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Indeksy dla klasy ryzyka oraz zagregowane
indeksy ryzyka operacyjnego
Wprowadzenie
Znane sÈ i powszechnie stosowane róĝne mechanizmy zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym, w tym m.in. dziaïania (organizacyjno-proceduralne), majÈce
na celu ograniczanie ryzyka, alokacja kapitaïu oraz ubezpieczenia. Zarówno praktyka, jak i teoria wskazujÈ, ĝe powyĝsze mechanizmy sÈ niewystarczajÈce, dlatego poszukuje siÚ nowych2. RosnÈce straty z tytuïu wystÚpowania ryzyka operacyjnego, w tym takĝe spektakularne problemy
finansowe, a nawet upadki przedsiÚbiorstw, potwierdzajÈ powyĝszÈ tezÚ.
Z drugiej strony naukowcy i badacze (np. M. Cruz3) prowadzÈ badania nad
nowymi mechanizmami ograniczania tego ryzyka. Jednym z obszarów,
w którym trwajÈ badania, jest sektor ubezpieczeniowy, bowiem obecnie
jedynie w niewielkim stopniu moĝna za pomocÈ polis ubezpieczeniowych
zabezpieczyÊ siÚ przed ryzykiem operacyjnym4. PotrzebÚ poszukiwania
nowych doskonalszych mechanizmów zabezpieczania siÚ przed ryzykiem
operacyjnym wymusza takĝe obecny kryzys, który rozpoczÈï siÚ w sektorze
finansowym i objÈï obecnie wszystkie sektory i branĝe. Obecny kryzys

1

Autor prowadzi badania pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Nowakowskiego
w Katedrze BankowoĂci Szkoïy Gïównej Handlowej.
2 Stan zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym i aktualne problemy zwiÈzane z tym zagadnieniem przedstawia np. Matkowski P., ZarzÈdzanie Ryzykiem Operacyjnym, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
3 Zob. np. Incisive Media Investments, “Looking to the future”, OpRisk&Compliance,
March 2008, Volume 9, Issue 3, s. 31; por. Orzeï J., OkieïznaÊ Ryzyko. Instrumenty Pochodne
Ryzyka Operacyjnego, „Gazeta Bankowa”, Nr 6, Luty 2008.
4 Zob. np. Gadowska D., Instrumenty Finansowe OgraniczajÈce Ryzyko Operacyjne,
Konferencja KDPW SA: Innowacje na Rynkach Finansowych 2007, www.kdpw.com.pl/informacje/pliki/inf_konferencje/2007_10_16_innowacje/pliki/prezentacje/DGadowska.pdf.
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powoduje takĝe potrzebÚ ponownego zdefiniowania roli i miejsca, a takĝe
metod zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym5.
Jednym z nowych mechanizmów mogÈ staÊ siÚ instrumenty pochodne
ryzyka operacyjnego (dalej IPRO). TrwajÈ dyskusje, kiedy ta nowa grupa
instrumentów pochodnych mogïaby siÚ pojawiÊ na rynkach finansowych6
i wiele osób wskazuje, iĝ dobrym miejscem do wprowadzenia tych instrumentów byïaby kolejna wersja Nowej Umowy Kapitaïowej, tzw. Basel III
. Na rynku sÈ juĝ obecne instrumenty pochodne, które moĝna zaliczyÊ do
IPRO – sÈ to: katastrofowe instrumenty pochodne, pogodowe instrumenty
pochodne7 oraz instrumenty pochodne wbudowane8. Opóěnienia w pojawieniu siÚ IPRO spowodowane sÈ m.in. jakoĂciowo-iloĂciowÈ heterogenicznÈ naturÈ ryzyka operacyjnego i zwiÈzanymi z tym problemami z jego
kwantyfikacjÈ na obecnym stosunkowo wstÚpnym etapie rozwoju dziedziny zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym (historia dyscypliny zarzÈdzania
ryzykiem operacyjnym liczy sobie dopiero kilkanaĂcie lat). Sïaba jakoĂÊ
i niekompletnoĂÊ danych, jak równieĝ trudnoĂci z ich uzyskaniem w bankach, sposób wïÈczenia korelacji miÚdzy zdarzeniami operacyjnymi, niestacjonarnoĂÊ strat z tytuïu ryzyka operacyjnego, sÈ tylko przykïadami
wyzwañ. IPRO, podobnie jak inne instrumenty pochodne, z punktu widzenia inwestora powinny speïniÊ pozytywnÈ rolÚ szczególnie w czasie kryzysu, gdyĝ w czasach zwiÚkszonego ryzyka inwestycyjnego wynikajÈcego z
wyĝszej zmiennoĂci rynków stanowiïyby dodatkowy element dywersyfikacji ryzyka w portfelu inwestycyjnym. WartoĂÊ dodatnia instrumentów
pochodnych wynika m.in. z ich róĝnorodnoĂci i z róĝnorodnoĂci instrumentów bazowych, na których sÈ oparte. Pojawienie siÚ nowej grupy tych
instrumentów stanowi zawsze istotnÈ korzyĂÊ dla wymagajÈcych inwestorów, ale takĝe czÚsto pozwala zabezpieczaÊ siÚ przed nowymi zagroĝeniami
(np. w przypadku IPRO moĝna byïoby zabezpieczyÊ siÚ przez problemami
z prawidïowym wdroĝeniem nowego systemu informatycznego). IPRO mogÈ
przyczyniÊ siÚ takĝe do bardziej bezpiecznego inwestowania poprzez moĝliwoĂÊ lepszego zabezpieczenia siÚ, z jednoczesnym podejmowaniem wiÚkszego ryzyka. Zabezpieczanie siÚ przed ryzykiem operacyjnym za pomocÈ
IPRO moĝe takĝe pozytywnie wpïynÈÊ na reputacjÚ danego podmiotu jako
stosujÈcego nowe mechanizmy zabezpieczania siÚ. Analiza ekonomiczna
5 Tego typu tezy wygïaszano podczas miÚdzynarodowej konferencji „OpRisk 2009”,
która miaïa miejsce w marcu br. w Londynie (np. M. Cruz).
6 Zob. np. Incisive Media Investments, Looking to the future…, op. cit.
7 Opis obecnego stanu rozwoju instrumentów pogodowych i katastrofowych instrumentów pochodnych moĝna znaleěÊ np. w: Kuziak K., Instrumenty pochodne w zarzÈdzaniu
ryzykiem pogodowym i katastrofowym, w: Wyzwania wspóïczesnych finansów, red. K. Jajuga,
Wydawnictwo UE we Wrocïawiu, Wrocïaw 2009.
8 Koncepcja IPRO rozwijana przez Autora tego artykuïu zakïada konstruowanie tych
instrumentów z wykorzystaniem mechanizmów podobnych do zastosowanych w katastrofowych oraz pogodowych instrumentach pochodnych.
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powinna wykazaÊ, ĝe wprowadzenie IPRO bÚdzie miaïo dobry wspóïczynnik korzyĂci do kosztów.
Jednym z problemów do rozwiÈzania, w celu wprowadzenia na rynek
finansowy powyĝszej nowej klasy instrumentów pochodnych, jest okreĂlenie instrumentu podstawowego dla tej grupy instrumentów. Wydaje siÚ,
ĝe indeksy ryzyka operacyjnego (zagregowane indeksy ryzyka oraz indeksy dla klasy ryzyka operacyjnego) mogïyby peïniÊ takÈ funkcjÚ. Przez klasÚ
ryzyka operacyjnego moĝna rozumieÊ np. okreĂlonÈ grupÚ zdarzeñ ryzyka
operacyjnego. W szczególnoĂci umowa Basel II9 okreĂliïa 7 oddzielnych
kategorii zdarzeñ ryzyka operacyjnego w bankach komercyjnych.
Zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego bÚdÈ okreĂlaïy trendy w zakresie poziomu ryzyka operacyjnego na danym rynku (podobnie indeksy
dla klas ryzyka okreĂlaïyby trendy w poszczególnych klasach ryzyka). Przewiduje siÚ w pierwszej kolejnoĂci stworzenie lokalnych zagregowanych
indeksów ryzyka operacyjnego dla poszczególnych sektorów, np. bankowego i ubezpieczeniowego, ze wzglÚdu na potrzebÚ tego typu indeksów dla
podmiotów w tych sektorach oraz ich stosunkowo dobre przygotowanie do
obliczania takich indeksów. W dalszej perspektywie moĝna oczekiwaÊ stworzenia tego typu indeksów i subindeksów dla poszczególnych gieïd, krajów
i regionów oraz indeksów globalnych.
Istnieje wiele przesïanek do tworzenia zagregowanych indeksów ryzyka
operacyjnego. KolejnÈ z nich – poza wspomnianÈ powyĝej potrzebÈ okreĂlenia instrumentu podstawowego dla instrumentów pochodnych ryzyka
operacyjnego oraz potrzebÈ znajomoĂci trendów w zakresie poziomu ryzyka operacyjnego – jest silny wzrost poziomu ryzyka operacyjnego w ostatnich latach objawiajÈcy siÚ powstawaniem coraz wiÚkszych strat z tytuïu
wystÚpowania zdarzeñ ryzyka operacyjnego i zwiÈzana z tym koniecznoĂÊ
lepszego zarzÈdzania tym ryzykiem. Wyznaczanie wartoĂci zagregowanych
indeksów ryzyka operacyjnego oraz indeksów dla klas ryzyka pomoĝe
w okreĂleniu dynamiki ryzyka operacyjnego w przedsiÚbiorstwach poprzez
porównanie ich poziomu ryzyka z odpowiednimi indeksami rynkowymi
(benchmarki). A to z kolei moĝe pomóc w okreĂlaniu odpowiedniej strategii zarzÈdzania tÈ kategoriÈ ryzyka w przedsiÚbiorstwach.

