankiem a kredytobiorcami w oparciu o możliwy wpływ
ryzyka rynkowego na sytuację finansową obydwu stron transakcji kredytowej.

Osiąganie przez bank znaczących przychodów z działalności kredytowej
wpływających dodatnio na osiągane przez niego wynik finansowy oraz rentow-
ność związane jest z koniecznością ponoszenia ryzyka kredytowego. Oczywisty
jest fakt, że wraz ze wzrostem koncentracji udzielanych kredytów rośnie
również ryzyko braku spłaty pewnej ich części.

Za ponoszenie wysokiego ryzyka bank pobiera premię w postaci wyższej
ceny oferowanych produktów kredytowych. Jednakże w przypadku pogor-
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szenia się kondycji finansowej kredytobiorcy wysokie koszty obsługi kredytów
bankowych stwarzają dodatkową barierę w celu poprawy jego zdolności kredy-
towej. Wysokie ryzyko kredytowe w sytuacji pogorszenia się koniunktury może
doprowadzić wręcz do utraty przez bank płynności finansowej oraz jego
upadłości.

Poziom ryzyka kredytowego, mający odzwierciedlenie w powstających z te-
go tytułu stratach, wpływa zarówno na poziom tworzonych rezerw, które
powinny umożliwiać pokrywanie przeciętnych strat ponoszonych z tytułu
działalności kredytowej, jak i na poziom kapitału akcyjnego banku, który jest
niezbędny do pokrycia nieoczekiwanych strat kredytowych.

Zaprezentowane wyniki badań stress testów banków, w odniesieniu do
polskiego sektora bankowego, stanowią pozytywny element świadczący o jego
zwiększonej stabilności finansowej na tle sektorów bankowych innych państw
europejskich. Dla banków działających w Polsce oznacza to lepsze przygotowa-
nie na możliwe ujawnienie się zdarzeń ryzykownych lub skutków wystąpienia
ryzyka w dotychczas pomijanych konfiguracjach (np. ryzyka rynku surowców).
Można zatem przyjąć, że zmienność cen na rynku surowców jest istotnym
czynnikiem ryzyka w odniesieniu do wartości rynkowych portfeli inwestycyj-
nych banków.
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4. Wpływ ryzyka surowców na ryzyko banku

Wstęp

W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań empirycz-
nych dotyczących oddziaływania ryzyka rynku surowców na sytuację banku
w zakresie ryzyka rynkowego oraz ryzyka kredytowego spółek z branż niefi-
nansowych, związanych operacyjnie z rynkiem surowców. Celem rozważań jest
ukazanie zależności między zmiennymi finansowymi, które odzwierciedlają
powiązania między rynkiem surowców a sytuacją banku.

Zaprezentowane wyniki umożliwią weryfikację następujących hipotez:
1. Zmiany wielkości podaży pieniądza w odniesieniu do głównych walut są

w istotny sposób skorelowane ze zmiennością cen na rynku surowców. Weryfi-
kacja tej hipotezy oparta będzie na badaniu przyczynowości w sensie Grangera
pomiędzy zmianami wielkości podaży pieniądza dla dolara amerykańskiego
(USD), euro (EUR), jena (JPY), renminbi (RMB) i riala (IRR) oraz cenami
głównych grup surowców. Występowanie ryzyka, wynikające ze wzrostu poda-
ży pieniądza wiąże się z zjawiskiem finansyzacji rynków surowców.

2. Zmienność cen na rynku surowców stanowi istotny czynnik ryzyka
w odniesieniu do wartości rynkowych portfeli inwestycyjnych banków.
Weryfikacja tej hipotezy oparta będzie na badaniu przyczynowości w sensie
Grangera pomiędzy parametrami zmienności stóp zwrotu reprezentatywnej
grupy surowców a stóp zwrotu branżowych portfeli inwestycyjnych grupy
banków.

3. Zmienność cen na rynku surowców stanowi istotny, pośredni czynnik
ryzyka kredytowego banków w wymiarze ogólnym i indywidualnym. Weryfika-
cja hipotezy oparta będzie na badaniu przyczynowości w sensie Grangera
pomiędzy parametrami zmienności stóp zwrotu reprezentatywnej grupy suro-
wców a sytuacją finansową głównych kredytobiorców korporacyjnych oraz
parametrami ryzyka portfela kredytowego wybranej grupy banków. Zostanie
też wykorzystany model Mertona1, umożliwiający identyfikację charakterystyk
kredytowych (m.in. prawdopodobieństwa bankructwa – probability of default
– PD) a strukturą kapitału firmy.

1 R.C. Merton, On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal
of Finance, 29, 1974, s. 449-470.
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Weryfikacja przedstawionych założeń pozwoli na opracowanie zintegrowa-
nego modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku, który
umożliwi skuteczniejsze zabezpieczenie ekspozycji banku na ryzyko tej katego-
rii rynku.

4.1. Krótko- i długoterminowe determinanty indeksów
rynkowych akcji a ceny na rynkach surowców

W bieżącej dekadzie wzrost globalnej podaży pieniądza stał się pierwszo-
planową determinantą zmian cen w handlu międzynarodowym2. Wiąże się to
z nową jakościowo rolą, jaką zaczął odgrywać sektor finansowy w gospodarce
światowej. Proces ten przybiera różne formy i przejawia się w zmianie punktu
ciężkości w działalności gospodarczej ze sfery wytwórczości materialnej na
sferę usług finansowych. Wyraża się on w istotnym wzroście znaczenia rynków
finansowych i oderwaniu ich fundamentów od realnej gospodarki. Wyrazem
finansyzacji jest swoista dominacja sektora finansowego w strukturze współ-
czesnej gospodarki3.

Nowe jakościowo tendencje rozwoju gospodarki światowej znane pod poję-
ciem „finansyzacja rynków surowców” są coraz częściej przedmiotem analiz
w literaturze światowej4. Najnowsze raporty organizacji międzynarodowych
podnoszą również te kwestie. Tendencje w zakresie finansyzacji wiążą się ze
specyfiką ekspansji sektora finansowego w sferze funkcjonowania między-
narodowych rynków surowców.

We wcześniejszych badaniach najważniejszą determinantą ruchu cen świa-
towych był kurs walutowy5. W literaturze przedmiotu w dużym zakresie
autorzy nawiązywali do kwestii oddziaływania poziomu realnej stopy procen-
towej determinującej popyt na surowce, w tym także na wielkość ich zapasów.
Analizy te dotyczyły wpływu kursu walutowego oraz stopy procentowej, trak-
towanych jako wyznaczniki ceny pieniądza, na wielkość popytu o charakterze
spekulacyjnym6.

Do końca ubiegłego stulecia inwestorzy finansowi, tworząc portfel inwes-
tycyjny, brali pod uwagę głównie takie formy aktywów, jak: akcje, obligacje,

2 G. Epstein, Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton 2005, s. 46.
3 Por. G. Epstein, Financialization and the World Economy, Part 2, Financialization And The US

Economy, s. 75.
4 D. Domanski, A. Heath, Financial Investors and Commodity Markets, Bank for International

Settlements Quarterly Review, 2007, marzec, s. 53-67.
5 M.F. Bryan, S.G. Vecchetti, Inflation and the Distribution of Price Changes, The Review

of Economics and Statistics, 1999, s. 188-196.
6 J. Dudziński, Nowe zjawiska w ruchu cen handlu międzynarodowego, Bank i Kredyt, 4, 2004,

s. 71-80.
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waluty, nieruchomości7. Następnie, wraz z rozwojem tzw. modern portfolio
theory8, zaczęto uwzględniać alternatywne instrumenty finansowe. Znaczącą
rolę zaczęły odgrywać kontrakty terminowe na surowce, których stopy zwrotu
pierwotnie wykazywały brak korelacji ze zmianami cen klasycznych aktywów
finansowych. Skutkowało to znaczną różnicą w stopach zwrotu między surow-
cami a klasycznymi aktywami finansowymi. Dotąd stopy zwrotu osiągane na
różnych aktywach finansowych wykazywały się współzależnością9.

Załamanie na rynku akcji w 2001 r. i publikacje na temat ujemnej korelacji
między zyskami z akcji i kontraktów terminowych na surowce zwróciły uwagę
inwestorów finansowych na rynek terminowy w celu redukcji ryzyka port-
felowego (portfolio risk). Wskutek tego nastąpił przepływ znacznych środków
finansowych do instrumentów finansowych, związanych z kontraktami ter-
minowymi na surowce. Ekstremalne nasilenie tego procesu określane jest jako
finansyzacja rynków surowców. Jego wyrazem stało się zjawisko wiązania cen
surowców z cenami klasycznych aktywów finansowych.

Istotnym czynnikiem determinującym napływ środków finansowych do
inwestycji w surowce było to, że w okresach rosnącej inflacji atrakcyjność
klasycznych aktywów spadała, podczas gdy na surowce – rosła. W powszechnej
opinii te ostatnie uważane są za dobre zabezpieczenie przed inflacją.

Czynnikiem sprzyjającym finansyzacji rynków surowców była prowadzona
od przełomu wieków polityka monetarna, nakierowana na pobudzenie koniun-
ktury. W literaturze wskazuje się na bezprecedensowy charakter tej polityki.
Szczególnie silnie w 2008 r. wielkość globalnego agregatu pieniężnego M1
w relacji do łącznego światowego PKB zaczęła odbiegać in plus od historycznie
notowanego trendu10.

Po wybuchu kryzysu punkt ciężkości aktywności inwestorów finansowych
na rynku surowców przesunął się z rynku niezorganizowanego na giełdy.
W szczególności dotyczy to wykorzystania transakcji futures i ETF (Exchange-
Traded Funds). Znaczna skala zaangażowania inwestorów finansowych
w transakcje surowcowe zawierane na giełdach miała wpływ na zmiany cen
surowców na rynkach. Jest to o tyle istotne, że zmiany cen surowców na
giełdach przyjmowane są zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej za
najlepszy wyznacznik zmian koniunktury rynkowej.

Badania wielu autorów wykazały istnienie ścisłej współzależności między
cenami surowców i akcji. Zwraca uwagę okoliczność dotycząca sytuacji przed

7 G. Crawford, B. Sen, Derivatives for Decision Makers: Strategic Management Issues, 1996,
s. 187.

8 H.M. Markowitz, Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, 1952, s. 346.
9 K. Tang, W. Xiong, Index investment and financialization of commodities, NBER Working

Paper, 1638, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2010, s. 54-74.
10 Y. Inamura, T. Kimata, T. Kimura, T. Muto, Recent Surge in Global Commodity Prices, Bank

Japan Review, 2011, s. 15.
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2008 r., gdzie współczynnik korelacji między cenami surowców i akcji był
bardzo niski (bliski zera)11. Po upadku banku Lehman Brothers wspomniana
korelacja kształtowała się już na względnie wysokim poziomie12.

Przedstawione zjawisko wiązać należy, w pewnym stopniu, z nową aktyw-
ną strategią inwestorów finansowych i stopniowym odchodzeniem od strategii
pasywnej, którą charakteryzowała się działalność tzw. index traders. Wyrazem
tego zjawiska jest m.in. fakt, że udział tych ostatnich w łącznej wielkości
środków inwestowanych w aktywa surowcowe spadł z ponad 80% w 2005 r. do
zaledwie około 30% w 2011 r.13 Przekształcenia te polegały na coraz szerszym
stosowaniu nowych instrumentów finansowych w postaci m.in.: ETP (exchan-
ge traded products), aktywnych strategii zarządzania wprowadzonych przez
fundusze inwestycyjne, a także rozwoju funduszy wykorzystujących tzw.
inwestowanie alogarytmiczne oraz handel wysokiej częstotliwości (algorithm
funds and high frequency trading funds).

Na uwagę zasługują również wyniki badań zaprezentowanych w jednym
z raportów UNCTAD Policy Brief, wydanym w drugiej połowie 2012 r.14

Przedstawiono w nim kształtowanie się cen ropy naftowej na rynku USA (WTI
– USA benchmark), cen surowców i żywności (Standard a Poor’s Goldman
Sachs Commodity Index, SPGSCI) oraz cen akcji na rynku europejskim (Euro
Stoxx 600), w dwóch ponadpółrocznych okresach: w latach 2002 i 2012. Jak
wskazują eksperci UNCTAD, finansyzacja rynków surowców spowodowała
powstanie całkowicie odmiennego obrazu ruchu cen surowców i akcji w obu
okresach. W pierwszych siedmiu miesiącach 2002 r. każdy z tych wskaźników
wykazywał odmienną ścieżkę zmian. W 2012 r. zmiany wskaźników wykazy-
wały natomiast niemal idealną zbieżność. Na podkreślenie zasługuje korelacja
między zmianą cen amerykańskiej ropy naftowej (West Texas Intermediate,
WTI) i cen akcji europejskich (Stoxx EU). Ukazane zjawisko stanowi potwier-
dzenie wpływu tendencji panujących na globalnym rynku finansowym, gdzie
surowce traktowane są przez inwestorów finansowych jako forma aktywów
finansowych. Autorzy opracowania UNCTAD zwracają uwagę na wymowny,
szczegółowy przykład wpływu inwestorów finansowych na ruch cen surowców.
W wyniku zawarcia w czerwcu 2012 r. umowy dotyczącej rekapitalizacji
banków strefy euro – powodującej wyraźną poprawę nastrojów na globalnym

11 Por. D. Bicchetti, N. Maystre, The Synchronized and Long-lasting Structural Change on
Commodity Markets: Evidence from High Frequency Data, UNCTAD Discussion Papers, no. 208,
October 2012, s. 529-543.

12 L. Pawłowicz, The crisis on the single EU financial market. Who will pay the bills?, Economics
& Business Administration Journal, 1, 2009, s. 7-17.

13 J. Dudziński, Ewolucja działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych, Acta
Universitatis Lodzienis, Folia Oeconomica, 273, 2012, s. 77-78.

14 Por. Don’t Blame the Physical Markets: Financialization is the root cause of oil and commodity
price volatility, UNCTAD, Policy Brief no. 25, September 2012, s. 3.
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rynku finansowym – ceny ropy brent (europejskiej) i WTI (amerykańskiej)
wzrosły w ciągu jednego dnia odpowiednio o 7 i 9%. Ten wzrost cen nie wiązał
się ze zmianami relacji popytowo-podażowych na rynku tego surowca15.

W wielu publikacjach podkreśla się, że najnowsze zjawiska i tendencje
rozwojowe obserwowane na rynkach surowców potwierdzają – wysuwaną już
dużo wcześniej – tezę o rosnącej ich zależności od zmian zachodzących na
globalnym rynku finansowym16. Rynki surowców w coraz mniejszym stopniu
odzwierciedlają natomiast kształtowanie się relacji popytowo-podażowych
w sferze sektora realnego, a więc tzw. fundamentów (... to deviate from the
fundamentals)17. Oznacza to, że stają się bardziej narażone na nagłe i ostre
korekty, wynikające ze zmian na globalnych rynkach finansowych. Najlepszym
tego przykładem mogą być silne spadki cen surowców i żywności w okresie
kryzysu finansowego. Jak wskazywano, w ciągu zaledwie kilku miesięcy (lipiec
2008 – luty 2009) łączny wskaźnik cen surowców i żywności – liczony przez
IMF – obniżył się o blisko 60%, a cen ropy naftowej aż o blisko 70%.

Można stwierdzić, że ceny surowców na giełdach przestają pełnić tradycyj-
ną funkcję cenotwórczą, odzwierciedlającą wiernie sytuację koniunkturalną na
tych rynkach. Tym samym – co podkreśla się we wcześniejszych raportach
UNCTAD – nie dostarczają właściwych informacji dla podmiotów sektora
realnego (producentów, handlowców), pozwalających na właściwą reakcję (np.
co do zmiany wielkości produkcji oraz zapasów o charakterze handlowym)18.

Popyt zgłaszany przez inwestorów finansowych należy traktować jako
wyraz zapotrzebowania na aktywa finansowe (kontrakty terminowe na ryn-
kach surowców), a nie jako wyraz rzeczywistego zapotrzebowania na produkty
w sektorze realnej gospodarki (produkcja i handel). Finansyzacja rynków
surowców spowodowała powstanie sytuacji, w której – z teoretycznego punktu
widzenia – można mówić o swoistej deformacji informacyjnej funkcji ceny
światowej (podobnie jak w przypadku ceny pieniądza, na co zwraca się uwagę
w polskiej literaturze)19.

Na rozwiniętych rynkach kapitałowych dostępna jest szeroka paleta akcji
spółek zaangażowanych w różny sposób w działalność na rynkach surowców.
Jak wykazują badania prowadzone na rynkach rozwiniętych, zbudowanie
portfela akcji dającego zadowalającą ekspozycję na ryzyko rynku surowców

15 Ibidem, s. 5.
16 Por. P. Miłobędzki, M. Chylińska, Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź

na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management
and Finance, 13 (4/2), 2015.

17 Por. Speculation on Commodity Derivates Finance Watch, MiFIDz, www.finance-
watch.org/wp-content/upboads/2012/07/Investing-not-betting-Finance-watch-position-paper-onMi-
FID-2.pdf, s. 46 (dostęp 12.03.2017).

18 Por. The Financialization of Commodity Markets, [w:] Trade and Development Report,
UNCTAD, New York 2009, s. 75-80.

19 D. Gotz-Kozierkiewicz, Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza, Ekonomista, 4, 2010, s. 467.
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wymaga precyzyjnego doboru spółek, w których związek pomiędzy cenami
surowców a ich wynikami finansowymi będzie najsilniejszy. Na przykład,
inwestorzy często poszukują ekspozycji na ryzyko cen ropy naftowej i gazu.
Można próbować zbudować ją przez nabycie akcji spółek sektora naftowego,
istotne jest jednak podjęcie decyzji, czy właściwe będzie nabycie akcji spółek
poszukiwawczych, wydobywczych, przetwórczych, zajmujących się transpor-
tem czy dystrybucją produktów naftowych. Przede wszystkim jednak należy
zdawać sobie sprawę, że inwestycja w spółki surowcowe – oprócz uzyskania
ekspozycji na ryzyko cen surowców – niesie ze sobą ekspozycję na dwa
dodatkowe rodzaje ryzyka: ryzyko specyficzne spółki oraz ryzyko systematycz-
ne rynku akcji. Ryzyko specyficzne jest związane z jakością zarządzania
spółką, strukturą kapitałową czy nawet jakością komunikacji z akcjonariusza-
mi. Szczególnie istotne są, jak wynika z badań, praktyki przedsiębiorstw
w zakresie zabezpieczania ekspozycji na ryzyko cen surowców, które mogą
wpływać na siłę związku między cenami akcji takich spółek a cenami surow-
ców. S.Y. Chung20 wykazał występowanie silnej zależności w przypadku spółek
górniczych zajmujących się wydobyciem złota. Ryzyko systematyczne sprawia
natomiast, że w przypadku części spółek surowcowych korelacja ich cen
z rynkiem akcji reprezentowanym przez szerokie indeksy rynku akcji jest
silniejsza niż powiązanie z ryzykiem cen surowców.

Dodatkowe czynniki ryzyka wpływające na kształtowanie cen spółek surow-
cowych sprawiają, że akcje praktycznie wszystkich spółek surowcowych chara-
kteryzują się dodatnimi wartościami współczynników beta (kowariancją z ryn-
kiem akcji). Dokładniejsze badania dowodzą, że inwestycje w akcje spółek
działających w ściśle określonych sektorach rynku surowców wykazują umiar-
kowane korelacje z odpowiednimi indeksami cen surowców. Z badania prze-
prowadzonego przez Center for International Securities and Derivatives Mar-
kets, University of Massachussets wynika, że korelacja pomiędzy poziomem
indeksu GSCI Energy (indeks cen surowców energetycznych) a indeksami S&P
400 Energy i S&P Oil and Gas (indeksy cen akcji spółek energetycznych
i naftowych) kształtowała się na poziomie powyżej 0,45. Podobnie w przypadku
indeksów cen metali szlachetnych i metali bazowych a odpowiednimi subindek-
sami sektorowymi indeksu akcji S&P korelacja wynosiła powyżej 0,50. Na
uwagę zasługuje fakt, że współczynnik korelacji pomiędzy indeksem cen
produktów rolnych a subindeksem spółek rolniczych indeksu S&P był mniej-
szy niż 0,20. Tak słaba zależność w przypadku akcji spółek rolniczych wynika
z faktu, że większość swoich przychodów generują one ze sprzedaży wysoko
przetworzonych produktów pochodzenia rolniczego, dlatego ich powiązanie

20 S.Y. Chung, Do Financial Analysts Value Corporate Hedging Strategies?: A Case of Precious
Metal Mining Firms, SSRN Electronic Journal 2003, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs-
tract–id=492722 (dostęp 15.08.2017).
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z cenami produktów rolnych jest znacznie niższe niż zależności cen akcji spółek
górniczych od cen wydobywanych przez nie surowców. Można zwrócić uwagę
na fakt, że korelacje cen spółek surowcowych ze zmianami cen surowców nie
tylko nie były bardzo wysokie, ale także charakteryzowały się dużą niestabil-
nością, co utrudnia wykorzystanie inwestycji w akcje spółek surowcowych do
zbudowania ekspozycji na ryzyko cen surowców.

Współczynnik korelacji indeksów rynków surowców i akcji (rys. 23) kształ-
tował się w czasie na średniowysokim poziomie w ciągu ostatnich 8 lat,
z wyjątkiem okresów wybuchu kryzysu w 2008 oraz 2014 r.

01
.0

1.
20

08

01
.0

5.
20

08

01
.0

9.
20

08

01
.0

1.
20

09

01
.0

5.
20

09

01
.0

9.
20

09

01
.0

1.
20

10

01
.0

5.
20

10

01
.0

9.
20

10

01
.0

1.
20

11

01
.0

5.
20

11

01
.0

9.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

5.
20

12

01
.0

9.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

5.
20

13

01
.0

9.
20

13

01
.0

1.
20

14

01
.0

5.
20

14

01
.0

9.
20

14

01
.0

1.
20

15

01
.0

5.
20

15

01
.0

9.
20

15

01
.0

1.
20

16

01
.0

5.
20

16

01
.0

9.
20

16

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

korelacja CRB vs MSCI World korelacja BCI vs S&P500

-1

Rys. 23. Korelacja indeksów z rynków surowców i akcyjnych w czasie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters.
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Jak przedstawiono na rys. 24 sytuacja w zakresie korelacji pomiędzy
rynkiem surowców i obligacji jest odmienna niż w poprzednim przypadku. Jej
poziom w ostatnich latach znacznie spadł i osiągnął pułap poniżej zera.
Oznacza to, że rynek surowców i obligacyjny podążają w przeciwne strony, jeśli
chodzi o zmienność głównych indeksów rynków.
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Rys. 25. Stopy zwrotu na rynkach surowców i akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters.

W ślad za wysoką korelacją indeksów rynków surowców i akcji podąża
powiązanie stóp zwrotu (rys. 25). Stopy zwrotu dla indeksu rynku surowców
były niższe od stóp zwrotu indeksu rynku akcji, jednak podążały według
takiego samego wzorca zmienności.

W literaturze często spotykana jest opinia, że w stosunku do akcji, surowce
generują wyższe (ewentualnie porównywalne) stopy zwrotu oraz że charak-
teryzuje je niższa zmienność.

Badania M. Krawiec potwierdziły występowanie, omawianych w literatu-
rze, charakterystycznych własności cen i stóp zwrotu towarów. Okazało się, że
prawie dla wszystkich towarów otrzymano dodatnie oceny współczynnika
kierunkowego trendu, podczas gdy aż dla ośmiu spółek i dwóch funduszy
odnotowano ujemne wartości tego współczynnika. Dla wszystkich towarów
otrzymano dodatnie oczekiwane stopy zwrotu (wyjątek stanowią notowania
kontraktów terminowych na pszenicę z platformy BOSSA.FX). Również dla
większości badanych spółek z branży towarowej i funduszy towarowych otrzy-
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mano dodatnie oczekiwane stopy zwrotu. Jedynie akcje spółki Duda i Duon
oraz fundusz Inventum Surowce Plus wygenerowały ujemne oczekiwane stopy
zwrotu21.

Na podstawie swoich dociekań M. Krawiec stwierdziła, że większość
analizowanych towarów charakteryzowało się ujemną asymetrią stóp zwrotu.
Natomiast w przypadku spółek ujemną asymetrią charakteryzowała się
mniejszość badanych podmiotów, w przypadku funduszy prawie wszystkie
oraz wszystkie indeksy. Jedynym funduszem o dodatniej asymetrii rozkładu
stóp zwrotu był Skarbiec Rynków Surowcowych. Otrzymane wyniki potwier-
dziły, że rozkłady stóp zwrotu prawie wszystkich towarów cechuje podwyż-
szona kurtoza, podobnie jak i rozkłady stóp zwrotu prawie wszystkich akcji
i funduszy.

Badania autorki wykazały, że rozkład stóp zwrotu tylko dwóch towarów
oraz akcji PGNiG jest zgodny z rozkładem normalnym. Dla wszystkich pozo-
stałych towarów, akcji i funduszy należało odrzucić taką hipotezę.

Ponadto prawie wszystkie towary (22 z 27) oraz wszystkie akcje i fundusze
wykazywały dodatnią autokorelację stóp zwrotu, co wskazuje na trwałość
występujących trendów.

Wyniki estymacji współczynników korelacji dla rozpatrywanych walorów
świadczą o tym, że towary nie są grupą jednorodną. Odnotowano wiele
ujemnych wartości współczynników korelacji stóp zwrotu. Stopy zwrotu bada-
nych towarów rolnych wykazały słabą dodatnią lub słabą ujemną korelację
z rynkiem akcji, reprezentowanym przez indeks WIG. Podobne zależności
występują dla subindeksów branżowych: WIG Spożywczy i WIG Paliwa.
Wyjątek stanowią towary, kwotowane na platformie BOSSA.FX, których stopy
zwrotu ujawniają znaczącą dodatnią korelację ze stopami zwrotu indeksów
GPW w Warszawie, podobnie jak metale szlachetne i przemysłowe, notowane
w Londynie.

Przeprowadzone badania M. Krawiec wykazały ponadto, że prawie we
wszystkich przypadkach, w analizowanym okresie, oczekiwane stopy zwrotu
poszczególnych towarów, akcji, funduszy i indeksu WIG nie różniły się istotnie
od siebie. Tylko oczekiwana stopa zwrotu terminowych notowań pszenicy,
kwotowanej na platformie BOSSA.FX, istotnie różniła się od oczekiwanej stopy
zwrotu indeksu WIG.

Drugą charakterystyką każdej inwestycji, obok oczekiwanej stopy zwrotu,
jest poziom ryzyka. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że
w większości przypadków odchylenia stóp zwrotu towarów od ich wartości
przeciętnej i indeksu WIG różniły się istotnie. Natomiast w przypadku ośmiu,

21 M. Krawiec, Formy i efektywność inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku, SGGW,
Warszawa 2016, s. 54.
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z rozpatrywanych towarów, odchylenia stóp zwrotu od ich wartości przeciętnej
i indeksu WIG nie różniły się istotnie22.

Zauważono także, że odchylenia stóp zwrotu badanych spółek i większości
towarów od ich wartości przeciętnej są większe niż w przypadku indeksu WIG,
a także, że odchylenia stóp zwrotu indeksu WIG od wartości przeciętnej są
większe niż w przypadku funduszy. To prowadzi do wniosku, że w badanym
okresie pośredni sposób inwestowania w towary, poprzez fundusze inwestycyj-
ne, mógł być atrakcyjny dla inwestorów ze względu na niższy poziom ryzyka
w porównaniu do rynku akcji w Polsce.

Relacje między cenami surowców i kursami walut to jeden z najbardziej
istotnych aspektów funkcjonowania światowych rynków. Waluty to jedna
z wielu klas aktywów, natomiast w ujęciu ekonomicznym jest to ważny łącznik
pomiędzy poszczególnymi mechanizmami globalnej gospodarki. Szczególne
znaczenie mają zależności pomiędzy kursami walut a cenami surowców na
światowych rynkach. Znajomość tych reguł to często cenna wskazówka dla
uczestników tych rynków.

Najważniejsza zależność między cenami surowców i kursami walut jest
związana z amerykańskim dolarem. Zmiana kursu tej waluty posiada najczęś-
ciej odwrotny wpływ na zmiany cen towarów. Wpływ ten spowodowany jest
tym, że na rynkach ceny surowców wyrażane są w dolarze amerykańskim.
Osłabienie amerykańskiej waluty prowadzi do odpowiedniego wzrostu cen,
np. złota, aby doprowadzić do równowagi w wycenie.

Nieco inny charakter mają prawidłowości dotyczące tzw. commodity cur-
rencies (tzw. waluty surowcowe), które są walutami krajów – istotnych ekspor-
terów surowców. Zmiany kursów tego typu walut są dodatnio skorelowane
z cenami towarów (im wyższe są te ceny, tym większa prosperita u ekspor-
terów, większe wpływy podatkowe, lepszy stan budżetu itp.).

Za typowe, główne commodity currencies, przyjęło się na rynkach uważać
dolara australijskiego (AUD), dolara kanadyjskiego (CAD), dolara nowozelan-
dzkiego (NZD) oraz riala saudyjskiego (SAR). Walut krajów uzależnionych od
eksportu surowców jest znacznie więcej (około 58 według danych MFW).

Biorąc pod uwagę, że Australia jest jednym z największych producentów
złota, kurs AUD do USD kształtuje się w trendzie wyznaczonym przez
notowania tego kruszcu. Z kursem dolara australijskiego silnie skorelowany
jest dolar nowozelandzki. Nowa Zelandia jest mocno zależna od kondycji
gospodarki Australii, do której trafia prawie jedna czwarta całego eksportu
tego kraju (sam eksport zaś stanowi również niemal jedną czwartą całego PKB
Nowej Zelandii).

22 Ibidem, s. 69.
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W pewnym stopniu z cenami złota skorelowane są zmiany kursu szwajcars-
kiego franka (CHF). Chociaż walutę tę trudno uznać za typową commodity
currency, to dodatnia korelacja z wyceną złota wiąże się z traktowaniem rynku
szwajcarskiego jako „bezpiecznej przystani” w dobie zawirowań na globalnych
rynkach.

Dolar kanadyjski jest dodatnio skorelowany z cenami ropy naftowej. Kana-
da jest jednym z kluczowych naftowych potentatów świata. Jej zasoby szacuje
się jako drugie największe w skali globalnej (tuż po Arabii Saudyjskiej). Kurs
waluty CAD jest mocno uzależniony od ceny ropy, która stanowi o ekonomicz-
nej kondycji Kanady. Jest to jedyny rozwinięty kraj, w którym surowce
odgrywają tak znaczną rolę, co z kolei tłumaczy, dlaczego tamtejsza waluta
znajduje się w elitarnym gronie commodity currencies. Podobna sytuacja
w sposób bardziej wyrazisty odnosi się do Arabii Saudyjskiej, dla której eksport
ropy stanowi główne źródło dochodów budżetowych.

W przeciwstawnej sytuacji znajduje się Japonia. Gospodarka tego kraju jest
mocno uzależniona od importu surowców, w tym ropy. W skali świata jest to
trzeci największy importer netto ropy. Zwyżka cen tego surowca niekorzystnie
wpływa na japońską gospodarkę, co teoretycznie powinno prowadzić do osła-
bienia tamtejszej waluty – jena.

Pewne cechy commodity currency wykazuje także polski złoty. Jego stop-
niowemu umocnieniu w ostatnich dwóch latach względem dolara towarzyszy
hossa na rynku miedzi i węgla, czyli dwóch ważnych surowców eksportowa-
nych przez nasz kraj.

W kontekście zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw związanych z rynkami
surowców, problematyka ta nieodłącznie związana jest z ryzykiem walutowym.
Biorąc pod uwagę wycenę i rozliczenia przeprowadzane w transakcjach surow-
cami, realizacja ich po ustalonym kursie waluty stanowi jeden z zasadniczych
elementów utrzymania opłacalności transakcji. Zatem perspektywa ryzyka
kursowego stanowi rozwinięcie tematyki oddziaływania ryzyka surowców na
ryzyko banku.

4.2. Przyczynowość Grangera pomiędzy podażą pieniądza
a indeksami rynku surowców

Szeregi czasowe podaży pieniądza oraz wybrane indeksy surowców zostały
poddane testowi przyczynowości Grangera w środowisku MATLAB® (wersja
R2013a). Wykonany został eksperyment numeryczny dotyczący badania przy-
czynowości w sensie Grangera pomiędzy podażą pieniądza wyrażoną w M2
USD i M2 EUR a indeksami z rynku surowców.

Do weryfikacji hipotezy dotyczącej istnienia przyczynowości w sensie Gran-
gera pomiędzy podażą głównych walut a indeksami rynku surowców wykorzys-
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tano szeregi czasowe podaży pieniądza wyrażonej agregatem M2 dla walut
USD, EUR, RMB (juan), M2 JPY (jen) oraz M2 SAR (rial saudyjski). Oprócz
podaży wykorzystano szeregi czasowe indeksów cen futures dla następujących
surowców (towarów): ropa (Brent, WTI Oil), gaz (Gas), benzyna (Gasoline),
olej opałowy (Heating Oil), bawełna (Cotton), złoto (Gold), pallad (Palladium),
platyna (Platinum), srebro (Silver), miedź (Copper), pszenica (Wheat), kukury-
dza (Corn), soja (Soybean), ryż (Rice), wołowina tuczna (Feeder Cattle),
wieprzowina chuda (Lean Hogs), żywiec wołowy (Live Cattle), sok pomarań-
czowy (Oringe Juice), kakao (Cocoa), kawa (Coffee), cukier (Sugar) oraz tarcica
(Lumber). Powyższa grupa surowców została przyjęta do badań ze względu na
ich dominujący udział w handlu międzynarodowym oraz ze względu na to, że
stały się one instrumentami bazowymi dla większości notowanych derywatów
surowcowych w obrocie giełdowym.

Szeregi czasowe przed wykorzystaniem w badaniu zostały oczyszczone
z brakujących obserwacji. Dokonano też tzw. detekcji obserwacji odstających
(z ang. outlier detection). Poniżej zaprezentowano zbiorcze wykresy szeregów
czasowych podaży pieniądza (znormalizowane do 1 stycznia 2010 r. – dla tej
daty wartość podaży pieniądza jest równa 1).

1 17 33 49 65 81 97 11
3

12
9

14
5

16
1

17
7

19
3

20
9

22
5

24
1

25
7

27
3

28
9

30
5

32
1

33
7

35
3

36
9

38
5

40
1

41
7

43
3

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

EUR M2 USD M2

Rys. 26. Wykres szeregów czasowych podaży pieniądza M2 USD oraz M2 EUR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters.

Jak wynika z przeglądu (rys. 26), podaż pieniądza charakteryzuje się
znaczącym trendem wzrostowym. Ponadto zidentyfikowany trend charak-
teryzuje się postępującym wzrostem tempa dynamiki (wzrost tempa przyros-
tów), co oznacza, że podaż pieniądza charakteryzuje się nieliniowym trendem
wzrostowym. Zgodnie z powyższym, bazując na bezpośrednich danych dotyczą-
cych podaży pieniądza (szereg niestacjonarny), przeprowadzono procedurę
eliminacji trendu, wykorzystując nieliniowy filtr wielomianowy.
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W przedmiotowym eksperymencie numerycznym wykorzystano szeregi
czasowe indeksów rynku surowców. Podobnie jak w przypadku danych podaży
pieniądza, wszystkie szeregi czasowe zostały oczyszczone z brakujących obser-
wacji oraz dokonano detekcji obserwacji odstających (z ang. outlier detection).
Poniżej zaprezentowano zbiorcze wykresy szeregów czasowych indeksów ryn-
ku surowców (rys. 27).
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Rys. 27. Wykres szeregów czasowych indeksów rynku surowców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters.

Ze względu na złożoność przeprowadzanych obliczeń oraz względną chro-
nologiczność wykonywanych kroków, eksperyment numeryczny został podzie-
lony na etapy, zgodnie z wypracowanym schematem działań (rys. 27). Stąd
w dalszej części rozdziału zostanie przeprowadzony etap badań empirycznych
(rys. 28), którego elementami będzie weryfikacja postawionych w części
koncepcyjnej hipotez cząstkowych. Przeprowadzenie badania wpływu
podaży pieniądza na zmiany na rynkach surowców, które mogą kształtować
sytuację w zakresie notowań na rynkach akcji i przyczyniać się do ukształ-
towania poziomu wypłacalności spółek – kredytobiorców banków umożliwi
stworzenie koncepcji modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytua-
cję banku.

Poszczególne etapy badań empirycznych nad wpływem wymienionych
zjawisk na sytuację rynkową zostały zrealizowane za pomocą eksperymentu
numerycznego.

Poszczególne etapy eksperymentu numerycznego zostały zaimplemento-
wane w środowisku MATLAB® (wersja R2013a), które wykorzystywane jest
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Rys. 28. Etapy prac badawczych
Źródło: opracowanie własne.
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w ramach analizy i przetwarzania danych oraz modelowaniu ekonometrycznym.
Wykorzystanie środowiska MATLAB® umożliwia tzw. obliczenia symboliczne,
operacje macierzowe. Ponadto MATLAB® posiada predefiniowane funkcjonalno-
ści związane z analizą szeregów czasowych (poprawność metodologiczna oraz
techniczna potwierdzona i wspierana jest przez dostawcę środowiska).

W ramach przedmiotowej hipotezy dotyczącej istnienia przyczynowości
Grangera pomiędzy podażą pieniądza M2 USD oraz podażą pieniądza M2 EUR
a indeksami rynku surowców wykorzystano test statystyczny umożliwiający
zweryfikowanie przyczynowości Grangera.