9 (Nowa Umowa Kapitaïowa, Basel II) – Dokument Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru
Bankowego „Ujednolicenie pomiaru kapitaïu i standardów kapitaïowych w skali miÚdzynarodowej, Znowelizowana Metodologia” (ang. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework) z czerwca 2004 r. majÈcy na celu
miÚdzynarodowe ujednolicenie regulacji nadzorczych dotyczÈcych adekwatnoĂci kapitaïowej
banków.
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1. Ryzyko operacyjne
Celem tego rozdziaïu jest przybliĝenie pojÚcia ryzyka operacyjnego oraz
zagadnienia zarzÈdzania tym ryzykiem. W ostatnich kilkunastu latach
znacznie wzrosïo znaczenie ryzyka operacyjnego w zarzÈdzaniu.
NieodïÈcznym elementem kaĝdej dziaïalnoĂci gospodarczej, w tym równieĝ – a moĝe przede wszystkim – dziaïalnoĂci bankowej i ubezpieczeniowej, jest ryzyko, niejako wpisane w ich naturÚ. Zazwyczaj pod pojÚciem
ryzyka rozumie siÚ zagroĝenie niepowodzeniem w osiÈgniÚciu zamierzonego celu. Nauka ekonomii przez pojÚcie ryzyka rozumie „dajÈce siÚ zmierzyÊ
prawdopodobieñstwo, ĝe podmiot gospodarczy w zwiÈzku z którymĂ aspektem swojej dziaïalnoĂci poniesie stratÚ lub ewentualnie nie osiÈgnie zaplanowanego wczeĂniej wyniku”10. Innymi sïowy w literaturze ekonomicznej
ryzyko jest najczÚĂciej rozumiane jako miara niepewnoĂci11 co do przyszïych
wyników lub inaczej miara dyspersji pomiÚdzy wynikami oczekiwanymi
i rzeczywistymi. Drugie, rzadziej spotykane, podejĂcie definiuje ryzyko jako
miarÚ potencjalnej straty. Ta druga definicja sugeruje, ĝe ryzyko ma negatywne konsekwencje – jest postrzegane jako prawdopodobieñstwo negatywnego odchylenia lub ciÈgïej (nieprzerwanej) straty. Powyĝsze dwie koncepcje ryzyka spotykane w naukach ekonomicznych nazywane sÈ takĝe
odpowiednio koncepcjÈ neutralnÈ i negatywnÈ12.
W nauce o finansach, która jest jednÈ z najwaĝniejszych dyscyplin nauk
ekonomicznych i w konsekwencji na rynkach finansowych, ryzyko rozumiane jest powszechnie jako niepewnoĂÊ osiÈgniÚcia oczekiwanego celu.
PojÚcie ryzyka operacyjnego natomiast jest najczÚĂciej rozumiane tylko
negatywnie (zagroĝenie) jako moĝliwoĂÊ wystÈpienia niepoĝÈdanego zjawiska utoĝsamianego z moĝliwoĂciÈ poniesienia straty, a rzadziej neutralnie,
czyli jako moĝliwoĂci poniesienia strat innych niĝ oczekiwane13.
Klasyfikacji ryzyka moĝna dokonaÊ na wiele sposobów. Obecnie kaĝda
klasyfikacja uwzglÚdnia kategoriÚ ryzyka operacyjnego.
Najbardziej znanÈ obecnie na Ăwiecie definicjÈ ryzyka jest definicja podana w Nowej Umowie Kapitaïowej (NUK, Basel II), zgodnie z którÈ, ryzyko
to moĝliwoĂÊ poniesienia straty w wyniku nieodpowiednich lub bïÚdnych
procesów i procedur wewnÚtrznych, dziaïania ludzi lub systemów, a takĝe