Definicja przyczynowości zaproponowana przez Grangera opiera się na
trzech założeniach:

1. Przeszłość i teraźniejszość mogą powodować przyszłość, ale przyszłość nie
może powodować przeszłości.

2. ‘Ω t (całkowita wiedza dostępna we wszechświecie w chwili t) nie zawiera
zbędnej informacji, tzn. jeśli jakaś zmienna Zt jest funkcjonalnie powiązana
z jedną lub wieloma innymi zmiennymi w deterministyczny sposób, to Zt

powinna być wyłączona z ‘Ω t.
3. Wszystkie zależności przyczynowe mają stały kierunek bez względu na

upływ czasu23.
Granger przyznał, że dwa pierwsze aksjomaty, na których jest zbudowana

jego teoria, inspirowane są poglądami Hume’a24. Trzeci aksjomat jest odpowie-
dzią na zarzut przedwczesnego nazywania korelacji zależnością przyczynową.
Granger25 uzasadnia trzeci aksjomat, wskazując, iż jedynie zależności, które
trwają w czasie, mogą być podejrzewane o bycie przyczynowymi. Mimo możliwo-
ści zaobserwowania chwilowej korelacji nie są one powiązane strukturalnie i ich
korelacja prawdopodobnie nie będzie istotna statystycznie, gdy weźmie się pod
uwagę odpowiednio długi okres.

Mając na względzie wymienione aksjomaty, Granger opracował definicję
ogólną26:
Yt powoduje Xt+1, jeśli:

P(Xt+1 ∈ A/’Ωt) ≠ P(Xt+1 ∈ A/’Ωt – Yt) (4.1)
dla pewnego A,

gdzie:
Xt; Yt – zmienne podejrzewane o zależność przyczynową,
‘Ω – cała wiedza dostępna we wszechświecie w chwili t.

23 C.W.J. Granger, Long memory relationships and the aggregation of dynamic models, Journal
of Econometrics, 14 (2), 1980, s. 227-238.

24 J.M. Dufour, A. Taamouti, Short and Long Run Causality Measures: Theory and Inference,
Journal of Econometrics, 154, 2010, s. 42-58.

25 C.W.J. Granger, Long memory relationships and the aggregation of dynamic models, s. 227-238.
26 E. Maziarz, O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, Optimum.

Studia Ekonomiczne, 2 (74), 2015, s. 152-170.
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Wykorzystanie zaproponowanej definicji nie jest jednak możliwe ze względu
na warunki testowania przyczynowości pomiędzy skończonymi szeregami czaso-
wymi. Odnoszą się one do ograniczenia wynikającego z liczby stopni swobody dla
całej dostępnej wiedzy w momencie testowania27. Rozważając aplikacyjność
definicji w badaniach empirycznych, Eichler stwierdził: „ważne jest posiadanie
operacyjnej definicji przyczynowości, która pozwala dostrzegać relacje przy-
czyna-efekt również z badań obserwacyjnych”28.

C.W.J. Granger29, by umożliwić praktyczne zastosowanie zaproponowanej
definicji przyczynowości, zredefiniował Ω, które ma być rozumiane jako zbiór
wartościowych informacji. Zgodnie z tą definicją, zmienna Y jest przyczyną
zmiennej X, jeśli zawiera oryginalne, dodatkowe informacje, które pomagają
przewidywać wartości drugiej zmiennej.

P. Suppes30 rozwinął probabilistyczną teorię przyczynowości, tworząc, m.in.
definicję: zdarzenie A powoduje prima facie zdarzenie B jeśli warunkowe
prawdopodobieństwo B (przy znanym A) jest większe niż tylko B i zdarzenie
A pojawia się przed zdarzeniem B:

P(b/A) > P(B) (4.2)

Zgodnie z pomysłem Suppesa, Granger zaproponował definicję przyczynowo-
ści prima facie, która wykorzystuje jedynie dwa szeregi czasowe, nie odwołując
się do zbioru wszystkich lub wartościowych informacji. Zmienna Y prima facie
wpływa na zmienną X, jeśli:

P(Xt+1 ∈ A/X,Y) ≠ P(Xt+1 ∈ A/X) (4.3)

dla pewnego A,

gdzie:
X – historia szeregu czasowego X,
X, Y – historie szeregów czasowych X i Y,
Xt+1 – wartość zmiennej w momencie t+1.

Ze względu na brak możliwości użycia w regresji całej historii zmiennych:
X i Y, należy arbitralnie wybrać długość opóźnień szeregów czasowych: X i Y, dla
których zostaną oszacowane współczynniki regresji. Rozwiązaniem jest oparcie

27 M. Maziarz, O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, s. 152-170.
28 M. Eichler, Granger causality and path diagrams for multivariate time series, Journal

of Econometrics, 137 (2), 2007, s. 334-353.
29 C.W.J. Granger, Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral

Methods, Econometrica, 37 (3), 1969, s. 424-438.
30 P. Suppes, A probabilistic theory of casuality, North Holland Pub. Co., Amsterdam 1970, s. 75.
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wyboru na kryterium informacyjnym Akaike’a (AIC) lub BIC31. W przedmioto-
wych badaniach wykorzystano BIC.

Podczas formułowania wniosków na podstawie wyników testów przyczyno-
wości w sensie Grangera należy pamiętać, że najpopularniejsze testy rozstrzyga-
ją wyłącznie o istnieniu zależności liniowej. Oznacza to, że negatywny wynik
testu, tj. odrzucenie hipotezy zerowej o braku zależności przyczynowej prowadzi
do wniosku o istnieniu zależności, którą rozumie się pod pojęciem przyczynowo-
ści Grangera. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej nie oznacza, że
pomiędzy dwiema zmiennymi nie zachodzi przyczynowość w sensie Grangera,
a jedynym uprawomocnionym logicznie wnioskiem jest stwierdzenie o braku
liniowej zależności. Opracowano również testy badające zależności nieliniowe,
jednak w ich przypadku wynik testu jest także zależny od przyjętej funkcji
regresji.

Przeprowadzenie testu Grangera zostało rozpoczęte od zbudowania rów-
nania autoregresyjnego z rozkładem opóźnień (ADL – autoregressive distributed
lag):

k k
yt = A0Dt + Σ αjyj + Σβjxt–j + ε t (4.4)

j=1 j=1

gdzie:
y – zmienna objaśniana,
x – zmienna objaśniająca,
D – zmienne deterministyczne (wyraz wolny, zmienne zerojedynkowe),
α, β – parametry modelu,
ε – składnik losowy.

Stwierdzenie, że x jest przyczyną y polega na testowaniu hipotezy zerowej
o braku przyczynowości, która zakłada, że opóźnione wartości zmiennej x są
statystycznie nieistotne, a więc H0: β1 = β2 = ... = βk = 0. Hipoteza alter-
natywna mówi, że niektóre z tych zmiennych są statystycznie istotne, czyli
β1 ≠ 0 ∨ β2 ∨ ... ∨ βk ≠ 0. Do zweryfikowania hipotezy zerowej zastosowano test
Fishera-Snedecora.

Opis testu:
● test oparty o statystykę F-Snedecora,

– H0: X nie jest przyczyną w sensie Grangera Y
– H1: X jest przyczyną w sensie Grangera Y

● poziom istotności testu,
● test polega na tym, że budujemy model ekonometryczny, gdzie Y tłumaczony

jest przez opóźnione obserwacje Y i X oraz drugi model, gdzie Y tłumaczone
jest tylko przez opóźnione obserwacje Y. Stosując BIC, porównujemy modele,

31 Y. Liu, M.T. Bahadori, A Survey on Granger Causality: A computational View, University
of Southern California, 2012, s. 237.
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i jeżeli X niesie wartość prognostyczną (tzn. błąd prognozy jest mniejszy
z wykorzystaniem X, to uznajemy, że X jest przyczyną w sensie Grangera
dla Y).

Na syntetyczne wyniki eksperymentu numerycznego składają się wyniki
testu przyczynowości Grangera pomiędzy odfiltrowanymi szeregami czasowymi
podaży pieniądza a indeksami rynku surowców. W poniższej tabeli
(tab. 7) zaprezentowano zbiorcze wartości statystyki testu przyczynowości
Grangera (wartości statystyki F-Snedecora). W kolumnie „Critical Value” znaj-
dują się wartości krytyczne testów (próg odrzucenia hipotezy zerowej).

Tabela 7
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla agregatu M2 juan i indeksów rynków surowców

Podaż Critical
pieniądza Value

Surowce Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Kakao
LondonCocoaFuture
(CA.F)

0,05 0,000215 4,056612 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Brent
BrentOilFuture
(CB.F)

0,05 5,45029 2,278869 PRAWDA odrzucenie H0

Kakao 2
CocoaFuture
(CC.F)

0,05 0,45372 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Crude WTI
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

0,05 6,751719 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Bawełna
Cotton#2Future
(CT.F)

0,05 0,317225 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

M2China Złoto
GoldFuture
(GC.F)

0,05 0,260963 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wołowina tuczna
FeederCattleFuture
(GF.F)

0,05 0,323445 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wieprzowina chuda
LeanHogsFuture
(HE.F)

0,05 0,271002 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Miedź
CopperFuture
(HG.F)

0,05 5,249763 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Olej opałowy
HeatingOilFuture
(HO.F)

0,05 5,231871 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Kawa
Coffee’C’Future
(KC.F)

0,05 2,517169 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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Pszenica
WheatKCBTFuture
(KE.F)

0,05 3,530977 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Żywiec wołowy
LiveCattleFuture
(LE.F)

0,05 0,266059 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz Ropa mieszany
GasOilFuture
(LF.F)

0,05 5,41851 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Tarcica
LumberFuture
(LS.F)

0,05 0,082415 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

0,05 4,602534 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Gaz
NaturalGasFuture
(NG.F)

0,05 5,918662 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

Sok pomarańczowy
OrangeJuiceFuture
(OJ.F)

0,05 4,933736 3,906849 PRAWDA odrzucenie H0

M2China Pallad
PalladiumFuture
(PA.F)

0,05 0,463795 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Platyna
PlatinumFuture
(PL.F)

0,05 3,405835 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Benzyna
GasolineFuture
(RB.F)

0,05 6,893142 3,059376 PRAWDA odrzucenie H0

Kawa
LondonCoffeeFuture
(RM.F)

0,05 4,027929 3,209278 PRAWDA odrzucenie H0

Cukier
Sugar#11Future
(SB.F)

0,05 0,945327 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Srebro
SilverFuture
(SI.F)

0,05 0,49295 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
LondonSugarFuture
(SW.F)

0,05 1,102552 4,056612 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kukurydza
CornFuture
(ZC.F)

0,05 0,506859 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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Olej sojowy
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

0,05 2,718568 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)

0,05 0,549899 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ryż
RoughRiceFuture
(ZR.F)

0,05 5,128925 2,164409 PRAWDA odrzucenie H0

Soja
SoybeanFuture
(ZS.F)

0,05 1,169923 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatFuture
(ZW.F)

0,05 2,847406 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Źródło: badania własne.

W pierwszej kolejności przetestowano wpływ zmienności podaży pieniądza
mierzonej agregatem M2 chińskiej waluty juan (renminbi) na zmienność
popularnych indeksów rynków surowców. Wybór waluty wynikał ze znaczenia,
jakie chińska gospodarka posiada dla rynków surowców. Związane jest ono
głównie z wykorzystaniem surowców w celach produkcyjnych. Jako największy
producent dóbr chiński sektor przemysłowy musi być zasilany znacznymi
dostawami surowców. Ponadto Chiny prowadzą aktywną politykę ukierunkowa-
ną na rozwój i pozyskiwanie źródeł surowców. Jako mocarstwo gospodarcze
kreują zarówno podaż, jak i popyt na rynkach surowców. Do obsługi wzras-
tających strumieni przepływu surowców niezbędny jest rozwój podaży pieniądza.

Wpływ podaży pieniądza na ceny określonych surowców jest przejawem
procesu finansyzacji rynków surowców, na których transakcje odbywają się
przy coraz większym zaangażowaniu instrumentów finansowych.

W badaniu przeprowadzonym dla podaży waluty chińskiej stwierdzono
wystąpienie przyczynowości w sensie Grangera w odniesieniu do 11 indeksów
surowców cen futures. Podaż chińskiej waluty miała wpływ w sensie Grangera
przede wszystkim na kształtowanie się indeksów cen surowców energetycz-
nych (ropy, gazu, benzyny), zbóż (ryżu i pszenicy) oraz tzw. surowców mięk-
kich (kawa, sok pomarańczowy). Można stwierdzić, że dla wymienionych
surowców, w odniesieniu do inwestycji denominowanych w juanie, istnieje
zwiększone prawdopodobieństwo powstawania spekulacyjnych baniek ceno-
wych wywołanych wzrostem podaży płynnych środków pieniężnych.

Biorąc pod uwagę podaż waluty euro, należy wskazać na odmienność
specyficznych uwarunkowań ekonomicznych inwestycji na rynkach surowców
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realizowanych w gospodarce Unii Europejskiej. Gospodarka Unii należy do
gospodarek intensywnie ograniczających zużycie surowców naturalnych. Po-
nadto posiada charakter gospodarki postindustrialnej, w której dominujące
znaczenie zyskuje sektor usług, w tym usług finansowych. Sprzyja temu
wysokie zadłużenie prywatne i publiczne oraz zróżnicowane potrzeby konsum-
pcyjne Europejczyków.

Tabela 8
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla agregatu M2 euro i indeksów rynków surowców

Podaż Critical
pieniądza Value

Surowce Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Kakao
LondonCocoaFuture
(CA.F)

0,05 0,139448 4,051749 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Brent
BrentOilFuture
(CB.F)

0,05 0,216824 3,875372 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kakao 2
CocoaFuture
(CC.F)

0,05 0,031611 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Crude WTI
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

0,05 0,009121 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Bawełna
Cotton#2Future
(CT.F)

0,05 8,558076 3,87223 PRAWDA odrzucenie H0

Złoto
GoldFuture

M2EURArea (GC.F)
0,05 3,876912 3,025547 PRAWDA odrzucenie H0

Wołowina tuczna
FeederCattleFuture
(GF.F)

0,05 0,040907 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wieprzowina chuda
LeanHogsFuture
(HE.F)

0,05 1,720414 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Miedź
CopperFuture
(HG.F)

0,05 0,001968 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Olej opałowy
HeatingOilFuture
(HO.F)

0,05 0,01734 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kawa
Coffee’C’Future
(KC.F)

0,05 1,734524 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatKCBTFuture
(KE.F)

0,05 1,269584 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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Żywiec wołowy
LiveCattleFuture
(LE.F)

0,05 0,024875 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz Ropa mieszany
GasOilFuture
(LF.F)

0,05 0,376298 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Tarcica
LumberFuture
(LS.F)

0,05 1,868448 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

0,05 1,058492 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz
NaturalGasFuture
(NG.F)

0,05 11,86158 3,88487 PRAWDA odrzucenie H0

Sok pomarańczowy
OrangeJuiceFuture
(OJ.F)

0,05 1,192256 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pallad
PalladiumFuture

M2EURArea (PA.F)
0,05 3,204221 3,87223 FAŁSZ

nie ma podstaw
do odrzucenia H0

Platyna
PlatinumFuture
(PL.F)

0,05 0,000286 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Benzyna
GasolineFuture
(RB.F)

0,05 0,00906 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kawa
LondonCoffeeFuture
(RM.F)

0,05 0,113207 4,051749 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
Sugar#11Future
(SB.F)

0,05 5,213516 3,87223 PRAWDA odrzucenie H0

Srebro
SilverFuture
(SI.F)

0,05 1,002265 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
LondonSugarFuture
(SW.F)

0,05 0,557637 4,051749 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kukurydza
CornFuture
(ZC.F)

0,05 0,644124 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Olej sojowy
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

0,05 0,21217 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)

0,05 0,014036 3,906849 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ryż
RoughRiceFuture

M2EURArea (ZR.F)
0,05 1,217831 3,906849 FAŁSZ

nie ma podstaw
do odrzucenia H0

Soja
SoybeanFuture
(ZS.F)

0,05 0,905432 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatFuture
(ZW.F)

0,05 0,441505 3,87223 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Źródło: badania własne.

W toku badania stwierdzono istotność statystyczną przyczynowości
Gragera dla podaży waluty euro wobec tylko czterech spośród 31 indeksów
rynków surowców (bawełna złoto, gaz ziemny i cukier) – tabela 8. Odzwier-
ciedla to specyfikę gospodarczą Europy wykorzystującej gaz ziemny jako
ekologiczne źródło energii w przemyśle w stosunku do innych nieodnawial-
nych. Mniejsza liczba związków przyczynowych w sensie Grangera pomiędzy
dynamiką podaży euro a indeksami cen surowców sugeruje istnienie mniej-
szej liczby potencjalnych czynników ryzyka rynkowego związanych z aktyw-
nością finansowego kapitału spekulacyjnego32. Spowodowane jest to m.in.
istnieniem regulacji wielu rynków surowców i ograniczaniem znaczenia
inwestorów spekulacyjnych.

Wpływ podaży japońskiego jena na indeksy rynków surowców związany
jest, podobnie jak w przypadku Chin, ze znaczeniem japońskiej gospodarki
jako wytwórcy dóbr i technologii. Jednak w przeciwieństwie do Chin, Japonia
zmuszona jest importować znaczącą część surowców. Podaż jena zaspokaja
transakcyjne potrzeby importowe tego kraju.