Por. J. Downes, J. Goldman (1998), Dictionary of Finance and Investment Terms
(Barron’s Financial Guides), Hauppauge 1998.
11 A.S. Chernobai, S.T. Rachel, F.J. Fabozzi, Operational Risk. A Guide to Basel II Capital
Requirements, Models, and Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2007, s. 15.
12 Por. np. K. Jajuga (red. nauk.), ZarzÈdzanie Ryzykiem, PWN, Warszawa 2007,
s. 13.
13 Por. np. A.S. Chernobai, S.T. Rachel, F.J. Fabozzi, Operational Risk. A Guide to Basel
II Capital Requirements, Models, and Analysis…, op. cit., s. 16.
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zdarzeñ zewnÚtrznych14. Definicja ta posiada liczne sïabe punkty wynikajÈce z przyjÚtej ogólnej formuïy i braku precyzji przy jej definiowaniu (sïaboĂÊ
tej definicji wykazywaïo wielu autorów w literaturze fachowej15). Definicja
ta opiera pojÚcie ryzyka operacyjnego na bezpoĂredniej stracie finansowej.
Pomimo niedoskonaïoĂci zostaïa ona przyjÚta przez wiele podmiotów, zwïaszcza z rynku finansowego.
Poza ustaleniem definicji ryzyka operacyjnego okreĂlono juĝ wiele miar
tego ryzyka, w tym wartoĂÊ oczekiwanÈ strat w danym okresie, maksymalnÈ
rocznÈ stratÚ, wartoĂÊ zagroĝonÈ itd. Do kwantyfikacji ryzyka operacyjnego
na bardziej rozwiniÚtych rynkach sïuĝÈ zaawansowane modele np. LDA (ang.
Loss Distribution Approach – podejĂcie bazujÈce na rozkïadach strat z tytuïu
ryzyka operacyjnego). Model LDA jest modelem typu VaR (ang. Value At Risk
– wartoĂci zagroĝonej) i pozwala na wyznaczenie wartoĂci rocznych strat operacyjnych, które mogÈ zostaÊ przekroczone z okreĂlonym niskim prawdopodobieñstwem. W celu wyznaczenia VaR dla ryzyka operacyjnego w modelu
LDA dokonuje siÚ osobnego modelowania czÚstoĂci zdarzeñ operacyjnych oraz
wartoĂci pojedynczych zdarzeñ. Model LDA daje jedynie oszacowanie VaR dla
ryzyka operacyjnego i wiarygodnoĂÊ tych szacunków powinna byÊ zweryfikowana np. za pomocÈ innych metod. Model LDA opiera siÚ w duĝej mierze na
historycznych danych o stratach i moĝe nie odzwierciedlaÊ zmian w profilu
przedsiÚbiorstwa, stÈd podejĂcie to powinno byÊ uzupeïnione o inne metody
majÈce lepsze wïasnoĂci predykcyjne (np. analizÚ scenariuszy, metodÚ kluczowych wskaěników ryzyka i kontroli). Ryzyko operacyjne nie moĝe byÊ mierzone w wartoĂciach bezwzglÚdnych bez wczeĂniejszego okreĂlenia poziomu
prawdopodobieñstwa, zwanego inaczej poziomem ufnoĂci, który wyraĝa tolerancjÚ na ryzyko w jednostkach monetarnych. Modelowanie ryzyka operacyjnego, przy uwzglÚdnieniu obecnych problemów, wiele przedsiÚbiorstw traktuje bardziej jako sztukÚ niĝ naukÚ.
NUK przedstawiï wiele propozycji w zakresie zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym. Jednakĝe propozycje okreĂlania rzeczywistej ekspozycji na
ryzyko operacyjne w NUK sÈ czÚsto krytykowane. W dwóch podstawowych
metodach (metodzie wskaěnika podstawowego – BIA oraz metodzie standardowej – TSA) noĂnikiem ekspozycji na ryzyko jest jedynie wynik brutto, który uznaje siÚ za wskaěnik prosty, ale nieoddajÈcy rzeczywistej ekspozycji na ryzyko (w szczególnoĂci nieodzwierciedlajÈcy jakoĂci zarzÈdzania
ryzykiem w danym podmiocie). Niektórzy autorzy zalecajÈ wykorzystywanie innych wskaěników, np. poziomu kosztów operacyjnych, wolumenu
transakcji, itd., które lepiej odzwierciedlajÈ poziom ryzyka w instytucji
kredytowej. Dopiero w trzeciej metodzie (grupie metod nazwanych meto14 BIS, International Covergence of Capital Measurement and Capital Standards, Komitet
Bazylejski, Bazylea 2006.
15 Np. J. Zombirt, NUK – Poprzeczka Wyĝej, w: „Bank”, Nr 9, przedruk z „The Banker”,
Nr 8, 2003.
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dami zaawansowanymi – AMA) dokonuje siÚ bardziej adekwatnego pomiaru ryzyka operacyjnego, a dokïadnie okreĂlenia ekspozycji na to ryzyko.
Jednakĝe wynik brutto bez wÈtpienia jest miarÈ wolumenu realizowanego
biznesu i stÈd w jakiejĂ mierze informuje on o poziomie ryzyka operacyjnego. Indeksy ryzyka operacyjnego wskazywaïyby zatem z jednej strony
zmiany ryzyka operacyjnego, ale takĝe poĂrednio zmiany wielkoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci (przeciÚtnie rozszerzaniu i zwiÚkszaniu rozmiaru dziaïalnoĂci towarzyszy takĝe wzrost ryzyka operacyjnego, przy czym wzrost
wyniku brutto jest zazwyczaj szybszy niĝ wzrost ryzyka).
JednÈ z gïównych przyczyn podwyĝszonego zainteresowania ryzykiem
operacyjnym w ostatnich latach sÈ coraz czÚstsze bankructwa i problemy
znanych na caïym Ăwiecie firm. Poza tym na zwiÚkszenie dynamiki rozwoju metod zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym miaïy takĝe wpïyw katastrofy naturalne oraz spowodowane przez czïowieka.
Kolejnym stymulatorem rozwoju metod zarzÈdzania ryzykiem, w tym
takĝe ryzykiem operacyjnym, sÈ powstaïe standardy zarzÈdzania ryzykiem.
Przykïadem moĝe byÊ stworzony w 1992 roku raport pt. „Kontrola
wewnÚtrzna – zintegrowana struktura ramowa” (ang. Internal Control –
Integrated Framework) przez Committee of Sponsoring Organisations of
the Treadway Commission. Podaje on wytyczne oraz obszernÈ strukturÚ
ramowÈ kontroli wewnÚtrznej dla wszystkich organizacji. Pierwotna wersja powyĝszego standardu, zwanego COSO, zostaïa poszerzona o elementy
zwiÈzane z zarzÈdzaniem ryzykiem i powstaïa nowa wersja pod nazwÈ
COSO ERM.
Obecny trend w zakresie zarzÈdzania ryzykiem preferuje zintegrowane
systemy zarzÈdzania ryzykiem, które zalecajÈ zarzÈdzanie róĝnymi kategoriami ryzyka w podobny sposób i przy uĝyciu tych samych lub podobnych
narzÚdzi i metod. PodejĂcie to ma takĝe swoich przeciwników poddajÈcych
w wÈtpliwoĂÊ jego prawidïowoĂÊ16.
Moĝna zaryzykowaÊ tezÚ, iĝ obecnie najwiÚkszym stymulatorem rozwoju metod pomiaru i zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym jest NUK, który
nadaï pewnÈ dynamikÚ procesowi rozwoju dziedziny zarzÈdzania ryzykiem
operacyjnym.
Intensywne prace badawcze w zakresie nowych metod zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym prowadzone sÈ obecnie na caïym Ăwiecie, w tym takĝe
w wielu oĂrodkach w Polsce17.

Por. np. D. Rowe, Zintegrowany ale czy na pewno WïaĂciwy?, w: „Rynek Terminowy”,
Nr 3/2004, s. 56.
17 Takĝe w Katedrze BankowoĂci SGH.
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2. Uwarunkowania dla konstrukcji indeksów
ryzyka operacyjnego
W literaturze i praktyce istnieje peïna zgodnoĂÊ, ĝe obecna jakoĂÊ i rzetelnoĂÊ danych na temat strat z tytuïu ryzyka operacyjnego nie sÈ zadowalajÈce. Zarówno badacze, jak i praktycy czyniÈ wysiïki, aby ten stan
poprawiÊ, i moĝna mieÊ nadziejÚ, ĝe w niedalekiej przyszïoĂci bÚdziemy
mieli dostÚp do prawidïowych danych na temat ryzyka operacyjnego. Wiele
instytucji, w tym banki, zbierajÈ i przetwarzajÈ dane na temat strat z tytuïu ryzyka operacyjnego. DostÚp do tego typu danych jest trudny z tego
powodu, ĝe sÈ one traktowane jako dane poufne18 lub dostÚp do takich
baz jest moĝliwy jedynie na zasadach komercyjnych (opïaty sÈ wysokie).
Dane takie, w szczególnoĂci dane o stratach z tytuïu ryzyka operacyjnego,
poczÈwszy od poczÈtku 2008 r., majÈ obowiÈzek zbieraÊ banki, które nastÚpnie bÚdÈ raportowaÊ do nadzorów bankowych. CzÚĂÊ zbiorów (baz) danych
bÚdzie musiaïa podlegaÊ dodatkowej weryfikacji, przy czym niektóre bazy,
np. prowadzone przez nadzory bankowe, bÚdÈ zapewne zawieraïy rzetelne
dane (gdyĝ dane te bÚdÈ sprawdzane podczas inspekcji w bankach). W sektorze bankowym weryfikacja danych bÚdzie przebiegaïa w samych bankach
ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ raportowania na temat strat z tytuïu ryzyka
operacyjnego do nadzorów bankowych, które bÚdÈ mogïy sprawdziÊ wiarygodnoĂÊ tych danych. Moĝna sobie wyobraziÊ takĝe zatrudnianie audytorów zewnÚtrznych lub firmy konsultingowe do weryfikacji wiarygodnoĂci
danych. Bez wÈtpienia do konstruowania indeksów ryzyka operacyjnego
bÚdÈ musiaïy byÊ wykorzystywane rzetelne dane. Autor dostrzega ten problem, ale nie zajmuje siÚ szerzej w niniejszym artykule tym zagadnieniem.
Obecny wstÚpny etap badañ nad konstrukcjÈ indeksów ryzyka operacyjnego uzasadnia czynienie pewnych, wyprzedzajÈcych lub bardziej odwaĝnych, zaïoĝeñ oraz uproszczeñ. Jednym z uproszczeñ jest wyraĝenie zaleĝnoĂci miÚdzy stratami poprzez wykorzystanie wspóïczynników korelacji
liniowej. Powszechnie uproszczenie to jest obecnie przyjmowane przed nadzory bankowe, które zatwierdzajÈ zaawansowane modele zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w poszczególnych bankach. Jednakĝe trwajÈ juĝ teoretyczne prace nad zastosowaniem funkcji ïÈcznikowych (ang. copula
functions) do modelowania zaleĝnoĂci nieliniowych pomiÚdzy parametrami
ryzyka operacyjnego (czÚstoĂciÈ oraz wartoĂciÈ strat) oraz pomiÚdzy stratami w poszczególnych klasach ryzyka.

18 Niemniej jednak podejmowane sÈ próby gromadzenia danych na temat strat z tytuïu ryzyka operacyjnego, np. przez konsorcjum ORX (ang. The Operational Risk data
eXchange association) – zob. np. Incisive Media Investments, Scaling in op risk data,
OpRisk&Compliance, August 2008, Volume 9, Issue 8, s. 42; www.orx.org) oraz firmÚ SaS
Institute – baza SAS OpRisk Global Data; www.sas.com/industry/fsi/oprisk.
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Nierozerwalnie z indeksami zwiÈzane jest zagadnienie pomiaru ryzyka
operacyjnego, z którym sÈ nadal problemy. Zagadnienie to nie jest jednak
przedmiotem analiz w niniejszym artykule. Obszerny opis zagadnienia
metod i modeli matematycznych wykorzystywanych do pomiaru i szerzej
zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w bankowoĂci i ubezpieczeniach przedstawia np. Panjer H., Chernobai A., i inni19.
Indeksy generalnie odzwierciedlajÈ pewne tendencje na rynku. Zatem
indeksy ryzyka bÚdÈ odzwierciedlaïy tendencje w zakresie poziomu ryzyka
operacyjnego na rynku oraz w poszczególnych sektorach.