32 M. Szturo, B. Włodarczyk, System waluty oparty na złocie jako konkurencja dla systemu
opartego na długu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 51 (6),
Lublin 2017, s. 465-475.
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Tabela 9
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla agregatu M2 jena i indeksów rynków surowców

Podaż Critical
pieniądza Value

Surowce Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Kakao
LondonCocoaFuture
(CA.F)

0,05 1,142467 4,072654 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Brent
BrentOilFuture
(CB.F)

0,05 1,094138 3,876001 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kakao 2
CocoaFuture
(CC.F)

0,05 0,008032 3,86111 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Crude WTI
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

0,05 0,149347 3,859614 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Bawełna
Cotton#2Future
(CT.F)

0,05 0,031472 3,860585 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Złoto
GoldFuture
(GC.F)

0,05 1,745057 3,865475 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

M2Japan Wołowina tuczna
FeederCattleFuture
(GF.F)

0,05 1,606674 3,867936 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wieprzowina chuda
LeanHogsFuture
(HE.F)

0,05 0,656644 3,865475 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Miedź
CopperFuture
(HG.F)

0,05 0,116266 3,859614 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Olej opałowy
HeatingOilFuture
(HO.F)

0,05 1,214181 3,872128 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kawa
Coffee’C’Future
(KC.F)

0,05 0,298008 3,867861 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatKCBTFuture
(KE.F)

0,05 5,30212 3,907782 PRAWDA odrzucenie H0

Żywiec wołowy
LiveCattleFuture
(LE.F)

0,05 0,995057 3,865789 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz Ropa mieszany
GasOilFuture
(LF.F)

0,05 10,63247 3,907782 PRAWDA odrzucenie H0
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Tarcica
LumberFuture
(LS.F)

0,05 0,699131 3,907782 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

0,05 4,706381 3,907782 PRAWDA odrzucenie H0

Gaz
NaturalGasFuture
(NG.F)

0,05 7,533887 3,88528 PRAWDA odrzucenie H0

Sok pomarańczowy
OrangeJuiceFuture
(OJ.F)

0,05 4,721444 3,017836 PRAWDA odrzucenie H0

Pallad
PalladiumFuture
(PA.F)

0,05 3,028084 3,87023 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Platyna
PlatinumFuture
(PL.F)

0,05 0,513087 3,86487 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Benzyna
GasolineFuture
(RB.F)

0,05 7,543161 3,907782 PRAWDA odrzucenie H0

M2Japan Kawa
LondonCoffeeFuture
(RM.F)

0,05 3,288823 4,072654 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
Sugar#11Future
(SB.F)

0,05 0,019029 3,859614 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Srebro
SilverFuture
(SI.F)

0,05 0,118909 3,86268 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
LondonSugarFuture
(SW.F)

0,05 2,799568 4,072654 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kukurydza
CornFuture
(ZC.F)

0,05 1E-04 3,859614 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Olej sojowy
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

0,05 0,008123 3,859614 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)

0,05 0,036744 3,907782 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ryż
RoughRiceFuture
(ZR.F)

0,05 5,819457 3,907782 PRAWDA odrzucenie H0
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Soja
SoybeanFuture
(ZS.F)

0,05 0,071017 3,86111 FAŁSZ
nie ma podstaw

M2Japan
do odrzucenia H0

Pszenica
WheatFuture
(ZW.F)

0,05 0,009391 3,860585 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Źródło: badania własne.

W odniesieniu do Japonii istotny statystycznie związek przyczynowy
Grangera pomiędzy zmiennością podaży pieniądza a indeksami rynku surow-
ców został wykazany w przypadku siedmiu indeksów. Japonia jako jeden
z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych świata charakteryzuje się
występowaniem zjawiska finansyzacji rynków surowców. Jako gospodarka
o znaczących światowych zasobach kapitału finansowego jest narażona na
wystąpienie czynników ryzyka rynkowego w odniesieniu zwłaszcza do rynku
zbóż i surowców energetycznych.

Arabia Saudyjska w kwestii dotyczącej rynków surowców posiada znacze-
nie jako jeden z największych producentów surowców energetycznych (ropa,
gaz ziemny). Jednocześnie, podobnie jak większość krajów arabskich, w dużej
mierze gospodarka Arabii uzależniona jest od importu żywności i zbóż.

Tabela 10
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla agregatu M2 riala saudyjskiego

i indeksów rynków surowców

Podaż Critical
pieniądza Value

Surowce Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Kakao
LondonCocoaFuture
(CA.F)

0,05 0,324365 4,0471 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Brent
BrentOilFuture
(CB.F)

0,05 1,468307 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kakao 2
M2SaudiArabia CocoaFuture

(CC.F)
0,05 1,233734 3,889839 FAŁSZ

nie ma podstaw
do odrzucenia H0

Ropa Crude WTI
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

0,05 1,307527 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Bawełna
Cotton#2Future
(CT.F)

0,05 2,782969 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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Złoto
GoldFuture
(GC.F)

0,05 0,083442 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wołowina tuczna
FeederCattleFuture
(GF.F)

0,05 0,370903 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wieprzowina chuda
LeanHogsFuture
(HE.F)

0,05 0,69293 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Miedź
CopperFuture
(HG.F)

0,05 0,440652 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Olej opałowy
HeatingOilFuture
(HO.F)

0,05 1,364053 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Kawa
Coffee’C’Future
(KC.F)

0,05 0,9139 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatKCBTFuture
(KE.F)

0,05 5,120329 3,906392 PRAWDA odrzucenie H0

Żywiec wołowy
M2SaudiArabia LiveCattleFuture

(LE.F)
0,05 5,148544 1,988191 PRAWDA odrzucenie H0

Gaz Ropa mieszany
GasOilFuture
(LF.F)

0,05 4,132745 3,906392 PRAWDA odrzucenie H0

Tarcica
LumberFuture
(LS.F)

0,05 0,371107 3,906392 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

0,05 2,015646 3,906392 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz
NaturalGasFuture
(NG.F)

0,05 0,97604 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Sok pomarańczowy
OrangeJuiceFuture
(OJ.F)

0,05 0,209728 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pallad
PalladiumFuture
(PA.F)

0,05 0,240959 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Platyna
PlatinumFuture
(PL.F)

0,05 0,52645 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Benzyna
GasolineFuture
(RB.F)

0,05 2,641288 3,906392 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0
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cd. tabeli 10

1 2 3 4 5 6 7

Kawa
LondonCoffeeFuture
(RM.F)

0,05 0,153096 4,0471 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
Sugar#11Future
(SB.F)

0,05 0,216753 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Srebro
SilverFuture
(SI.F)

0,05 0,422039 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
LondonSugarFuture
(SW.F)

0,05 4,357926 4,0471 PRAWDA odrzucenie H0

Kukurydza
M2SaudiArabia CornFuture

(ZC.F)
0,05 1,313136 3,889839 FAŁSZ

nie ma podstaw
do odrzucenia H0

Olej sojowy
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

0,05 0,907692 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)

0,05 0,175435 3,906392 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ryż
RoughRiceFuture
(ZR.F)

0,05 0,622191 3,906392 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Soja
SoybeanFuture
(ZS.F)

0,05 0,441259 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatFuture
(ZW.F)

0,05 2,854359 3,889839 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Źródło: badania własne.

Poziom podaży riala saudyjskiego ma wpływ w sensie Grangera na
zmienność czterech z 31 badanych indeksów rynku surowców (ropy, gazu,
pszenicy, żywca wołowego oraz cukru) – tabela 10. Arabia Saudyjska nie
posiada rozwiniętego rynku finansowego, większość jej wolnych zasobów kapi-
tałowych utrzymywana jest na innych rynkach finansowych. Oznacza to
mniejsze znaczenie riala jako waluty, przy wykorzystaniu której może do-
chodzić do ekspansji spekulacyjnej zmienności cenowej na rynkach surowców.

Biorąc pod uwagę wyjątkowe znaczenie waluty amerykańskiej dla rynków
surowców związane nierozłącznie ze znaczeniem politycznym, gospodarczym
i militarnym tego kraju, należy zwrócić uwagę na pewne cechy wyróżniające
ten obszar gospodarczy. Do niedawna jak nigdzie indziej na świecie, w Stanach
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Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z koncentracją ilościową i wartościową
oraz dynamicznym rozwojem transakcji na rynkach surowców i finansowych,
obejmujących swym zasięgiem cały glob. Rynki amerykańskie to wciąż najważ-
niejszy składnik światowego systemu przepływu surowców i kapitałów finan-
sowych, tam też znajduje się największy potencjał do kreowania ewentualnych
zjawisk kryzysowych i towarzyszących im czynników ryzyka rynkowego. Pro-
ces finansyzacji rynków surowców jest najbardziej zaawansowany właśnie
w warunkach rynku amerykańskiego, co związane jest m.in. z centralnym
znaczeniem w gospodarce rynku kapitałowego, w tym Nowojorskiej Giełdy
Papierów Wartościowych.

Tabela 11
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla agregatu M2 dolara amerykańskiego

i indeksów rynków surowców

Podaż Critical
pieniądza Value

Surowce Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Kakao
LondonCocoaFuture
(CA.F)

0,05 6,61E-05 4,042652 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Ropa Brent
BrentOilFuture
(CB.F)

0,05 13,52254 2,637311 PRAWDA odrzucenie H0

Kakao 2
CocoaFuture
(CC.F)

0,05 6,878323 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0

Ropa Crude WTI
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

0,05 14,22338 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0

Bawełna
Cotton#2Future

M2USA (CT.F)
0,05 8,039455 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0

Złoto
GoldFuture
(GC.F)

0,05 7,968932 2,245021 PRAWDA odrzucenie H0

Wołowina tuczna
FeederCattleFuture
(GF.F)

0,05 1,374833 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Wieprzowina chuda
LeanHogsFuture
(HE.F)

0,05 0,265665 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Miedź
CopperFuture
(HG.F)

0,05 7,708471 2,245021 PRAWDA odrzucenie H0

Olej opałowy
HeatingOilFuture
(HO.F)

0,05 12,37924 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0
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cd. tabeli 11

1 2 3 4 5 6 7

Kawa
Coffee’C’Future
(KC.F)

0,05 3,248369 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatKCBTFuture
(KE.F)

0,05 0,505046 3,905942 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Żywiec wołowy
LiveCattleFuture
(LE.F)

0,05 1,652204 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz Ropa mieszany
GasOilFuture
(LF.F)

0,05 7,672917 2,667443 PRAWDA odrzucenie H0

Tarcica
LumberFuture
(LS.F)

0,05 0,123962 3,905942 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

0,05 0,400732 3,905942 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Gaz
NaturalGasFuture
(NG.F)

0,05 1,564121 3,884469 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Sok pomarańczowy
M2USA OrangeJuiceFuture

(OJ.F)
0,05 3,226621 3,873174 FAŁSZ

nie ma podstaw
do odrzucenia H0

Pallad
PalladiumFuture
(PA.F)

0,05 6,098539 1,912576 PRAWDA odrzucenie H0

Platyna
PlatinumFuture
(PL.F)

0,05 8,74937 2,245021 PRAWDA odrzucenie H0

Benzyna
GasolineFuture
(RB.F)

0,05 5,564382 3,905942 PRAWDA odrzucenie H0

Kawa
LondonCoffeeFuture
(RM.F)

0,05 0,006426 4,042652 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Cukier
Sugar#11Future
(SB.F)

0,05 0,039416 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Srebro
SilverFuture
(SI.F)

0,05 4,308663 3,873174 PRAWDA odrzucenie H0

Cukier
LondonSugarFuture
(SW.F)

0,05 6,849377 4,042652 PRAWDA odrzucenie H0

Kukurydza
CornFuture
(ZC.F)

0,05 5,178895 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0
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cd. tabeli 11

1 2 3 4 5 6 7

Olej sojowy
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

0,05 0,720923 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)

0,05 0,138203 3,905942 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

M2USA Ryż
RoughRiceFuture
(ZR.F)

0,05 6,197495 2,667443 PRAWDA odrzucenie H0

Soja
SoybeanFuture
(ZS.F)

0,05 1,817038 3,873174 FAŁSZ
nie ma podstaw

do odrzucenia H0

Pszenica
WheatFuture
(ZW.F)

0,05 4,339419 2,635418 PRAWDA odrzucenie H0

Źródło: badania własne.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono statystyczną istotność
przyczynowości w sensie Grangera dla związku podaży M2 dolara amerykańs-
kiego w stosunku do 16 indeksów rynkowych cen futures surowców (tab. 11).
Zatem inwestycje denominowane w tej walucie charakteryzują się największą
liczbą czynników ryzyka rynkowego, co przy znacznej ilości fluktuującego
kapitału przyczynia się do możliwości powstawania cenowych baniek spekula-
cyjnych na różnych rodzajach surowców. Biorąc pod uwagę znaczący przyrost
podaży dolarów amerykańskich na rynkach w ostatnich 20 latach, oznacza to
istnienie poważnego potencjału zmienności cenowej na rynkach surowców.

4.3. Wrażliwość stóp zwrotu inwestycji sektorowych
a zmienność cen surowców

Z punktu widzenia ryzyka bankowego związek pomiędzy ryzykiem rynku
surowców a ryzykiem rynku akcyjnego może być istotnym kanałem transmisji
i wzmocnienia określonych zjawisk oddziałujących na ekspozycję aktywów
banku na ryzyko (inwestycyjne i kredytowe). Dotyczy to zwłaszcza spółek,
których działalność operacyjna jest silnie związana z rynkiem surowców.
Niekorzystne oddziaływanie ryzyka rynkowego pochodzącego z rynku surow-
ców na wartość danej spółki i jej wypłacalność możliwe jest zwłaszcza w przy-
padku istnienia korelacji pomiędzy cenami surowców i cenami akcji spółek.

Mając na uwadze zjawisko finansyzacji rynków surowców i korelacji podaży
pieniądza z indeksami surowców, istnieje znaczący potencjał spekulacyjny
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w odniesieniu do niektórych grup surowców. W przeprowadzonym badaniu
dokonano identyfikacji spółek na polskim rynku giełdowym, które są szczegól-
nie podatne na ryzyko surowcowe.

W poniższych tabelach (12, 13, 14, 15, 16) zaprezentowano wyniki testo-
wania przyczynowości w sensie Grangera w odniesieniu do 62 spółek oraz
11 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tabela 12
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla indeksu Copper Future (miedź)

i kursów walorów spółek oraz indeksów notowanych na rynku podstawowym GPW

Critical
Value

Surowce Spółki Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

ast–d 0,01 11,75906 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

att–d 0,01 8,553633 4,826189 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 7,036406 4,699451 PRAWDA odrzucenie H0

brs–d 0,01 16,36606 4,695824 PRAWDA odrzucenie H0

ipx–d 0,01 8,472648 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 99,28567 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

kgn–d 0,01 4,766411 4,717414 PRAWDA odrzucenie H0

kty–d 0,01 5,078519 4,693191 PRAWDA odrzucenie H0

lts–d 0,01 11,01833 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 11,83247 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

mbk–d 0,01 6,592856 4,685826 PRAWDA odrzucenie H0

Miedź mwig40–d 0,01 18,54313 4,702479 PRAWDA odrzucenie H0
CopperFuture
(HG.F)

peo–d 0,01 6,901635 4,704764 PRAWDA odrzucenie H0

pep–d 0,01 5,269546 4,765898 PRAWDA odrzucenie H0

pkn–d 0,01 7,083957 4,713404 PRAWDA odrzucenie H0

pko–d 0,01 5,360955 4,758908 PRAWDA odrzucenie H0

pxm–d 0,01 12,88208 4,702035 PRAWDA odrzucenie H0

pzu–d 0,01 9,206767 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 6,711113 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

skt–d 0,01 16,601 4,713404 PRAWDA odrzucenie H0

sns–d 0,01 10,78344 4,76003 PRAWDA odrzucenie H0

swig80–d 0,01 13,9889 4,689015 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d-2 0,01 14,05058 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d 0,01 14,05058 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

wig–energ–d 0,01 12,8032 4,718615 PRAWDA odrzucenie H0

wig–gornic–d 0,01 20,02706 4,718615 PRAWDA odrzucenie H0

Źródło: badania własne.
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Stwierdzono istotność korelacji Grangera w przypadku 22 spółek i 4 indek-
sów (w tym dwóch branżowych. Można też stwierdzić, że ryzyko rynku
surowców w zakresie cen miedzi ma znaczący wpływ na polski rynek giełdowy,
biorąc pod uwagę kapitalizację i znaczenie danych spółek (KGHM, Grupa
Azoty, PKN Orlen, Tauron i in., a także banki i instytucje finansowe. takie jak
PKO BP, Bank Handlowy, Pekao SA oraz PZU). Można skonstatować zatem,
że ryzyko związane z cenami miedzi jest jednym z bardziej istotnych dla
kształtowania się ryzyka banku, zarówno z perspektywy inwestora, kredytoda-
wcy, jak i spółki giełdowej.

Tabela 13
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla indeksów metali szlachetnych

i kursów walorów spółek oraz indeksów notowanych na rynku podstawowym GPW

Critical
Value

Surowce Spółki Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

Złoto kgh–d 0,01 7,916138 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0
GoldFuture(GC.F) mgt–d 0,01 5,633745 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 6,163665 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 6,331751 4,699451 PRAWDA odrzucenie H0

cdr–d 0,01 8,434123 4,689015 PRAWDA odrzucenie H0

cez–d 0,01 6,103037 4,710711 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 19,29267 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 7,360541 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

lwb–d 0,01 7,266921 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

Pallad mgt–d 0,01 12,80682 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0
PalladiumFuture
(PA.F)

mwig40–d 0,01 6,356874 4,702479 PRAWDA odrzucenie H0

swig80–d 0,01 9,376315 4,689015 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d-2 0,01 6,795904 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d 0,01 6,795904 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

wig20–d 0,01 14,74151 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig30–d 0,01 14,88212 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d-2 0,01 12,01758 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d 0,01 12,01758 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–chemia–d 0,01 14,33684 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–d-2 0,01 13,95014 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–gornic–d 0,01 9,407111 4,718615 PRAWDA odrzucenie H0

wig–paliwa–d 0,01 12,11789 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 13,58144 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0
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cd. tabeli 13

1 2 3 4 5 6 7

ast–d 0,01 7,871707 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bdz–d 0,01 5,683685 4,725707 PRAWDA odrzucenie H0

brs–d 0,01 5,880851 4,695824 PRAWDA odrzucenie H0

ker–d 0,01 8,00997 4,799823 PRAWDA odrzucenie H0

Platyna) kgh–d 0,01 19,21097 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0
PlatinumFuture
(PL.F)

lvc–d 0,01 7,592322 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

mgt–d 0,01 10,24816 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0

pcr–d 0,01 4,946849 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

sns–d 0,01 9,265021 4,76003 PRAWDA odrzucenie H0

swig80–d 0,01 6,928925 4,689015 PRAWDA odrzucenie H0

wig–gornic–d 0,01 6,052901 4,718615 PRAWDA odrzucenie H0

brs–d 0,01 5,241237 4,695824 PRAWDA odrzucenie H0

ker–d 0,01 5,525533 4,799823 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 13,93864 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

Srebro mwig40–d 0,01 4,971783 4,702479 PRAWDA odrzucenie H0
SilverFuture
(SI.F)

pcr–d 0,01 5,139898 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

pxm–d 0,01 4,834041 4,702035 PRAWDA odrzucenie H0

skt–d 0,01 4,723251 4,713404 PRAWDA odrzucenie H0

sns–d 0,01 5,507436 4,76003 PRAWDA odrzucenie H0

swig80–d 0,01 5,592283 4,689015 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 4,996367 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

Źródło: badania własne.

Biorąc pod uwagę grupę metali szlachetnych (złoto, pallad, platyna,
srebro), największy wpływ w sensie Grangera na spółki rynku podstawowego
mają notowania palladu (istotność dla 9 spółek i 10 indeksów, w tym
6 sektorowych), platyny (istotność dla 9 spółek i 2 indeksów, w tym jednego
sektorowego) oraz srebra (istotność dla 7 spółek i 3 indeksów, w tym jednego
sektorowego). Zaskakująco niewiele korelacji Grangera stwierdzono
w odniesieniu do indeksu cen futures złota (dwie spółki KGHM i Mangata
Holding).

Jednym z największych segmentów rynków surowców, mających wpływ na
polski rynek giełdowy, jest rynek surowców energetycznych. Jest to kwestia
wpisana w strukturę polskiej gospodarki, w której do największych spółek
należą spółki wydobywcze i przetwórcze w zakresie surowców.
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Tabela 14
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla indeksów surowców energetycznych
i kursów walorów spółek oraz indeksów notowanych na rynku podstawowym GPW

Critical
Value

Surowce Spółki Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

ast–d 0,01 17,25698 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 5,094751 4,699451 PRAWDA odrzucenie H0

cez–d 0,01 5,006102 4,710711 PRAWDA odrzucenie H0

Ropa Brent kgh–d 0,01 20,308 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0
BrentOilFuture
(CB.F)

kst–d 0,01 6,484267 4,817346 PRAWDA odrzucenie H0

lts–d 0,01 6,813484 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0

pcr–d 0,01 6,706464 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

pko–d 0,01 5,662175 4,758908 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 8,682824 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 10,83723 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

Ropa Crude WTI kgh–d 0,01 16,64894 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0
CrudeOilWTIFuture
(CL.F)

lts–d 0,01 6,518357 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0

pcr–d 0,01 6,159174 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 7,063289 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 17,10297 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 4,83874 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 12,68715 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

kst–d 0,01 7,418337 4,817346 PRAWDA odrzucenie H0

Gaz Ropa lts–d 0,01 4,932367 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0
GasOilFuture
(LF.F)

pcr–d 0,01 6,571708 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

pko–d 0,01 7,530726 4,758908 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 8,501367 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

wig20–d 0,01 5,480304 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig30–d 0,01 5,490797 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–d-2 0,01 5,317322 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 5,575753 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 9,986773 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 5,117846 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

cez–d 0,01 5,283018 4,710711 PRAWDA odrzucenie H0

Benzyna kgh–d 0,01 13,00809 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0
GasolineFuture
(RB.F)

kst–d 0,01 7,82617 4,817346 PRAWDA odrzucenie H0

mwig40–d 0,01 5,055338 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

pcr–d 0,01 5,539288 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

pwx–d 0,01 5,748707 4,809183 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 8,164891 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

swig80–d 0,01 6,644119 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0
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cd. tabeli 14

1 2 3 4 5 6 7

wig20–d 0,01 7,919393 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig30–d 0,01 8,069006 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

Benzyna wig–banki–d-2 0,01 5,550887 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0
GasolineFuture
(RB.F)

wig–banki–d 0,01 5,550887 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–chemia–d 0,01 6,082683 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–d-2 0,01 7,882159 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–paliwa–d 0,01 5,327178 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 7,458171 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 18,14274 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 14,31753 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

Olej opałowy kst–d 0,01 6,567081 4,817346 PRAWDA odrzucenie H0
HeatingOilFuture
(HO.F)

lts–d 0,01 5,737028 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0

pcr–d 0,01 6,941807 4,830893 PRAWDA odrzucenie H0

pko–d 0,01 7,800625 4,758908 PRAWDA odrzucenie H0

sen–d 0,01 7,55172 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

Źródło: badania własne.

Największy wpływ na polskie spółki giełdowe mają indeksy cen ropy
i benzyny. Dla ropy brent przyczynowość w sensie Grangera została stwier-
dzona w odniesieniu do 9 spółek, dla ropy crude – dla 5 spółek. Indeks cen
benzyny wpływa na ceny 8 spółek oraz wartości 7 indeksów, w tym 3 sek-
torowych. W dalszej kolejności są: indeks GasOil Futures (8 spółek i 4 indeksy
w tym 1 sektorowy) oraz Heating Oil Futures (związek Grangera dla 7 spółek).
Charakterystyczne jest duża liczba indeksów surowcowych oraz skoncent-
rowany zakres spółek, wśród których występują te same podmioty (KGHM,
Lotos, Konsorcjum Stali, PCC Rokita, Serinus). Zaskakujący jest brak spółki
PKN Orlen, co może oznaczać jej relatywną odporność na zmiany cen surowca.
Można również stwierdzić, że ceny surowców energetycznych stanowią poten-
cjalnie jedno z głównych źródeł ryzyka rynkowego na polskiej giełdzie, jednak
skoncentrowane na ograniczonej liczbie spółek.
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Tabela 15
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla indeksów surowców miękkich

i kursów walorów spółek oraz indeksów notowanych na rynku podstawowym GPW

Critical
Value

Surowce Spółki Alpha F F>c–v H0

ast–d 0,01 4,892233 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

mgt–d 0,01 7,936619 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0
Kakao
CocoaFuture (CC.F)

ast–d 0,01 7,173389 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 9,112976 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 4,933278 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

Bawełna
Cotton#2Future
(CT.F)

brs–d 0,01 5,951137 4,888088 PRAWDA odrzucenie H0
Cukier
LondonSugarFuture

ovo–d 0,01 5,307003 4,884365 PRAWDA odrzucenie H0

(SW.F) tpe–d-2 0,01 6,371076 4,884365 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d 0,01 6,371076 4,884365 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 4,985789 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

ovo–d 0,01 5,129044 4,747555 PRAWDA odrzucenie H0
Sok pomarańczowy
OrangeJuiceFuture (OJ.F)

ovo–d 0,01 4,777589 4,747555 PRAWDA odrzucenie H0
Cukier
Sugar#11Future (SB.F)

ast–d 0,01 9,082188 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

bhw–d 0,01 9,694841 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

brs–d 0,01 4,772483 4,707651 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 12,07126 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

ksw–d 0,01 4,998513 4,708149 PRAWDA odrzucenie H0

kty–d 0,01 5,66608 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

lts–d 0,01 8,348963 4,767125 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 5,034758 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

Tarcica mwig40–d 0,01 8,246205 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0
LumberFuture
(LS.F)

peo–d 0,01 5,329479 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d-2 0,01 7,439518 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d 0,01 7,439518 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

wig20–d 0,01 7,756958 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig30–d 0,01 7,546313 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d-2 0,01 6,384781 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d 0,01 6,384781 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–chemia–d 0,01 6,142044 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–d-2 0,01 8,744896 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–gornic–d 0,01 6,673778 4,718615 PRAWDA odrzucenie H0

wig–paliwa–d 0,01 8,349139 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 10,25089 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

Źródło: badania własne.
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W grupie indeksów cen notowanych dla tzw. surowców miękkich (kakao,
cukier, bawełna, sok pomarańczowy, tarcica) dominujące znaczenie w kontekś-
cie wpływu na notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych posiada indeks
cen futures dla tarcicy. Surowiec ten stanowi jeden z ważniejszych dla polskiej
gospodarki, wobec tego stwierdzono istotność korelacji Grangera w odniesieniu
do 12 spółek oraz 10 indeksów, w tym 6 branżowych. Zatem zmienność cen na
rynku tarcicy stanowi znaczący czynnik ryzyka w odniesieniu do rynku
giełdowego, zwłaszcza w odniesieniu do takich spółek, jak: Astarata, Bank
Handlowy, Boryszew, KGHM, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Grupa Kęty,
Lotos, a także dla średniego indeksu rynku i branżowych indeksów dla
banków, przemysłu chemicznego, górniczego, paliwowego i spożywczego.

Pozostałe indeksy surowców miękkich wykazały niewiele istotnych korela-
cji Grangera, wobec czego nie stanowią znaczącego dla rynku kapitałowego
źródła ryzyka rynków surowców.

Rynek zbóż stanowi jeden z kluczowych segmentów rynków surowców ze
względu na jego znaczenie w przemyśle spożywczym oraz wymiar społeczny
i oddziaływanie na gospodarkę realną. Zatem zmienność cen jest w tym
wypadku kontrolowana i ograniczana przez organy nadzorcze. Z tego względu
nie stanowi on najważniejszego z punktu widzenia źródła ryzyka rynków
surowców.

Tabela 16
Wyniki testowania przyczynowości Grangera dla indeksów cenowych grupy zbóż

i kursów walorów spółek oraz indeksów notowanych na rynku podstawowym GPW

Critical
Value

Surowce Spółki Alpha F F>c–v H0

1 2 3 4 5 6 7

eng–d 0,01 5,544432 4,750482 PRAWDA odrzucenie H0

ker–d 0,01 4,902778 4,799823 PRAWDA odrzucenie H0
Kukurydza
CornFuture (ZC.F)

ast–d 0,01 9,444249 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

Ryż mgt–d 0,01 6,887474 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0
RoughRiceFuture
(ZR.F)

pzu–d 0,01 6,017037 4,762325 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d-2 0,01 5,461331 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

tpe–d 0,01 5,461331 4,729962 PRAWDA odrzucenie H0

ast–d 0,01 5,960138 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

Soja att–d 0,01 4,955372 4,826189 PRAWDA odrzucenie H0
SoybeanFuture
(ZS.F)

kgh–d 0,01 8,642113 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

mgt–d 0,01 6,632971 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 5,022432 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0

stf–d 0,01 5,857804 4,71566 PRAWDA odrzucenie H0

Soja spożywcza
SoybeanMealFuture
(ZM.F)
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cd. tabeli 16

1 2 3 4 5 6 7

ast–d 0,01 10,63814 4,78651 PRAWDA odrzucenie H0

ker–d 0,01 9,235001 4,799823 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 8,690297 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0

lvc–d 0,01 6,923673 4,821677 PRAWDA odrzucenie H0

Olej sojowy mgt–d 0,01 12,10801 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0
SoybeanOilFuture
(ZL.F)

wig20–d 0,01 5,59868 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig30–d 0,01 5,645323 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d-2 0,01 5,811136 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–banki–d 0,01 5,811136 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–chemia–d 0,01 5,789617 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–d-2 0,01 5,571821 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

wig–spozyw–d 0,01 5,818851 4,684027 PRAWDA odrzucenie H0

kgh–d 0,01 6,699502 4,699872 PRAWDA odrzucenie H0
Pszenica
WheatFuture (ZW.F)

kgh–d 0,01 6,155685 4,706187 PRAWDA odrzucenie H0
Pszenica
WheatKCBTFuture (KE.F)

att–d 0,01 5,485167 4,826189 PRAWDA odrzucenie H0

ker–d 0,01 6,149175 4,799823 PRAWDA odrzucenie H0

mgt–d 0,01 17,98646 4,763498 PRAWDA odrzucenie H0

Pszenica
WheatSpringFuture
(MW.F)

Źródło: badania własne.

Oddziaływanie indeksów cen terminowych zbóż na rynek giełdowy należy
uznać za rozproszone i ograniczone, czy wręcz incydentalne, z wyjątkiem
indeksu rynku oleju sojowego. Stwierdzono istotność przyczynowości Gran-
gera tego indeksu w odniesieniu do 5 spółek oraz 7 indeksów, w tym 4 bran-
żowych. Olej sojowy stanowi ważny surowiec dla wielu branż, w tym przede
wszystkim spożywczej i chemicznej. Rozproszenie i relatywnie niewielki zakres
określonych relacji nie wyklucza istotności indeksów rynków zbóż dla wytwór-
ców pasz czy producentów zbóż.

W poniższym zestawieniu zaprezentowano podsumowanie analizy korelacji
według Grangera pomiędzy indeksami rynku surowców a wybranymi spółkami
polskiego rynku giełdowego. Spośród analizowanych 62 spółek giełdowych
34 było skorelowanych w sensie Grangera z przyjętymi indeksami rynku
surowców. W odniesieniu do analizowanych 11 indeksów giełdowych (w tym
6 indeksów branżowych) wszystkie były skorelowane w sensie Grangera
z indeksami rynku surowców. Zatem siłę oddziaływania rynku surowców na
polski rynek giełdowy, w kontekście ryzyka inwestycyjnego i kredytowego
banków, można uznać za znaczącą.
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4.4. Ryzyko implikowane prawdopodobieństwem bankructwa
spółek surowcowych

Badanie ryzyka kredytowego spółek giełdowych zostało przeprowadzone
przy wykorzystaniu modelu Mertona, uwzględniając prawdopodobieństwo
bankructwa dla dwóch scenariuszy – bazowego i stresowego. Scenariusz
bazowy odnosił się do normalnego kursu walorów spółki (wartości spółki),
który został przyjęty jako 250-okresowa prosta średnia ruchoma. Scenariusz
stresowy uwzględniał kurs akcji, który stanowił minimalną cenę z ostatnich 52
tygodni. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z portalu The Wall Street
Journal (http://quotes.wsj.com/PL/XWAR/, dostęp 25.11.2017).

Do badania wykorzystano 51 spółek z branż energetycznej, górniczej,
chemicznej, spożywczej oraz paliwowej. Kryterium ich wyboru był związek
z rynkami surowcowymi, zarówno pod względem rzeczywistym (dostaw-
ca/odbiorca), jak i inwestycyjnym (załącznik – Aneks; w nawiasach obok nazw
spółek dodatkowo podano liczbę indeksów surowcowych skorelowanych z kur-
sem danej spółki według Grangera).

W odniesieniu do 8 spółek ryzyko kredytowe kształtowało się na wysokim
poziomie (prawdopodobieństwo bankructwa (PD) w okresie do 10 lat oscyluje
w przedziale od 50 do 100% dla dwóch scenariuszy).

Po przeciwnej stronie znalazły się 24 spółki o bardzo niskim ryzyku
kredytowym (prawdopodobieństwo bankructwa (PD) w okresie do 10 lat
oscyluje w przedziale od 0% do 1% dla dwóch scenariuszy).

Pozostałe 19 spółek można sklasyfikować w sposób stopniujący ryzyko
kredytowe, przy czym przynajmniej dla jednego scenariusza, w ciągu pierw-
szych 10 lat prawdopodobieństwo bankructwa mieści się w przedziale od 1% do
50%.

Spółki można podzielić także ze względu na wrażliwość poziomu ryzyka
kredytowego, biorąc pod uwagę scenariusz bazowy i stresowy. Wrażliwość
związana jest z wpływem wyceny rynkowej (kursu akcji) na poziom ryzyka
kredytowego danej spółki. Jeżeli krzywa dla scenariusza bazowego w dużym
stopniu pokrywa się z krzywą dla scenariusza stresowego, to dana spółka
charakteryzuje się ryzykiem kredytowym niewrażliwym na zmiany kursu jej
akcji. Duża różnica pomiędzy krzywymi sygnalizuje wrażliwość poziomu ryzy-
ka kredytowego spółki na wycenę giełdową jej walorów.

Spółki o dużej wrażliwości ryzyka kredytowego na ich wycenę są potencjal-
nie bardziej narażone na ryzyko rynku surowcowego. Biorąc pod uwagę
wcześniejsze badania korelacji w sensie Grangera pomiędzy kursami badanych
spółek a indeksami rynków surowcowych wyodrębniono grupę spółek, których
kursy były zarówno skorelowane z co najmniej jednym indeksem surowcowym
oraz posiadały znaczącą wrażliwość ryzyka kredytowego na scenariusz streso-
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wy. Do tej grupy należało 17 spółek: Astarta Holding N.V. (korelacja
z 14 indeksami surowcowymi), Energa (1 indeks surowcowy), Grupa Lotos (6),
ImpexMetal (1), Kernel Holding (5), KGHM (17), Konsorcjum Stali (4), PCC
Rokita (7), Polenergia (1), PKN Orlen (1), Polimex-Mostostal (1), Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A. (2), Serinus Energy Inc. (6), Skotan (1), Stalprofil (1),
Synthos (3), Tauron Polska Energia (5).
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0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

(d) ImpexMetal S.A. (1)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

1,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2,0

(e) Kernel Holding (5)

198



0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

(f) KGHM Polska Miedź (17)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

(g) Konsorcjum Stali (4)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

(h) PCC Rokita (7)

199



0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

(i) Polenergia (1)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

(j) PKN Orlen (1)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

(k) Polimex-Mostostal (1)

200



0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

pr
aw

do
po

do
bi

eñ
st

w
o

ba
n

ku
rc

tw
a

im
pl

ik
ow

an
e

z
m

od
el

u
M

er
to

n
a

(P
D

)
[%

]

czas (w latach)
scenariusz bazowy scenariusz stresowy

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

(l) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2)
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(q) Tauron Polska Energia (5)
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W grupie powyższych spółek, potencjalnie narażonych na ryzyko kredyto-
we związane z rynkami surowców, wysoki poziom ryzyka kredytowego
w momencie pomiaru (grudzień 2017 r.) odnotowały spółki energetyczne:
Polenergia, Tauron i Energa. Spółki te, reprezentując sektor energetyczny,
stanowią istotny składnik portfeli kredytowych i inwestycyjnych wielu ban-
ków, a tym samym są elementami mechanizmu transmisji ryzyka rynków
surowcowych.

Spółki, takie jak Skotan, PCC Rokita oraz KGHM i PKN ORLEN charak-
teryzują się niewielkim początkowym ryzykiem kredytowym. Przy czym dwie
pierwsze są spółkami o skoncentrowanym akcjonariacie (duża liczba walorów
w rękach pojedynczych akcjonariuszy), co przy stosunkowo niewielkiej kapita-
lizacji wyklucza istotny wpływ na ryzyko kredytowe i inwestycyjne banków.
W odniesieniu do PKN ORLEN można przyjąć, że jest to spółka o jednej
z większych kapitalizacji na polskim rynku giełdowym, funkcjonująca w sek-
torze o dużym stopniu monopolizacji. Wchodzi w skład wielu bankowych
portfeli kredytowych i inwestycyjnych, a badanie korelacji Grangera wykazało
związek z indeksem cen miedzi Copper Future (HG.F). Może to być związane
z reprezentacją walorów tej spółki w portfelach inwestycyjnych razem z kon-
traktami terminowymi na rynku miedzi. Najbardziej skorelowane z rynkami
surowcowymi są natomiast notowania kursu KGHM, które wykazują korelację
Grangera z 17 indeksami rynku surowcowego. Jest to spółka, która stanowi
największy w sensie kapitalizacji podmiot służący dyfuzji ryzyka rynków
surowcowych w obrębie polskiego rynku giełdowego.

Podsumowanie

W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań empirycznych, które
pozwoliły na weryfikację postawionych na wstępie trzech hipotez szczegóło-
wych.

Pierwsza hipoteza szczegółowa została zweryfikowana pozytywnie w od-
niesieniu do wybranych indeksów. Stwierdzono, że:

– podaż chińskiej waluty miała wpływ w sensie Grangera przede wszyst-
kim na kształtowanie się indeksów cen surowców energetycznych (ropy, gazu,
benzyny), zbóż (ryżu i pszenicy) oraz tzw. surowców miękkich (kawa, sok
pomarańczowy);

– podaż waluty euro miała wpływ w sensie Grangera na 4 spośród 31
indeksów rynków surowców (bawełna złoto, gaz ziemny i cukier);

– podaż waluty jen miała wpływ w sensie Grangera na 7 indeksów rynków
surowców (pszenica 2 indeksy, gaz ziemny i ropa, benzyna, sok pomarańczowy,
ryż);
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– podaż waluty rial saudyjski miała wpływ w sensie Grangera na 4 indeksy
rynków surowców (ropy i gazu, pszenicy, żywca wołowego oraz cukru);

– podaż waluty dolar amerykański miała wpływ w sensie Grangera w sto-
sunku do 16 indeksów rynkowych cen futures surowców.