3. Konstrukcja zagregowanego indeksu ryzyka
operacyjnego na podstawie indeksów ryzyka
dla klas tego ryzyka
W rozdziale tym przedstawione sÈ metody konstrukcji indeksów dla klas
ryzyka (okreĂlonych typów zdarzeñ operacyjnych) oraz zagregowanych
indeksów ryzyka operacyjnego. Kolejno przedstawione sÈ przykïadowe
metody konstruowania coraz bardzie zïoĝonych indeksów ryzyka operacyjnego. Przedstawione poniĝej metody stanowiÈ autorskÈ propozycjÚ opartÈ
na wiedzy i doĂwiadczeniu Autora i bazujÈ na koncepcji pomiaru ryzyka
operacyjnego z jednej strony oraz na roli i funkcji indeksów w gospodarce
z drugiej. Indeksy tego typu, tj. indeksy ryzyka operacyjnego, nie byïy
dotychczas prezentowane w literaturze oraz nie wystÚpujÈ w praktyce.
Formalna definicja ryzyka jest okreĂlona na gruncie rachunku prawdopodobieñstwa jako zmienna losowa, która przypisuje zdarzeniom kwoty
strat. JeĂli znamy rozkïad tej zmiennej losowej, moĝemy wyceniÊ ryzyko.
W jÚzyku rachunku prawdopodobieñstwa nazywamy:
• moĝliwe straty rzeczy (przypadki) – zdarzeniami elementarnymi,
• zbiory tych stanów – zdarzeniami,
• funkcjÚ przypisujÈcÈ zdarzeniom elementarnym kwoty – zmiennÈ losowÈ,
• funkcje przypisujÈcÈ kwotom prawdopodobieñstwa – rozkïadem prawdopodobieñstwa zmiennej losowej.
JeĂli zdefiniowany jest zbiór moĝliwych przypadków, na które jest naraĝony okreĂlony podmiot, a kaĝdemu z tych przypadków jest przypisane
prawdopodobieñstwo jego zajĂcia i kwota straty, to zbiór tych kwot wraz
z funkcjÈ prawdopodobieñstwa okreĂlonÈ na tym zbiorze bÚdziemy nazywaÊ
19 Natomiast szczegóïowy opis miar ryzyka oraz modeli pomiaru ryzyka operacyjnego
zgodnych z Basel II przedstawia np. (Chernobai A.S., Rachel S.T., Fabozzi F.J., Operational
Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, John Wiley & Sons,
New Jersey oraz Panjer H.H, Operational Risk Modeling Analytics, John Wiley & Sons,
New Jersey).
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ryzykiem. ReasumujÈc, ryzyko w ujÚciu matematycznym jest rozumiane
jako zmienna losowa wyraĝona w jednostkach pieniÚĝnych (wraz ze swym
rozkïadem prawdopodobieñstwa)20.
Na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) definiujemy nastÚpujÈce
obiekty:
Xi – niezaleĝne zmienne losowe wartoĂci strat w i-tej klasie ryzyka o rozkïadzie log-normalnym LN(µi, σi)21,
Xi,k – niezaleĝne zmienne losowe wartoĂci strat w i-tej klasie ryzyka i w k-tym
podmiocie o rozkïadzie log-normalnym LN(µi,k, σi,k),
Ni – niezaleĝne zmienne losowe czÚstoĂci strat dla i-tej klasy ryzyka
o rozkïadzie Poissona z parametrem λi22,
Ni,k – niezaleĝne zmienne losowe czÚstoĂci strat dla i-tej klasy ryzyka
i w k-tym podmiocie o rozkïadzie Poissona z parametrem λi,k,
Li – niezaleĝne zmienne losowe okreĂlajÈce caïkowite straty w i-tej klasie ryzyka,
Li,k – niezaleĝne zmienne losowe okreĂlajÈce caïkowite straty w i-tej klasie ryzyka i w k-tym podmiocie,
L – zmiennÈ losowÈ okreĂlajÈcÈ zagregowanÈ (caïkowitÈ) stratÚ,
ri,j – nieobciÈĝony estymator wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami
w i-tej i j-tej klasach ryzyka,
ri,l – nieobciÈĝony estymator wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami
w k-tym i l-tym podmiotach dla ustalonej klasy ryzyka.
Zakïadamy stochastycznÈ niezaleĝnoĂÊ zmiennych losowych Xi,k i Ni,k23.
Wprowaděmy pojÚcia zagregowanej wartoĂci straty oraz korelacji pomiÚdzy wartoĂciami strat24.
20 Szczegóïowy opis ryzyka w ujÚciu matematycznym opartym na rachunku prawdopodobieñstwa moĝna znaleěÊ np. w: W. Otto, Ubezpieczenia majÈtkowe. CzÚĂÊ I. Teoria ryzyka,
WNT, Warszawa 2008.
21 Do najpopularniejszych rozkïadów modelowania wartoĂci strat naleĝÈ rozkïady: lognormalny, normalny, wykïadniczy, Pareto, Erlanga oraz gamma, beta i Weibulla; por. np.
H.H. Panjer, Operational Risk Modeling Analytics…, op. cit., s. 122–126; Wielu badaczy
postuluje wykorzystanie rozkïadu logarytmiczno-normalnego do modelowania wartoĂci strat
oraz rozkïadu Poissona do modelowania czÚstoĂci strat – zob. np. Chernobai A., Menn C.,
Truck S., Rachel S.T., A Note on the Estimation of the Frequency and Severity Distribution
of Operational Losses, Applied Probability Trust, Karlsruhe 2004.
22 Do najpopularniejszych rozkïadów stosowanych do modelowania czÚstoĂci strat naleĝÈ
rozkïady: Poissona, dwumianowy (inaczej Bernoulliego), ujemny dwumianowy (inaczej Pascala), geometryczny oraz hipergeometryczny; por. np. A.S. Chernobai, S.T. Rachel, F.J. Fabozzi,
Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis…, op. cit.
23 Jest to zaïoĝenie, które zostaïo wykazane i jest czÚsto stosowane przy pomiarze
ryzyka operacyjnego (por. np. Frachot A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation Problem in Operational Risk, Credit Lyonnais, Working Paper, 2004, http://gro.creditlyonnais.
fr/content/wp/lda-correlations.pdf).
24 Pod pojÚciem straty rozumie siÚ negatywne oddziaïywanie na wynik finansowy oraz
na wartoĂÊ instytucji finansowej w nastÚpstwie zdarzenia operacyjnego. Mianem zdarzenia

76

mgr Jacek Orzeï

Niech r(Li,k, Lj,k) oznacza wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy wartoĂciami
strat Li,k i Lj,k , i ≠ j.
Zagregowana wartoĂÊ straty przy zaïoĝeniu niezaleĝnoĂci wartoĂci strat
dana jest wzorem:
(3.1)

L=

m

n

/ / L i, k = L 1, 1 + L 1, 2 + ... + L m, n - 1 ,

i=1 k=1

gdzie:
m – ustalona liczba klas ryzyka,
n – ustalona liczba podmiotów.
Zagregowana strata jest naturalnie zdefiniowana jako losowa suma
indywidualnych strat dla okreĂlonej liczby podmiotów z tytuïu wystÈpienia
zdarzeñ operacyjnych25 przy zaïoĝeniu braku zaleĝnoĂci pomiÚdzy stratami
(jest to uproszczenie, gdyĝ zwïaszcza w przypadku zdarzeñ katastroficznych
wystÚpujÈ jednoczeĂnie zdarzenia z róĝnych klas ryzyka). Nie uwzglÚdnienie zaleĝnoĂci pomiÚdzy stratami powoduje przeszacowanie wartoĂci straty, gdyĝ zakïada, ĝe wszelkie zdarzenia wystÈpiÈ ïÈcznie, czego nie potwierdza praktyka.
Natomiast zagregowana wartoĂÊ straty dla i-tej klasy ryzyka i dla k-tego
podmiotu przy zaïoĝeniu niezaleĝnoĂci wartoĂci strat wyraĝa siÚ wzorem:
Ni, k

(3.2)

L i, k =

/

Xi, k

k=1

Zagregowana wartoĂÊ straty dla i-tej klasy i dla k-tego podmiotu dla
czÚstoĂci straty (Ni,k) oraz dla wartoĂci straty (Xi,k) obliczana jest poprzez
zsumowanie wszystkich wartoĂci strat w danej klasie (i) i dla danego podmiotu (k) i oznacza caïkowitÈ wartoĂÊ straty bez uwzglÚdnienia zaleĝnoĂci
pomiÚdzy stratami (patrz uwaga powyĝej).

3.1. Korelacja pomiÚdzy stratami
Korelacja r(Li,k, Lj,k) miÚdzy stratami caïkowitymi w poszczególnych
klasach ryzyka obejmuje korelacjÚ r(Xi,k, Xj,k) pomiÚdzy wartoĂciami strat
oraz korelacjÚ pomiÚdzy czÚstoĂciami strat r(Ni,k, Nj,k). Obecnie przyjmu-

operacyjnego okreĂlamy zdarzenie powodujÈce, ĝe finalny efekt procesu biznesowego róĝni
siÚ od zakïadanego w nastÚpstwie niewïaĂciwych lub bïÚdnych wewnÚtrznych procesów,
bïÚdów lub niedostÚpnoĂci ludzi i systemów oraz zdarzeñ i okolicznoĂci zewnÚtrznych (ORX
Association, ORX Reporting Standards, Basel 2004, s. 5)
25 Definicja zdarzenia operacyjnego znajduje siÚ np. w: ORX Association, ORX Reporting
Standards…, op. cit., s. 4.
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je siÚ poniĝszy sposób pomiaru korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi
w postaci26:
(3.3)

r^ L i, k, L j, kh = r^ Ni, k, N j, kh r^ Xi, k, X j, kh ,

gdzie:
v
r^ Ni, k, N j, kh = Ni, k, N j, k
vNi, k vN j, k
v
r^ Xi, k, X j, kh = Xi, k, X j, k ,
v Xi, k v X j, k
sXi,k , Xj,k – kowariancja pomiÚdzy zmiennymi losowymi Xi,k i Xj,k ,
sNi,k , Nj,k – kowariancja pomiÚdzy zmiennymi losowymi Ni,k i Nj,k ,
sXi,k – odchylenie standardowe zmiennej losowej Xi,k ,
sNi,k – odchylenie standardowe zmiennej losowej Ni,k ,
W praktyce spotyka siÚ takĝe uproszczonÈ wersjÚ powyĝszego wzoru:
r(Li,k, Lj,k) = r(Xi,k, Xj,k)

(3.3a)

Uproszczona wersja wzoru (3.3) wskazuje na to, iĝ korelacje pomiÚdzy
stratami caïkowitymi moĝna uzaleĝniÊ gïównie od korelacji pomiÚdzy wartoĂciami strat przy zaïoĝeniu, ĝe korelacja pomiÚdzy czÚstoĂciami strat
zbliĝona jest do wartoĂci równej 127.
Obliczeñ szacunkowej wartoĂci korelacji dokonujemy z wykorzystaniem
poniĝszych wzorów:
p

r i, k = 1 / xi, k, s
X
p s=1
p

/ ^ xi, k, s - Xr i, kh^ x j, k, s - Xr j, kh

(3.3b)

r^ Xi, k, X j, kh =

s=1
p

p

,

/ ^ xi, k, s - Xr i, kh2 / ^ x j, k, s - Xr j, kh2

s=1

s=1

xi,k,s – wartoĂÊ s-tej straty dla i-tej klasy ryzyka i dla k-tego podmiotu,
–
X i,k – wartoĂÊ oczekiwana straty w i-tej klasie ryzyka i w k-tym podmiocie,
p – liczba strat dla i-tej klasy ryzyka i dla k-tego podmiotu.

26 Por. np. Chavez-Demoulin V., Embrechts P., Neshedowa J., Quantitative Models for
Operational Risk: Extremes, Dependence and Agregation, 2005, http://www.gloriamundi.
org/detailpopup.asp?ID=453057964
27 Zob. Frachot A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation Problem in Operational
Risk..., op. cit.
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p

Ni, k = 1 / ni, k, s
p s=1
p

/ ^ni, k, s - Nr i, kh^n j, k, s - Nr j, kh

(3.3c)

r^ Ni, k, N j, kh =

s=1
p

2

p

,
2

/ ^ni, k, s - Nr i, kh / ^n j, k, s - Nr j, kh

s=1

s=1

ni,k,s – liczba strat s-tej straty w i-tej klasy ryzyka i w k-tym podmiocie,
–
N i,k – czÚstoĂÊ oczekiwana straty w i-tej klasie ryzyka i w k-tym podmiocie,
p – liczba strat dla i-tej klasy ryzyka i dla k-tego podmiotu.
W szczególnoĂci dla wartoĂci strat o rozkïadach odpowiednio LN(mX1,
sX1) oraz LN(mX2, sX2) proponuje siÚ wyraĝenie wspóïczynnika korelacji strat
w postaci28
(3.4)