Zatem inwestycje denominowane w powyższych walutach charakteryzują
się największą liczbą czynników ryzyka rynkowego, co przy znacznej ilości
fluktuującego kapitału przyczynia się do możliwości powstawania cenowych
baniek spekulacyjnych na różnych rodzajach surowców.

Druga hipoteza szczegółowa została zweryfikowana pozytywnie w odniesie-
niu do spółek i branż notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Największy wpływ na polskie spółki giełdowe mają indeksy cen
ropy i benzyny. Dla ropy brent przyczynowość w sensie Grangera została
stwierdzona w odniesieniu do 9 spółek, dla ropy crude WTI dla 5 spółek. Indeks
cen benzyny wpływa na ceny 8 spółek oraz wartości 7 indeksów, w tym
3 sektorowych. W grupie indeksów tzw. surowców miękkich dominujące
znaczenie posiadał indeks cen futures dla tarcicy (12 spółek oraz 10 indeksów,
w tym 6 branżowych). W odniesieniu do indeksów cen terminowych zbóż na
rynek giełdowy stwierdzono istotność przyczynowości Grangera w odniesieniu
do 5 spółek oraz 7 indeksów, w tym 4 branżowych.

Trzecia hipoteza szczegółowa została zweryfikowana pozytywnie w od-
niesieniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Spółki o dużej wrażliwości własnego ryzyka kredytowego na ich wycenę
były potencjalnie bardziej narażone na ryzyko rynku surowcowego. Wyodręb-
niono grupę 20 spółek, których kursy były zarówno skorelowane z co najmniej
jednym indeksem surowcowym, jak i posiadały znaczącą wrażliwość ryzyka
kredytowego na scenariusz stresowy (model Mertona).

Znaczenie powyższych obserwacji dla polskiego rynku kapitałowego oraz
dla polskich banków związane jest z kwestią przyjęcia perspektywy rynku
surowców w ocenie opłacalności inwestycji sektorowych polskiej gospodarki.
Ryzyko towarzyszące inwestycjom na rynku akcji GPW jest znacząco skorelo-
wane z indeksami rynku surowców, na który wpływ posiada podaż najwięk-
szych światowych walut. Złożoność powyższych relacji oraz znaczący udział
spółek surowcowych na GPW sprawia, że rynek surowców w coraz większym
zakresie, dzięki postępującej finansyzacji, będzie oddziaływał na sytuację
polskich banków, zwłaszcza tych zaangażowanych w finansowanie przedsię-
biorstw uzależnionych przychodowo lub kosztowo od surowców.

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano wpływ ryzyka rynku
surowcowego na sytuację banku w zakresie ryzyka rynkowego oraz ryzyka
kredytowego spółek niefinansowych. Uzasadnia to i umożliwia opracowanie
zintegrowanego modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację
banku.
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5. Koncepcja modelu oceny wpływu ryzyka rynku
surowców na sytuację banku

Wstęp

W ciągu ostatnich lat, w procesie ewolucji rynków finansowych i surowco-
wych oraz w wyniku egzekwowania międzynarodowych standardów nadzor-
czych, wzrosło zainteresowanie integracją ryzyka bankowego. Pierwotne podej-
ście oparte na indywidualnym oszacowaniu ryzyka zostało zastąpione perspek-
tywą odgórnej i oddolnej integracji rodzajów ryzyka bankowego. Biorąc to pod
uwagę, nawiązano do wypłacalności jako elementu definiującego bezpośrednio
sytuację banku. W tym kontekście podjęto próbę ujęcia modelowego kapitału
ekonomicznego banku, przy czym w roli zmiennych objaśniających wystąpiły
ryzyko rynku surowcowego i ryzyko kredytowe oraz związane z nimi szoki
ekonomiczne wpływające zarówno na wartość aktywów, jak i zobowiązań
banku.

Bankowym kapitałem ekonomicznym można określić wielkość kapitału
potrzebną instytucji finansowej do utrzymania wypłacalności przy określonym
poziomie ufności w danym horyzoncie czasowym. Zwykle kapitał ekonomiczny
jest równy percentylowi rozkładu strat banku (wartość zagrożona, VaR) lub
oczekiwanej wartości strat przekraczających dany próg tego samego rozkładu
(spodziewany niedobór, ES).

Dążąc do oszacowania kapitału ekonomicznego w wyniku kwestii regulacyj-
nych, banki zwykle przyjmują podejście modułowe. W podejściu modułowym
rozkład strat w związku z ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzy-
kiem operacyjnym itp. jest obliczany indywidualnie. Kapitał ekonomiczny
otrzymuje się jako sumę niezależnych miar ryzyka.

W celu zagregowania różnych rodzajów ryzyka należy wziąć pod uwagę
wzajemne zależności, które je łączą. Dlatego kluczową kwestią jest ziden-
tyfikowanie obszaru aktywności banku (rynki surowcowe), na którą mają
wpływ te same czynniki ryzyka i które są narażone na ryzyko w tym samym
okresie utrzymywania.

Pierwszym ujęciem integracji ryzyka jest zastosowanie podejścia odgórnego
(top-down). Zgodnie z tym podejściem stosuje się funkcję powiązania roz-
kładów zysków i strat z różnymi rodzajami ryzyka.
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Sposobem (który został przyjęty przez autora) na integrację ryzyka jest
zastosowanie tzw. podejścia oddolnego (bottom-up). Celem tego podejścia jest
badanie interakcji między czynnikami ryzyka i ocena ich wpływu na działal-
ność bankową. Zostało one wykorzystane do obliczeń modelowych. W tym
celu wzięto pod uwagę otoczenie gospodarcze aktywów i zobowiązań banku,
w którym ryzyko kredytowe i ryzyko rynków surowcowych są wspólnie brane
pod uwagę. Wykorzystując schemat przepływów pieniężnych, określony jest
wpływ niedopasowania aktywów i zobowiązań na ogólną wypłacalność ban-
kową.

5.1. Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego modelu

Proces zarządzania ryzykiem bankowym, objęty modelem, składa się z na-
stępujących sześciu etapów:

1) ustalenie kontekstu, w jakim działa bank,
2) identyfikacja ryzyka,
3) analiza ryzyka, tzn. określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia

oraz następstw,
4) określenie skali ryzyka,
5) określenie sposobów postępowania z ryzykiem,
6) monitorowanie oraz ocena ryzyka oraz zastosowanego planu zarządza-

nia nim.
Pierwszym etapem jest ustalenie kontekstu działania banku i źródeł ryzy-

ka. Chodzi o określenie, które dziedziny działalności bankowej są najbardziej
narażone na wystąpienie ryzyka. Wydaje się, że istotną rolę odgrywają tu dwa
czynniki: z jednej strony specyfika działalności bankowej, a z drugiej uważne
śledzenie dynamiki zmian otoczenia. Ten etap prowadzi do określenia źródeł
ryzyka, a zatem jego identyfikacji.

Po identyfikacji potencjalnego ryzyka następuje ważny etap jego analizy.
Konieczne jest tu określenie natury, istotności, częstości występowania, praw-
dopodobieństwo wystąpienia oraz efektów zaistnienia ryzyka dla określonej,
specyficznej działalności. Od wyników tego etapu zależy dalsze postępowanie
ze zidentyfikowanym ryzykiem. Ustalenie istotności i częstości występowania
służy określeniu parytetów poziomu ryzyka. Chodzi o ewaluację poziomu
ryzyka w odniesieniu do kryteriów akceptacji określonego jego poziomu przez
bank. Menedżerowie muszą określić, czy zidentyfikowane ryzyko może być
tolerowane lub nieakceptowane z uwagi na konsekwencje, do jakich prowadzi.
Wynik szacowania poziomu ryzyka determinuje dalszy sposób postępowania
w systemie zarządzania ryzykiem. Ten etap pozwala na określenie poziomu
ryzyka, na jaki jest narażony bank.
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Ustalenie kontekstu, Ÿróde³ ryzyka
zmiennoœæ cen na rynku surowców

Identyfikacja rodzaju ryzyka banku
ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe

Analiza zidentyfikowanego rodzaju ryzyka

modelowanie zintegrowanego ryzyka banku
w odniesieniu do ryzyka surowców

model oceny wp³ywu ryzyka
surowców na ryzyko banku

poziom ryzyka

Ustalenie sposobów postêpowania z ryzykiem

transfer ryzyka retencja ryzyka

Akceptacja ryzyka?

Rys. 29. Proces zarządzania ryzykiem banku w kontekście rynku surowców
Źródło: opracowanie własne.

Kolejny etap można określić jako praktyczne zarządzanie zidentyfikowa-
nym i poddanym analizie ryzykiem. Jeśli analizowane ryzyko jest możliwe do
zaakceptowania, to jeszcze nie oznacza, że bank zapomina o nim. Jest ono
nadal monitorowane i weryfikowane. W przypadku ryzyka, które nie jest
możliwe do zaakceptowania, obok monitorowania i weryfikacji konieczne
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jest przeprowadzenie konsultacji w kierunku wypracowania sposobów po-
stępowania, adekwatnych dla specyfiki banku oraz rodzaju ryzyka i jego
ewentualnych konsekwencji.

Przedstawiony proces składa się z trzech zasadniczych faz:
– identyfikacji ryzyka: ustalenie kontekstu i jego identyfikacja,
– ustalenie priorytetu ryzyka dla specyficznej organizacji: analiza ryzyka

i jego ewaluacja,
– określenie odpowiedzi na ryzyko.
W celu ustalenia kontekstu i źródeł ryzyka w niniejszej pracy przed-

stawiono wyniki badań, którymi objęto zależności łączące zmienność na ryn-
kach towarowych ze zmianami podaży pieniądza w grupie najważniejszych
walut. Zweryfikowana pozytywnie została pierwsza hipoteza szczegółowa od-
nosząca się do zależności między zmianami podaży pieniądza w odniesieniu do
głównych walut a zmiennością cen na rynku towarowym. Jedną z istotnych
przyczyn wzrastającego znaczenia rynków surowcowych w kontekście ryzyka
bankowego jest proces ich finansyzacji.

Jednym z wyznaczników procesu finansyzacji jest zmiana struktury pod-
miotowej (rodzaje uczestników) i przedmiotowej (rodzaje instrumentów finan-
sowych) rynków surowcowych. Oprócz tradycyjnych podmiotów (producentów
surowców i przedsiębiorstw wykorzystujących surowce w działalności opera-
cyjnej) coraz większe znaczenie mają uczestnicy, których celem jest szeroko
pojęte wykorzystanie indeksów i cen surowców do celów inwestycyjnych jako
element strategii hedgingowych, spekulacyjnych lub arbitrażowych. Powyższy
proces ma wpływ na identyfikację tych rodzajów ryzyka bankowego, które
wiążą się z sytuacją na rynkach surowcowych – ryzyka rynkowego i kredytowe-
go. Identyfikacja ryzyka została potwierdzona przez pozytywną weryfikację
drugiej i trzeciej hipotezy szczegółowej dotyczących zależności między zmien-
nością cen na rynku surowców a ryzykiem w odniesieniu do wartości rynko-
wych portfeli inwestycyjnych banków oraz zmienność cen na rynku towaro-
wym jako pośredniego czynnika ryzyka kredytowego banków w wymiarze
ogólnym i indywidualnym.

Analiza ryzyka, która określa poziom prawdopodobieństwa i zakres od-
działywania czynników danego rodzaju ryzyka na sytuację banku została
przeprowadzona w odniesieniu do polskiego rynku giełdowego (GPW). Spośród
analizowanych 62 spółek giełdowych 34 było skorelowanych w sensie Grangera
z przyjętymi indeksami rynku surowców. W odniesieniu do analizowanych
11 indeksów giełdowych (w tym 6 indeksów branżowych) wszystkie były
skorelowane w sensie Grangera z indeksami rynku surowców. Zatem zakres
oddziaływania rynku surowców na polski rynek giełdowy, w kontekście ryzyka
inwestycyjnego i kredytowego banków, jest znaczący. Wyodrębniono także,
z wykorzystaniem modelu Mertona, grupę spółek giełdowych o dużej wrażliwo-
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ści ryzyka kredytowego na ich wycenę, co oznacza, że są potencjalnie bardziej
narażone na ryzyko rynku surowcowego. Biorąc pod uwagę wcześniejsze
badania korelacji w sensie Grangera pomiędzy kursami badanych spółek
a indeksami rynków surowcowych wyodrębniono te spółki, których kursy były
zarówno skorelowane z co najmniej jednym indeksem surowcowym, a także
posiadały znaczącą wrażliwość ryzyka kredytowego na scenariusz stresowy. Do
tej grupy należało 17 spółek.

Określenie poziomu prawdopodobieństwa i zakresu ryzyka pozwala na
oszacowanie jego poziomu, a więc potencjalnych strat związanych z zajściem
ryzykownych scenariuszy. Oszacowanie poziomu ryzyka ma na celu sfor-
mułowanie określonej strategii postępowania, którą określa się jako kontrola
ryzyka. W jej ramach może być dokonywana retencja (zatrzymanie) ryzyka
wewnątrz banku. Retencja ryzyka oznacza zaangażowanie części kapitałów
własnych w celu ich ewentualnego wykorzystania do sfinansowania negatyw-
nych skutków zrealizowanego ryzyka. Wysokość zaangażowanego kapitału
jest dodatnio skorelowana z wielkością przewidywanego prawdopodobieńst-
wa realizowanego ryzyka oraz poziomem strat losowych. Jednakże kapitał
ten nie może być wykorzystywany w procesie prowadzenia działalności
bankowej.

Alternatywę dla retencji ryzyka stanowi finansowanie jego skutków ze
środków należących do otoczenia przedsiębiorstwa poprzez transfer ryzyka,
rozumianego jako określona wartość prawdopodobieństwa zaistnienia straty
losowej. Dokonywany jest on na następujące sposoby: przekazanie działalności
obarczonej ryzykiem lub transfer zobowiązania do pokrycia skutków zaist-
niałego ryzyka. W odniesieniu do ryzyka rynków surowcowych w głównej
mierze dotyczy to transferu zobowiązania.

Transfer zobowiązania do pokrycia skutków zrealizowanego ryzyka przeja-
wia się w „przerzuceniu” potencjalnego zagrożenia poprzez zapisy umowy
cywilno-prawnej, zazwyczaj odpłatnej, gdzie strona przejmująca ryzyko pobie-
ra określoną opłatę w związku z przejęciem ryzyka. Przykładami takich umów
są: umowa faktoringu, forfaitingu, o wydanie gwarancji, poręczenia oraz
instrumenty pochodne.

Na podstawie instrumentu pochodnego, jakim jest umowa opcyjna,
wystawca opcji zobowiązuje się do realizacji określonej transakcji na warun-
kach uprzednio umówionych z posiadaczem opcji, bez względu na ewentualne
zmiany warunków rynkowych. Posiadacz opcji może ze swojego prawa
skorzystać, lecz nie jest do tego zobligowany. Wystawca opcji przejmuje na
siebie ryzyko niekorzystnych dla posiadacza opcji zmian warunków rynko-
wych.
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5.2. Założenia teoretyczne modelu

Działalność kredytowa banków jest ściśle związana z rynkami finansowymi
i ogólnym otoczeniem makroekonomicznym (rys. 30). Konieczność zinte-
growania ryzyka w celu oceny wypłacalności banków została podjęta w ciągu
ostatnich kilku lat.

M2

+ %

- %

CS

+ %

CS

- %

WA 1

+ %

WA 2

- %

WA 3

- %

WA 4

+ %

RK, RR

+ %

RK, RR

+ %

RK, RR

- %

VaR
ES

+ %

- %

zintegrowane ryzyko bankowe

- %

- %
+ %

M2 – podaż pieniądza,
CS – ceny surowców
WA – wartość pozycji aktywów banku, dodatnio skorelowanych ze wzrostem cen surowców (WA1),
ujemnie skorelowanych ze wzrostem cen surowców (WA2), dodatnio skorelowanych ze spadkiem cen
surowców (WA3) oraz ujemnie skorelowanych ze spadkiem cen surowców (WA4)
RK – ryzyko kredytowe banku
RR – ryzyko rynkowe banku
VaR – miara ryzyka wartość narażona na ryzyko
ES – miara ryzyka Expected Shortfall

Rys. 30. Model oceny wpływu ryzyka rynku surowców
Źródło: opracowanie własne.

Podejście oddolne polega na przyjęciu integracji ryzyka poprzez modelowa-
nie na poziomie mikrointerakcji między zmiennymi makroekonomicznymi,
czynnikami ryzyka i poszczególnymi instrumentami finansowymi. Zmiany
w ramach zmiennych makroekonomicznych mogą bezpośrednio wpływać na
wartość instrumentów finansowych (np. zwiększenie podaży pieniądza często
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wiąże się ze wzrostem zmienności kursów rynkowych). Ponadto mogą mieć
wpływ na wartość instrumentów finansowych poprzez wpływ na czynniki
ryzyka (np. spadek cen surowców, spowodowany zmianami makroekonomicz-
nymi, może powodować spadek wartości wybranych spółek giełdowych i ob-
niżać ich zdolność kredytową).

Schemat modelu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na ryzyko banku,
uwzględniający podejście oddolne, przedstawiono na rys. 30. Istotną rolę
spełnia w tym wypadku konfiguracja czynników ryzyka (scenariusze ryzyka),
która kształtuje ostateczny poziom przyjętych mierników ryzyka bankowego
w oparciu o integracje ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego.

Opierając się na definicji kapitału ekonomicznego, możemy założyć, że
w czasie t wartość aktywów i zobowiązań banku jest odpowiednio At i Lt.
Zakładając, że At > Lt bank jest wypłacalny w oparciu o kapitał własny Et = At

– Lt. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w banku, oceniając
adekwatność kapitałową w okresie t zwracają uwagę nie tylko na fluktuację
powyższych wartości, ale także na zdolności banku do rozwiązania kwestii
związanych z płynnością.

W niniejszej analizie przyjęto założenie o braku wzrostu działalności banku
oraz zmian struktury aktywności biznesowej banku wywołanych innymi czyn-
nikami niż ryzyko kredytowe i rynkowe (surowcowe). Skoncentrowano się na
wyjaśnieniu zmian w zakresie aktywów i pasywów banku wywołanych scena-
riuszami szokowymi związanymi z rynkami surowców.

Zgodnie z powyższymi założeniami, aby zapewnić wypłacalność banku
z prawdopodobieństwem (1 – α) w ustalonym okresie czasu h (np. przez jeden
rok), wymagane jest, aby:

P[Et + Δ A – ΔL + Ih > 0] = 1 – α (5.1)

gdzie ΔA i ΔL są zmianami wartości aktywów i zobowiązań banku wywołanymi
szokami na rynkach surowcowych makroekonomicznych chwilowych szoków,
natomiast Ih odnosi się do dochodu okresu objętego badaniem.