r^ L 1, L 2h = r^ N1, N2h exp - 12 v X2 1 - 12 v X2 2

Wzór (3.4) wskazuje, iĝ korelacja pomiÚdzy zagregowanymi stratami
stanowi zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy korelacjÈ czÚstoĂci i odchyleniem standardowym strat. W przypadku banku Credit Lyonnais korelacja dla wszystkich
rozkïadów wartoĂci strat byïa mniejsza niĝ 4%29.
W dalszej czÚĂci artykuïu przyjmujemy wzór (3.3), a korelacjÚ obliczamy bezpoĂrednio ze wzoru na wspóïczynnik korelacji liniowej Pearsona.
Obecnie najnowsze propozycje w literaturze przedmiotu wskazujÈ na moĝliwoĂÊ obliczania korelacji w oparciu o funkcje kopuli, które pozwalajÈ na
modelowanie nieliniowych zaleĝnoĂci miÚdzy zmiennymi (niektórzy badacze dowodzÈ, ĝe zaleĝnoĂci pomiÚdzy stratami z tytuïu ryzyka operacyjnego majÈ charakter nieliniowy).
W literaturze przedmiotu30 zaproponowano wzór na wïÈczenie korelacji
w proces obliczania obciÈĝenia z tytuïu ryzyka operacyjnego dla podmiotów
w postaci kapitaïu regulacyjnego, jako miary ryzyka operacyjnego dla banków (czyli innymi sïowy wielkoĂci ryzyka operacyjnego). Propozycje te
stanowiÈ podstawÚ dla zaproponowanego poniĝej sposobu wïÈczenia kore28 Por. np. Frachot A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation Problem in Operational
Risk..., op. cit., oraz Alvarez G., Mae F., Operational Risk Economic Capital Measurement:
Mathematical Models for Analyzing Loss Data, w: Ellen Davis (eds.), The Advanced Measurement Approach to Operational Risk, London: Risk Books, 2006, s. 59–113. Wzór ten
jest podany jako przykïadowy i nie moĝe zostaÊ wykorzystany wprost w przypadku innych
rozkïadów. W niniejszym artykule nie analizowano odpornoĂci proponowanej metodyki na
zmiany zaïoĝeñ dotyczÈcych rozkïadów.
29 Frachot A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation Problem in Operational Risk...,
op. cit.
30 Ibidem.
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lacji pomiÚdzy stratami przy obliczaniu indeksów (jest to autorska adaptacja podejĂcia proponowanego w cytowanej literaturze fachowej przy wïÈczaniu korelacji do obliczania zagregowanej caïkowitej straty).
Dla uproszczenia zapisu przyjmujemy oznaczenie: r(Li,k, Lj,k) = r Li,j,k
Zakïadamy, ĝe zmienne losowe Li,k nie sÈ niezaleĝne.
Wprowadzamy w celu dokonywania poniĝszych obliczeñ wartoĂci zmiennych losowych dotyczÈce strat caïkowitych (oznaczane l), szacunkowych
wartoĂci strat (L̂) oraz szacunkowych wartoĂci indeksów (Î).
Wówczas szacunkowa wartoĂÊ zagregowanych strat L̂ dana jest wzorem:
(3.5)

Lt =

m

n

t

/ / r iL, j, s li, s l j, s ,

i = 1, j = 1 s = 1

gdzie31:
t
r iL, j, s – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy zagregowanymi stratami caïkowitymi w i-tej i j-tej klasach ryzyka – li, s i lj, s – w podmiocie s,
li, s – wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej (z tytuïu ryzyka operacyjnego) w i-tej klasie ryzyka i w podmiocie s,
t

L
0 < r i, j, s < 132 dla i ≠ j,
tL
r i, j, s = 1 dla i = j.

Szacunkowa wartoĂci prognozowanych strat obejmuje korelacje pomiÚdzy zagregowanymi stratami caïkowitymi dla poszczególnych klas ryzyka,
a zatem uproszczony wzór (3.5) daje moĝliwoĂÊ obliczenia potencjalnej
wartoĂci zagregowanej straty z uwzglÚdnieniem zaleĝnoĂci pomiÚdzy stratami przy zaïoĝeniu dostÚpu do danych o wartoĂci i czÚstoĂci strat w poszczególnych bankach z podziaïem na klasy ryzyka33.
31 Wyraĝenie podpierwiastkowe jest formÈ kwadratowÈ, która z definicji przyjmuje zawsze
wartoĂÊ dodatniÈ. Wyraĝenie to odzwierciedla sposób uwzglÚdnienia korelacji pomiÚdzy
stratami zaproponowany w pracy: Frachot A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation
Problem in Operational Risk..., op. cit.
32 Ograniczenie to uzasadnia siÚ tym, iĝ korelacja równa 0, 1 i -1 moĝe siÚ zdarzyÊ
jedynie przez przypadek i co do zasady nie wystÚpuje w praktyce; teoretyczne podejĂcie
do zagadnienia powinno uwzglÚdniÊ wszystkie wartoĂci tego wspóïczynnika (przy takim
zaïoĝeniu podany wzór nie byïby prawidïowy). W praktyce w bankach obecnie przyjmuje

Lt

siÚ, ĝe wspóïczynnik korelacji przyjmuje wartoĂci 0< r i, j, s<1 z tego powodu, aby nadzory
bankowe chÚtniej zatwierdzaïy podejĂcie zaawansowane do zarzÈdzania ryzykiem (tzw. podejt

Ăcie AMA); wartoĂÊ dodatnia wspóïczynnika r L wynika ze wzoru 3.4 – por np. Frachot
i, j, s
A., Roncalli T., Salomon E., The Correlation Problem in Operational Risk…, op. cit.
33 Zaïoĝenie to nie jest w peïni obecnie speïnione, ale inicjatywy w tym kierunku podjÚte
przez wiele instytucji umoĝliwiÈ jego speïnienie w bliskiej przyszïoĂci, zanim instrumenty
typu IPRO pojawiÈ siÚ na rynku.
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Na podstawie przeprowadzonych rozwaĝañ powyĝszego sposobu uwzglÚdnienia korelacji miÚdzy stratami Autor wnioskuje (i potwierdzajÈ to wyniki obliczeñ), ĝe dobrze opisywaïby te zaleĝnoĂci miÚdzy stratami takĝe
nastÚpujÈcy wzór:
m
n
l +l
t
Lt =
/ / r iL, j, s ^ i, s 16 j, sh ,
(3.6)
i = 1, j = 1, i 1 j s = 1
gdzie:

Lt

0 < r i, j, s < 134 dla i ≠ j,
t
r iL, j, s = 1 dla i = j,

oznaczenia jak we wzorze (3.5).
Powyĝszy wzór wynika z tego, ĝe wszystkie moĝliwe pary strat (Ărednie
arytmetyczne tych par) dla poszczególnych klas ryzyka wymnaĝa siÚ przez
korelacje pomiÚdzy tymi stratami poniewaĝ zaleĝnoĂci zachodzÈ pomiÚdzy
kaĝdÈ parÈ strat (wspóïczynnik w mianowniku zostaï wyznaczony na podstawie obliczeñ na danych liczbowych). Wzór (3.6) stanowi alternatywÚ do
wzoru (3.5). Wzór (3.5) zostaï utworzony w oparciu o mechanizm Ăredniej
geometrycznej, podczas gdy zaproponowany przez Autora wzór zostaï oparty na mechanizmie Ăredniej arytmetycznej. Wzór (3.6) wydaje siÚ byÊ prostszym w interpretacji oraz zgodny z intuicjÈ.