Ponadto, opierając się na uproszczającym założeniu, że zobowiązania ban-
ku są replikowane przez portfel jego aktywów, można wykorzystać następujące
nierówności:

E(ΔA) ≥ ΔL – Ih (5.2)

Przyjmując, że (– ΔA) określamy jako ALoss równanie (5.1) można zapisać:

P[Aloss – E(Aloss) < Et] = 1 – α (5.3)

gdzie [ALoss – E(ALoss)] jest tzw. stratą nieoczekiwaną. Uzasadnia to przyjęcie
kapitału ekonomicznego przy (1 – α) percentylu ogólnego rozkładu strat.
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Porównano warianty aktywów (uwzględniające portfele inwestycyjne ban-
ku, zawierające zaangażowania w rynki surowcowe i portfele kredytowego
z udziałem firm operujących na rynkach surowcowych) i pasywów, jednocześ-
nie ustalając kapitał ekonomiczny na poziomie (1 – α) percentyla ogólnego
rozkładu strat. Konieczne stało się modelowanie zachowania się obu stron
bilansu bankowego. Z tego powodu rozważamy bank z N liczbą aktywów At

= (A1,t, ..., AN,t) i M liczbą zobowiązań Lt = (L1,t, ..., LN,t). Każda z ekspozycji
posiada własną specyfikę odnośnie do wartości, terminów wypłat, stopy zwrotu
oraz okresu zapadalności.

Wycena instrumentów finansowych jest poważnym wyzwaniem. W nie-
których przypadkach są one wyceniane w oparciu o rynek (market to market),
podczas gdy w innych okolicznościach wymagana jest wycena oparta na
określonym modelu wyceny. W każdym razie wycena jest wyrazem oczekiwań
w odniesieniu do określonych czynników ryzyka. W celu ustalenia wpływu
fluktuacji czynników ryzyka na wartość instrumentów finansowych niezbędne
było przyjęcie scenariuszy ryzyka. Z tego też powodu uwzględniono zestaw
zmiennych makroekonomicznych, które mogą bezpośrednio lub pośrednio
wpływać na wartość instrumentów finansowych. Oznaczono jako Zt = (Z1,t, ...,
ZK,t) wektor zmiennych makroekonomicznych. Ponadto przyjęto wektor
zmiennych makroekonomicznych odpowiadających scenariuszowi szokowemu
ZΔ = (Z1,Δ, ..., ZK,Δ).

W celu oszacowania dochodu Ih z równania (5.1) można wyróżnić na-
stępujące wielkości: wynik odsetkowy netto, zysk operacyjny, straty operacyjne
oraz straty kredytowe. Biorąc pod uwagę, że operacje banku wykraczają poza
zakres naszej analizy, przyjęto definicję dochodu w następujący sposób:

Ih = NIh – CLossh (5.4)

gdzie NIh oznacza dochód netto (na bazie dochodu kapitałowego i odsetkowego
przyjętych grup aktywów) w okresie h, podczas gdy wartość CLossh oznacza
stratę banku z powodu niewypłacalności kredytowej klientów w tym samym
okresie posiadania (np. jeden rok).

Zatem pojęcie dochodu netto można zapisać w następujący sposób:

N h M h
NIh = Σ Σ ξi,tCi,t(Zt)Ai,ra,t – Σ Σ ξj,tCj,t(Zt)Lj,ra,t (5.5)

i=1 t=0 j=1 t=0

gdzie Ci,t i Cj,t są stopami zwrotu od momentu t do następnego okresu
oszacowania. Są one funkcją wektora zmiennych makroekonomicznych Zt.
W celu określenia dochodu netto zastosowano powyższe stopy zwrotu od-
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powiednio w odniesieniu do nominalnych wartości rezydualnych dla przyjętych
w modelu aktywów Ai,ra,t (gdzie indeks dolny ra,t oznacza wartość rezydualną
aktywów w czasie t) oraz w odniesieniu do nominalnych wartości rezydualnych
dla przyjętych w modelu zobowiązań Lj,ra,t w czasie t. Ponadto wykorzystano
funkcje wskaźnikowe ξi,t oraz ξj,t do określania przypisanych odpowiednio do
danych aktywów i zobowiązania parametrów stopy zwrotu w kolejnych okre-
sach.

Jak wynika z równania (5.5), dodatnie dochody są wyliczane na każdej
pozycji aktywów Ai, podczas gdy ujemne odsetki są obliczane dla każdego
zobowiązania Lj. Zgodnie z równaniem (5.1), przyjęto, że dochód netto
(z aktywów i zobowiązań) jest uzyskiwany w okresie h, który reprezentuje
okres utrzymywania tych pozycji.

W celu uwzględnienia ryzyka kredytowego przyjęto do modelu wskaźnik
niewypłacalności ξ i przypisany do każdego kredytobiorcy i, (i = 1, ..., N).
W sytuacji gdy ξ i = 1, i-ty kredytobiorca jest niewypłacalny w badanym
horyzoncie czasowym, w przeciwnym przypadku ξ i = 0.

Indywidualne prawdopodobieństwo niewypłacalności Pdi = P(ξi = 1) sta-
nowi kluczowy element wyżej wymienionego wskaźnika niewypłacalności.
Strata netto związana z i-tym niewypłacalnym kredytobiorcą stanowi prze-
mnożenie parametru ω i (który często określany jest jako LGD – Loss Given
Default) oraz wielkości ekspozycji Ai. Portfelowa strata z tytułu ryzyka kredy-
towego została określona następująco:

N
CLossh = Σ ωiξiAi (5.6)

i=1

W celu wyznaczenia zmian wartości aktywów i zobowiązań banku ΔA i ΔL
z równania (5.1) niezbędne jest oszacowanie wartości bieżącej przepływów
pieniężnych PV dla każdej pozycji aktywów i zobowiązań przyjętych w modelu.
Biorąc pod uwagę, że t=0 przyjęto tradycyjną formułę wyceny obligacji zero-
kuponowych. Uwzględniając racjonalny poziom oczekiwań w stosunku do
otoczenia makroekonomicznego w momencie t=0, dla jednostki wartości nomi-
nalnej obligacji zerokuponowej, wartość bieżąca PV wynosi:

PV = exp[– Rt,0 · T] (5.7)

gdzie T określa termin spłaty obligacji, Rt,0 ≡ Rt (Z0) określa wolna od ryzyka
stopę zwrotu, która jest funkcją bieżącego wektora zmiennych makroekonomi-
cznych Z0.

Po określeniu metody szacowania bieżącej wartości wolnych od ryzyka
instrumentów finansowych w celu określenia ogólnej wartości straty banku
należy uwzględnić następujące elementy:
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– szoki makroekonomiczne ZΔ: oddziałują one zarówno na stopy zwrotu
oraz prawdopodobieństwo niewypłacalności (które jest niezbędne do symulacji
funkcji wskaźnikowej ξ i);

– straty na kredytach: są one generowane w trakcie symulacji funkcji
wskaźnikowej ξ i (co jest zależne od ZΔ).

Oszacowano ΔA i ΔL poprzez porównanie wartości bieżącej aktywów i zobo-
wiązań zgodnie z:

– bieżącymi czynnikami makroekonomiczymi Z0;
– wartościami zmiennych makro uwzględniającymi szoki.
Ustalenie wartości bieżącej aktywów Ai zostało oparte na następującej

formule:
T

PVAi = Σ PV[Aicf,t,Rt,0] (5.8)
t=0

gdzie Aicf,t odnosi się do wartości przepływów pieniężnych generowanych
z pojedynczych aktywów (znacznik cf).

Analogicznie dla każdego zobowiązania wartość bieżąca określona będzie za
pomocą następującej formuły:

T
PVLj = Σ PV[Lj,cf,t,Rt,0] (5.9)

t=0

gdzie Lj,cf,t odnosi się do wartości przepływów pieniężnych związanych ze
zobowiązaniami banku.

W celu ustalenia strat bankowych wykorzystana może zostać symulacja
Monte Carlo. W szczególności, w odniesieniu do kredytów i portfeli inwestycyj-
nych, porównane zostają bieżące wartości aktywów w warunkach wolnych od
ryzyka z wartościami ryzykownymi uwzględniającymi ryzyko zintegrowane
(ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe cen surowców).

Do otrzymania tej drugiej wartości brane są pod uwagę dwa źródła ryzyka.
Z jednej strony szacuje się szoki cen surowców ze względu na zmiany czyn-
ników makroekonomicznych. Z drugiej strony generowane są scenariusze
niewypłacalności za pomocą funkcji ξ i (na którą wpływają zmiany czynników
makroekonomicznych). Dla każdej symulowanej generacji g, (g = 1, ..., G),
szokowa wartość bieżąca aktywów Ai jest następująca:

T
PV Ai,Δ,g = ξi,Δ,g · Σ PV[Ai,cf,t, Rt,Δ,g] (5.10)

t=0

gdzie ξ i,Δ,g jest funkcją Pdi,Δ,g czyli prawdopodobieństwa niewypłacalności
kredytobiorcy, które zależy od danego scenariusza ZΔ,g oraz od stopy procen-
towej Rt,Δ,g.
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Wartość bieżąca zobowiązań banku nie podlega ryzyku kredytowemu:
założono, że Pd banku się nie zmienia. Przyjęto wyłącznie jako czynnik ryzyka
zmiany stóp procentowych. Dla każdej generacji warunków g, ryzykowną
wartość bieżącą zobowiązań banku określono w następujący sposób:

T
PV Lj,Δ,g = Σ PV[Lj,cf,t, Rt,Δ,g] (5.11)

t=0

Koncentrując się na interakcji pomiędzy ryzykiem kredytowym, rynkowym
surowców i ryzykiem stopy procentowej, zdefiniowano zintegrowaną stratę
banku w następujący sposób:

N M
Lossh,g = – Σ [PV Ai,Δ,g – PV Ai] + Σ [PV Lj,Δ,g – PV Lj] – PN Ih,Δ,g (5.12)

i=0 j=1

gdzie PNIh,Δ,g odnosi się do realizowanego przez bank dochodu netto. W celu
uproszczenia przyjmuje się tylko aktywa dochodowe, z których realizowane są
płatności oraz wszystkie płacone dochody ze zobowiązań banku.

Po zdefiniowaniu zintegrowanej straty banku, biorąc pod uwagę równanie
(5.3), określono ECVaR w odniesieniu do kapitału ekonomicznego wynikającego
z VaR dla rozkładu strat banku w horyzoncie czasowym h, z określonym
poziomem ufności. Aby uzyskać rozkład strat banku, uwzględniono wszystkie
symulowane generacje G (scenariusze) strat. VaR na poziomie (1 – α) jest
zdefiniowany jako najmniejsza strata, l, taka, że prawdopodobieństwo, że
strata przekroczy l nie jest większe niż α.

ECVaR,(1–α) = inf P(Lossh > 1) ≤ α (5.13)
l

Jednak miara VaR posiada dwie istotne wady, jeżeli bierze się ją za miarę
ryzyka. W rzeczywistości nie jest ona subaddytywna i jest niewrażliwa na
wielkość straty wykraczającej poza określony poziom progowy. Z tych powo-
dów, oprócz ECVaR, określono również wielkość straty ECES, która odpowiada
oczekiwanej stracie przekraczającej VaR:

ECES,(1–α) = E[Lossh ⎥ Lossh > VaR(1–α)] =
1 ∫

1

VaR(u)du (5.14)
α u>1–α

Miara ECES jest subaddytywna i dostarcza informacji o wysokości
straty przekraczającej VaR. Portfele inwestycyjne o niskiej wartości ES
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(oczekiwanych strat) powinny również charakteryzować się niskim poziomem
VaR.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze założenia odnośnie do modelu oceny ryzyka,
w dalszej części zostaną przedstawione skrócone wyniki jego testowania, przy
wykorzystaniu wirtualnych scenariuszy. Wykonano następujące działania:

– dokonano symulacji scenariuszy ze zmiennymi makroekonomicznymi
ZΔ,g gdzie g = 1, ..., G dla oceny wielkości szoków cenowych surowców oraz
zmian stopy zwrotu;

– obliczono stopy Rt,Δ,g, a następnie na ich podstawie obecną wartość
aktywów i pasywów banku oraz ostatecznie obliczono realizowany przez bank
dochód netto PNIh,Δ,g;

– dla każdego scenariusza określono Pdi,Δ,g, czyli prawdopodobieństwo
niewypłacalności kredytobiorcy;

– dla określonych prawdopodobieństw Pdi,Δ,g w celu dokonania symulacji
warunków niewypłacalności wygenerowano ξ i,Δ,g;

– do obliczenia strat banku, wykorzystując równanie (5.12), dzięki scena-
riuszom uzyskano rozkład strat, na bazie którego dokonano kalkulacji kapitału
ekonomicznego w dwóch wariantach: ECVaR,(1–α) oraz ECES,(1–α).

W celu przeprowadzenia oceny wartości aktywów i pasywów banku w od-
niesieniu do różnych scenariuszy stworzono generator scenariuszy. Najbar-
dziej naturalną formą generowania scenariuszy jest ta uzależniona od zrealizo-
wanych w przeszłości wartości określonego procesu. W metodologii regulacyj-
nej Basel II rozważało się połączenie podejść warunkowych i bezwarunkowych.
W przypadku, gdy bierzemy pod uwagę ryzyko rynkowe, w podejściu paramet-
rycznym pomiar może być oparty na warunkowych oszacowaniach zmienności
czynników ryzyka. Przy czym, w metodzie symulacji historycznej, szacunki są
oparte na scenariuszach opartych na danych historycznych.

W przypadku pomiaru ryzyka kredytowego, formuła stosowana w metodzie
wewnętrznych ratingów (IRB) może być wdrożona warunkowo lub bezwarun-
kowo, w zależności od tego, czy wewnętrzne oceny prawdopodobieństwa
niewykonania zobowiązania odnoszą się do punktu w czasie lub całego cyklu.

Do badania wykorzystano stylizowany bilans banku, którego przepływy
środków pieniężnych są rozdzielane pomiędzy kilka terminów zapadalności t,
(t = 0,3M, 6M, 2Y, 3Y, 5Y, 10Y). W celu ukazania wpływu różnych schematów
bilansowych rozważamy trzy alternatywne struktury bilansu.

W przypadku 1, przepływy pieniężne z aktywów dochodowych (portfel
inwestycyjny, portfel kredytowy) są w pełni dopasowane do wszystkich ter-
minów płatności z pasywów (zobowiązań banku). W przypadku 2, łączne
wpływy z kredytów i aktywów inwestycyjnych (spółki związane z rynkiem
towarów) są większe niż łączne obciążenia wynikające ze zobowiązań, a ponad-
to obciążenia mają krótszy czas trwania (koncentrują się głównie na terminie
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zapadalności t = 0). Intuicyjnie, w tym drugim ustawieniu, szoki cen towarów
(stóp zwrotu) mają większy wpływ na pozycje aktywów niż na zobowiązania.

W przypadku 3 zbadano wpływ symulowanych scenariuszy na strukturę
bilansu, w którym przepływy oparte na zobowiązaniach są bardziej wrażliwe
na szoki cenowe na rynku surowców. Podobnie jak w poprzednim ustawieniu,
występuje niedopasowanie płynności.

Podkreślając, że wyżej opisane założenia dotyczą pozycji aktywów od-
powiadających zarówno portfelowi inwestycyjnemu (stopa zwrotu), jak i port-
felowi kredytowemu (dochód odsetkowy) i biorąc pod uwagę zobowiązania
banku uzyskano w wyniku symulacji scenariuszy ryzyka rynku surowców
następujące rozkłady strat opisane dla trzech rodzajów bilansu (rys. 31).
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Rys. 31. Rozkład strat wartości pozycji aktywów, pasywów i zintegrowanych dla trzech wariantów
struktury bilansu banku

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z symulowanymi scenariuszami ryzyka, otrzymane stopy zwrotu
portfela inwestycyjnego oraz procentowe portfela kredytowego prowadzą do
asymetrycznego rozkładu bieżącej wartości aktywów i pasywów oraz ich
zmienności. Wyższe stopy zwrotu niż rzeczywiste są powodem redukcji bieżą-
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cej wartości pozycji aktywów i pasywów. Porównując rozkłady strat wartości
pozycji dla przypadku aktywów, pasywów i zintegrowanego, stwierdzono, że
dla pierwszego wariantu bilansu (debits 1), utrata wartości pozycji kredyto-
wych i inwestycyjnych równoważy wzrosty przepływów z tytułu zmniejszenia
wartości pozycji zadłużenia (związanego ze zmianą stóp procentowych). W dru-
gim wariancie struktury bilansu (debits 2, wrażliwość aktywów na scenariusze
ryzyka) straty dochodów z aktywów, zarówno w wyniku niewykonania zobo-
wiązań, jak i zmian stóp zwrotu, przekraczają wzrosty z tytułu ubytku
zobowiązań. W trzecim przypadku struktury bilansu wpływ ograniczenia
zobowiązań jest wyższy niż w pozostałych przypadkach. Zintegrowany rozkład
strat jest węższy niż w poprzednich przypadkach.

Tabela 17
Szacunki kapitału ekonomicznego banku z tytułu scenariuszy ryzyka banku związanego

z rynkiem surowców

Ryzyko Ryzyko
kredytowe rynkowe

Wyszczególnienie Ogółem Aktywa Zobowiązania

Bilans 1

ECVaR,99.9% 1561 1561 1800 239 -239

ECES,99.9% 1590 1590 2046 456 -456

Bilans 2

ECVaR,99.9% 1705 1342 2067 725 -362

ECES,99.9% 1817 1589 2045 456 -228

Bilans 3

ECVaR,99.9% 1442 1588 2044 456 -602

ECES,99.9% 1498 1560 1799 239 -301

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 17 porównano alternatywne szacunki kapitału ekonomicznego
banku. Wartość kapitału ekonomicznego związana z bilansem 2 jest większa niż
wartość kapitału ekonomicznego banku powiązana z pozostałymi przyjętymi
wariantami struktury bilansu banku. Zgodnie ze scenariuszami ryzyka, ob-
niżenie wartości bieżącej aktywów z tytułu ryzyka rynku towarowego jest
bardziej wyraźne, w przypadku gdy aktywa są bardziej wrażliwe na ponoszone
straty i mają dłuższe terminy zapadalności od zobowiązań. W przypadku
pierwszej struktury bilansu zauważono, że zmiany wartości aktywów i pasywów
ze względu na scenariusze ryzyka były jednakowe. Tak więc w tym ustawieniu
kapitał ekonomiczny odzwierciedla straty związane z ryzykiem kredytowym.
Interesujące jest, co należy podkreślić, że w odniesieniu do bilansu 3 wzrost
wartości przepływów z tytułu redukcji zobowiązań odgrywa kluczową rolę
w ustalaniu szacunków kapitału ekonomicznego w tym przypadku.
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Podsumowanie

Podkreślając potrzebę wykorzystania modeli ryzyka do celów praktycz-
nych, określono ramy modelowe oparte na danych dostępnych w obszarze
zarządzania ryzykiem w każdym banku. Zaproponowany model oceny wpływu
ryzyka rynku surowców na sytuację banku, za pomocą oszacowań parametrów
wielowymiarowego rozkładów czynników makroekonomicznych, pozwala za-
stosować te oszacowania do wygenerowania scenariuszy sytuacji ryzykownych,
związanych z rynkiem surowców. Po zidentyfikowaniu zależności między tymi
zmiennymi makroekonomicznymi a czynnikami ryzyka bankowego istnieje
możliwość oszacowania straty banku w oparciu o wskaźniki ryzyka VaR i ES.

Przyjmując założenia modelowe stwierdzono, że istotnym aspektem kon-
strukcji tego typu modeli jest integracja ryzyka. Modelowanie bloków ryzyka
jest nieefektywne w wychwytywaniu interakcji między różnymi jego źródłami.
Najnowsze innowacje finansowe zmuszają instytucje finansowe i regulatorów
do analizy banków z całkowicie zintegrowanej perspektywy. W tym ujęciu
znaczącą zaletą zaproponowanego modelu jest to, że może objąć większość
źródeł ryzyka bankowego.

Zaprezentowana koncepcja modelu może zostać wykorzystana w odniesie-
niu do szacowania kapitału ekonomicznego banku (uwzględniającego korektę
o ryzyko). Do zalet modelu można zaliczyć jego precyzję, elastyczność czasową,
niewielkie koszty wdrożenia oraz powtarzalność i wiarygodność wyników.

Główną wadą modelu jest jego złożoność obliczeniowa, która jest wyższa,
jeśli założona zostaje stochastyczna stopa procentowa. Generalnie jednak jest
to narzędzie o dużej skuteczności i z pewnością w aktywności bankowej
przydatne.
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Zakończenie

Istotny wpływ na ceny surowców, a tym samym na interakcję pomiędzy
popytem na surowce a ich podażą ma bardzo wiele różnorodnych czynników.
Należą do nich m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, kształtujące popyt na wiele
surowców, poziom i dynamika zapasów surowców w gospodarce, a także sytuacja
polityczna na obszarach, gdzie zlokalizowane są główne ośrodki produkcji
surowców1. Można do nich również zaliczyć podaż pieniądza, której znaczenie
dla rynku surowców związane jest z procesem ich finansyzacji.

Wkład własny autora pracy obejmuje rozszerzenie zagadnień związanych
z ryzykiem bankowym o problematykę ryzyka rynku surowców. Jest to
zarówno uporządkowanie metodologii związanej z głównymi koncepcjami teo-
retycznymi w odniesieniu do ryzyka, jak i zaproponowanie nowatorskiej
konstrukcji badań własnych prowadzącej do weryfikacji hipotez. W tym kon-
tekście oryginalnie sformułowaną koncepcją jest związanie procesu finan-
syzacji rynku surowcowego z kształtowaniem się ryzyka tego rynku, co z kolei
znajduje odzwierciedlenie w profilu ryzyka banku. Autor z jednej strony
zdefiniował zasadnicze ścieżki oddziaływania ryzyka rynku surowców na
ryzyko banku, z drugiej strony wsparł wywód teoretyczny oryginalną projekcją
badawczą. Cechą tak sformułowanej własnej koncepcji przenikania ryzyka
rynku surowców była identyfikacja wielopunktowego zagrożenia dla stabilno-
ści poziomu ryzyka banku. Zdefiniowanie tego zagrożenia było jedną z zasad-
niczych inspiracji do wypracowania autorskiej koncepcji zintegrowanego mode-
lu oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację banku.

Od blisko 20 lat surowcowy rynek terminowy spełnia funkcję swoistego
barometru nastrojów inwestorskich. Typowym zjawiskiem dla rynku surow-
ców jest przenikanie się transakcji na rynku spot i terminowym2. Powoduje to
istnienie wzajemnej interakcji cen spot i cen kontraktów futures polegającej na
kształtowaniu określonych motywów transakcyjnych. Wynika to ze zróżnico-
wanej struktury uczestników rynku. Istnienie tej struktury oraz wynikająca
z niej płynność przeprowadzanych transakcji umożliwia stabilizację rynku
wokół określonych „cen sprawiedliwych”3.

1 W.F. Sharpe, Investments, Wyd. Prentice – Hall, Englewood Cliffs, NJ 1985, s. 89.
2 P. Basu, W.T. Gavin, What Explains the Growth in Commodity Derivatives?, Federal Reserve

Bank of St. Louis Review, January/February, 93 (1), 2011, s. 37-48.
3 J. Mayer, The growing interdependence between financial and commodity markets, UNCTAD

Discussion Papers, 197, March 2009, s. 287-304.
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Uczestnikami surowcowego rynku instrumentów pochodnych, istotnymi
z punktu widzenia ryzyka banku, są firmy operujące na rynkach surowców
w celu realizacji przedmiotu swojej podstawowej działalności gospodarczej,
zainteresowane stabilizacją cen transakcyjnych poprzez wykorzystanie stra-
tegii zabezpieczających. Dodatkowo systematycznie zwiększa się udział na
rynkach surowców inwestorów finansowych, takich jak fundusze inwestycyj-
ne, hedgingowe i inne4. Proporcja inwestorów niefinansowych i finansowych,
będących uczestnikami rynku surowców, wskazuje na dominację inwestorów
finansowych5. W ten sposób rynki surowców podlegają procesowi finan-
syzacji, co objawia się wielokrotnością obrotów na wirtualnych transakcjach
surowcowych w stosunku do obrotów związanych z transakcjami rzeczywis-
tymi.

Związki banków z rynkami surowców coraz bardziej pogłębiają się, przez co
wzrasta ich ekspozycja na ryzyko surowców. Zmienność cen surowców od-
działuje na wartość zarówno aktywów, jak i pasywów bankowych, co może
wpłynąć na ich niekorzystne ukształtowanie się względem kapitałów, a tym
samym wzrost zagrożenia niewypłacalności banku. Zatem wśród banków
można zaobserwować dążenie do objęcia zakresem analizy możliwie wszystkich
przejawów ryzyka, które mogą wywołać poważniejsze skutki finansowe6. Taka
kompleksowość podejścia opiera się na przekonaniu, że nie należy ignorować
żadnych czynników ryzyka, nawet tych, które pozornie zostały już dobrze
poznane. Pogłębia się również percepcja ryzyka bankowego przez jego agrega-
cję w celu stworzenia modułów grupujących zbliżone rodzaje ryzyka. Takie
ujęcie poprawia skuteczność zastosowania technik zarządzania ryzykiem7.

Uwzględniając powyższe kierunki zależności, autor podjął w pracy analizę
oddziaływania czynników ryzyka związanych z rynkiem surowców na sytuację
banku i podjął próbę określenia możliwości reagowania na skonkretyzowane
zagrożenia z tym związane. Przedmiotem badań objęto zatem wpływ rynków
surowców na ryzyko bankowe, co przełożyło się na analizę oddziaływania
czynników ryzyka związanych z rynkiem surowców na sytuację ekonomiczną
banku, w tym jego wypłacalność. Powyższe określenie przedmiotu badań
zdeterminowało problem podnoszony w niniejszej pracy, którym jest moż-
liwość kompleksowego ograniczenia oddziaływania ryzyka rynku surowców na
ryzyko banku.

4 Financial Investment in Commodity Markets: Potential Impact on Commodity Prices & Volatili-
ty, Institute of International Finance, September 2011, s. 9.

5 Financialized Commodity Markets, [w:] Trade and Development Report UNCTAD, New York,
Geneva 2011; A. Dwyer, S. Gardner, T. Williams, Global Commodity Markets – Price Volatility and
Financialization, Bulletin Reserve Bank of Australia, June 2011.

6 T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 15.

7 Ibidem, s. 18.
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Deglomeracja analizowanej w pracy funkcji głównej, określonej jako ryzyko
rynku surowców a ryzyko banku, doprowadziła do wyodrębnienia trzech
funkcji szczegółowych. Na tej podstawie wyodrębniono następujące: podaż
pieniądza a zmienność na rynkach surowców, zmienność cen na rynkach
surowców a wartość portfela inwestycyjnego banku, zmienność cen na rynkach
surowców a ryzyko kredytowe banku. Znalazło to swoje odzwierciedlenie
w procesie weryfikacji sformułowanych na wstępie hipotezy głównej i hipotez
pomocniczych.

Pierwsza hipoteza szczegółowa w brzmieniu: Zmiany podaży pieniądza
w odniesieniu do głównych walut są w statystycznie istotny, dodatni sposób
skorelowane ze zmiennością cen na rynku surowców została zweryfikowana
pozytywnie. Podaż dominujących na współczesnych rynkach walut ma znaczą-
cy potencjał oddziaływania na zmienność cen głównych surowców. W znacz-
nym stopniu odpowiadał za to proces finansyzacji rynków surowcowych,
którego efektem był wzrost korelacji pomiędzy surowcami a tradycyjnymi
aktywami.

Druga hipoteza szczegółowa w brzmieniu: Zmienność cen na rynku surow-
ców stanowi istotny czynnik ryzyka w odniesieniu do wartości rynkowych
portfeli inwestycyjnych banków została również zweryfikowana pozytywnie
w odniesieniu do spółek i branż notowanych na Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie. W ten sposób potwierdzono przypuszczenia odnośnie do
znaczącego związku pomiędzy tradycyjnymi aktywami inwestycyjnymi w od-
niesieniu do polskiego rynku a rynkami surowcowymi. Charakter spółek
i branż skorelowanych z rynkami surowców odpowiada polskiej specyfice
gospodarczej, z dominującym udziałem w gospodarce firm surowcowych.

Trzecia hipoteza szczegółowa w brzmieniu: Zmienność cen na rynku surow-
ców stanowi istotny, pośredni czynnik ryzyka kredytowego banków w wymiarze
ogólnym i indywidualnym została zweryfikowana pozytywnie w odniesieniu do
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biorąc
pod uwagę ryzyko kredytowe stwierdzono, z wykorzystaniem modelu Mertona,
znaczącą wrażliwość ryzyka kredytowego spółek na zmienność notowań kur-
sów ich akcji. Związane to było w dużej mierze z niekorzystną strukturą
zadłużenia i wartości badanych spółek. Wyodrębniono także grupę 20 spółek,
których notowania były skorelowane z co najmniej jednym indeksem surowco-
wym i posiadały znaczącą wrażliwość ryzyka kredytowego na scenariusz
stresowy.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań, zweryfikowany został
wpływ ryzyka rynku surowcowego na sytuację banku w zakresie ryzyka
rynkowego oraz ryzyka kredytowego spółek niefinansowych. Wszystkie pozy-
tywnie zweryfikowane hipotezy potwierdziły zatem postawioną hipotezę głów-
ną: Niestabilność poziomu cen surowców przekłada się na wzrost ryzyka banku.
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Można zatem było stwierdzić, że oddziaływanie ryzyka rynku surowców
(zmienności cen) na ryzyko banku jest odzwierciedlone w sytuacji finansowej
firm, operujących na rynku surowców, poprzez określony wpływ na wartość
rynkową firmy lub ich zdolność kredytową. Pozwala to w kontekście praktyki
na weryfikację podejścia do ryzyka zarówno w odniesieniu do banków, jak
i firm operujących na rynkach surowców. W przypadku banków wiąże się to
z przyjęciem precyzyjnych założeń odzwierciedlających specyfikę oddziaływa-
nia rynku surowców (zarówno w odniesieniu do ekspozycji na konkretne
surowce, jak i spółki surowcowe). W przypadku firm bardziej precyzyjne
dopasowanie banków do warunków ryzyka rynków surowców powinno moty-
wować do wdrażania skuteczniejszych niż obecnie założeń polityki zabez-
pieczeń.

Przeprowadzone rozważania uzasadniały podjęcie realizacji celu głównego
rozprawy, jakim było opracowanie zintegrowanego modelu oceny wpływu
ryzyka rynku surowców na sytuację banku oraz zabezpieczenia związanej
z nim ekspozycji banku. Opracowano przy tym następującą formułę okreś-
lającą zintegrowaną stratę banku dla okresu h i dla przyjętego zakresu
czynników ryzyka g.

N M
Lossh,g = – Σ [PV Ai,Δ,g – PV Ai] + Σ [PV Lj,Δ,g – PV Lj] – PN Ih,Δ,g

i=0 j=1

Zaproponowany model oceny wpływu ryzyka rynku surowców na sytuację
banku, za pomocą oszacowań parametrów wielowymiarowego rozkładów czyn-
ników makroekonomicznych, pozwala zastosować te oszacowania do wygene-
rowania scenariuszy sytuacji ryzykownych, związanych z rynkiem surowców.
Po zidentyfikowaniu zależności między zmiennymi makroekonomicznymi
a czynnikami ryzyka bankowego istnieje możliwość oszacowania straty banku
w oparciu o wskaźniki ryzyka VaR i ES.

ECVaR,(1–α) = inf P(Lossh > 1) ≤ α
l

ECES,(1–α) = E[Lossh ⎥ Lossh > VaR(1–α)] =
1 ∫

1

VaR(u)du
α u>1–α

Potwierdziło to, że zarządzający ryzykiem powinni dbać o integrację ryzyka
oraz kompleksową jego analizę. Odrębne modelowanie pojedynczych obszarów
ryzyka jest nieefektywne w wychwytywaniu interakcji między różnymi źród-
łami ryzyka. Najnowsze innowacje finansowe zmuszają instytucje finansowe
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i regulatorów do analizy banków z całkowicie zintegrowanej perspektywy.
Zaproponowany model może z łatwością objąć wszystkie kategorie ryzyka
bankowego, aby uwzględnić inne rodzaje ryzyka oprócz pierwotnie modelowa-
nego ryzyka kredytowego i rynkowego.

Najważniejsze aspekty praktyczne wynikające z przeprowadzonych badań
odnoszą się do pojęciowego, klasyfikacyjnego i regulacyjnego wymiaru ryzyka
bankowego. Obejmują one następujące wnioski:

1. Obecnie banki starają się w procesie oszacowań ryzyka uwzględniać
powiązania pomiędzy jego rodzajami, jednak zaawansowanie w tym obszarze
nie odnosi się w równym stopniu do wszystkich rodzajów ryzyka.

2. Oddziaływanie ryzyka rynku finansowego i surowców na sytuację banku
uzależnione jest od roli, jaką pełni bank, tzn. inwestora lub kredytodawcy,
w każdym z tych aspektów oddziaływanie będzie następowało poprzez odmien-
ny mechanizm prawno-ekonomiczny na różne rodzaje ryzyka bankowego.

3. Podejście uwzględniające złożoność oddziaływania efektów ryzyka na
bank od jakiegoś czasu próbuje się zaimplementować w sposób sformalizowany
i ujednolicony w ramach regulacji nadzorczych, przy czym problematyka
wydaje się być rozwojowa, o czym świadczy proces ciągłego rozszerzania
i aktualizacji podstawowych aktów regulacyjnych.

4. Do ciągłych zmian regulacyjnych przyczyniają się koncepcje i klasyfika-
cje nowych rodzajów ryzyka, które kształtują „świadomość” banku, co za-
świadcza o ciągłej ewolucji uwarunkowań działalności bankowej, rosnącej
precyzji percepcji ryzyka i metodyki jego wyceny.

Podejście zintegrowane stanowi punkt wyjścia w praktycznym ukształ-
towaniu szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem rynku
surowców przez bank. Na tej podstawie wyodrębniono dwa szczegółowe rodza-
je ryzyka bankowego, w ramach których odzwierciedlone jest bezpośrednio
ryzyko surowców: rynkowe oraz kredytowe. Praktyczną implikacją takiego
założenia jest uwzględnienie w ramach modelu zarządzania ryzykiem banku
interakcji pomiędzy wartością spółki surowcowej a jej zdolnością kredytową.
W odniesieniu do spółek surowcowych wiąże się to ze wzrostem świadomości
zarządzających, że ryzyko surowców, nawet w sposób pośredni wpływając na
wartość rynkową spółki, może modyfikować jej zdolność kredytową z perspek-
tywy banku, a co za tym idzie wpływać na prawdopodobieństwo bankructwa.

Dodatkowo wyróżnienie przez autora rynków surowców jest skutkiem
coraz większego różnicowania źródeł ryzyka w działalności globalnych pod-
miotów gospodarczych. Różnicowanie to wynika zarówno z rozwoju metod
identyfikacji i pomiaru samego ryzyka, jak i zachodzącego zjawiska finan-
syzacji rynków surowców. Istniejące metody pomiaru, modelowania, zarządza-
nia ryzykiem mogą być i są wykorzystywane w odniesieniu do ryzyka rynków
surowców, jednak muszą uwzględniać jedną z kluczowych kwestii, jaką jest
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nieabstrakcyjny charakter podstawowych surowców, a co za tym idzie ich
istotne znaczenie dla sektora realnego gospodarki. Spekulacyjne gry na surow-
cach mogą przynosić skutki zarówno czysto finansowe, jak i skutki dla
rzeczowej działalności (efektywności kosztowej) przedsiębiorstw branż niefi-
nansowych. Ten bezpośredni i pośredni sposób uwidaczniania się czynników
ryzyka jest dla banków szczególnie istotny przy konstrukcji systemów za-
rządzania ryzykiem rynków surowców.

Zjawiska kształtujące ryzyko na rynkach surowców, biorąc pod uwagę
specyfikę źródeł pozyskiwania określonych surowców, mają często charakter
egzogeniczny i silnie skorelowany ze zjawiskami politycznymi czy społecznymi.
W praktyce oznacza to, że ryzyko surowców może przejawiać się w formie
zdarzeń ekstremalnych (związanych z ogonami rozkładu zmiennej losowej)
i przez to stanowić poważny problem w kwestii zapewnienia potencjału jego
absorpcji przez spółkę lub bank.

Przytaczane w pracy wyniki badań tworzą przesłanki do stwierdzenia, że
istnieją głębokie zależności pomiędzy ryzykiem rynkowym na rynkach surow-
ców i rynkach finansowych. Wymaga to podjęcia dalszych szczegółowych badań
nad rozpoznaniem zjawisk występujących na obu tych rynkach i w tym
kontekście budowy bardziej skutecznych narzędzi modelowania ryzyka ban-
kowego.

Bez wątpienia rozwinięcia w formie poszerzenia zakresu badań wymaga
problematyka związku pomiędzy ryzykiem walutowym a ryzykiem surowców.
Jak wspomniano wcześniej, obrót surowcami odbywający się w skali globalnej
posiada ścisły związek z walutami określonych grup krajów. Z punktu widzenia
ryzyka przedsiębiorstw i banków, ryzyko walutowe tworzy złożone relacje
z wyceną surowców i ma wpływ na opłacalność transakcji w wymiarze opera-
cyjnym i inwestycyjnym.
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(ss) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (1)
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(yy) Powszechna Kasa Oszczędności (4)
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(zz) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2)
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(bbb) Skotan (1)
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(ccc) Stalprofil (1)
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(eee) Tauron Polska Energia (5)
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