3.2. Konstrukcja indeksu ryzyka dla m klas z uwzglÚdnieniem
korelacji miÚdzy caïkowitymi stratami w poszczególnych podmiotach. Indeks dla i-tej klasy ryzyka okreĂlamy jako i-ty subindeks
Definiujemy indeks dla i-tej klasy ryzyka jako zmiennÈ losowÈ Ii, którÈ
konstruujemy jako iloraz zmiennej losowej okreĂlajÈcej caïkowitÈ stratÚ
w i-tej klasie ryzyka i w roku badanym v – Li,v do wartoĂci tej zmiennej
w roku bazowym b – Li,b:
Ii =

(3.7)
gdzie:
L i, v =
L i, b =

34

j/w.

n

/
k, l = 1
n

/
k, l = 1

L, v

r i, k, l L i, k, v L i, l, v
L, b

r i, k, l L i, k, b L i, l, b

L i, v
L i, b

,
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Li,v – zmienna losowa okreĂlajÈca caïkowitÈ stratÚ w i-tej klasie ryzyka
dla badanego roku v,
Li,b – zmienna losowa okreĂlajÈca caïkowitÈ stratÚ w i-tej klasie ryzyka
dla roku bazowego b,
L, v
L, b
r i, k, l , r i, k, l – wspóïczynniki korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach k-tym i l-tym dla i-tej klasy ryzyka odpowiednio dla
badanego roku v oraz roku bazowego b,
Li,k,v, Li,k,b – zmienna losowa okreĂlajÈca caïkowitÈ stratÚ w i-tej klasie
ryzyka i w k-tym podmiocie odpowiednio dla badanego roku
v oraz roku bazowego b.
W celu dokonywana obliczeñ wykorzystujemy wartoĂci zmiennych losowych dotyczÈcych strat (oznaczane l) oraz szacunkowe wartoĂci strat (L̂).
Do konstrukcji indeksu dla i-tej klasy ryzyka („subindeksu i-tego”) proponowany jest w artykule nastÚpujÈcy wzór oparty na ogólnych zasadach
tworzenia indeksów przy uwzglÚdnieniu korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w poszczególnych podmiotach (wzór 3.5 i 3.6):
1
It iRO
,v = c

(3.8)
gdzie:

c=

n

/
k, l = 1

Lt , v

r i, k, l li, k, v li, l, v ,

Lt , v

n

/
k, l = 1

0 < r i, k, l < 135 dla k ≠ l,
Lt , v
r i, k, l = 1 dla k = l

Lt , b

r i, k, l li, k, b li, l, b

It iRO
, v – indeks dla i-tej klasy ryzyka operacyjnego,
Lt , v – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach
r i, k, l
k-tym i l-tym – lk,v i ll,v – dla i-tej klasy ryzyka i dla badanego roku v,
Lt , b
r i, k, l – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach
k-tym i l-tym – lk,b i ll,b – dla i-tej klasy ryzyka i dla roku bazowego b,
li,k,v – wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej w i-tej klasie ryzyka i w k-tym
podmiocie dla badanego roku v,
n – liczba podmiotów w indeksie.

Wzór (3.8) umoĝliwia obliczenie wartoĂci indeksu dla i-tej klasy ryzyka
operacyjnego z uwzglÚdnieniem korelacji pomiÚdzy wartoĂciami zagregowanych strat. W celu uzyskania wartoĂci indeksu obliczenia naleĝy wykonaÊ dla badanego roku oraz dla roku bazowego. Tak, jak powyĝej, zakïada
siÚ dostÚp do danych o stratach o okreĂlonej strukturze, tj. danych o stra-

35

t

Lt , b

Lt

Wspóïczynniki r L, v oraz r i, k, l majÈ takie wïasnoĂci jak r i, j – patrz wzór (3.5)
i, k, l
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tach w poszczególnych bankach z podziaïem na klasy ryzyka i dotyczÈce
odpowiednio czÚstoĂci i wartoĂci strat36.
Alternatywnie proponuje siÚ poniĝszy wzór przy oznaczeniach i ograniczeniach jak powyĝej:
n
n
t
+ li, l, v, s
1
It iRO
,
/
/ r iL,,kv, l, s li, k, v, s16
,v = d
(3.9)
k = 1, l = 1, k 1 l s = 1
gdzie:
d=

n

n

+ l i , l, b , s
/ r iL,,kb, l, s li, k, b, s16

/

t

k = 1, l = 1, k 1 1 s = 1

Wzór (3.9) umoĝliwia, podobnie jak wzór (3.8), obliczenie wartoĂci indeksu dla i-tej klasy ryzyka operacyjnego z uwzglÚdnieniem korelacji pomiÚdzy
wartoĂciami zagregowanych strat caïkowitych, a róĝnica polega na sposobie uwzglÚdnienia korelacji pomiÚdzy wartoĂciami strat caïkowitych oraz
odmiennym sposobie agregacji strat caïkowitych.

3.3. Konstrukcja zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego
na podstawie danych o wartoĂciach caïkowitych strat
dla poszczególnych klas i podmiotów
z uwzglÚdnieniem korelacji miÚdzy caïkowitymi stratami
W pierwszym kroku obliczamy szacunkowÈ wartoĂÊ zagregowanej straty
dla poszczególnych klas ryzyka z uwzglÚdnieniem korelacji strat pomiÚdzy
podmiotami (patrz wzór 3.5 i 3.6):
(3.10)
gdzie:

Lt i, v =

n

/
k = 1, l = 1

Lt , v

r i, k, l li, k, v li, l, v , ,

Lt , v

0 < r i, k, l < 1 dla k ≠ l,
Lt , v
r i, k, l = 1 dla k = l.

L̂i,v – szacunkowa wartoĂÊ caïkowitej straty dla i-tej klasy ryzyka operacyjnego i dla roku badanego v,
L, v
r i, k, l
– wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach
k-tym i l-tym – lk,v i ll,v – dla badanego roku v,
36 Zaïoĝenie to bÚdzie w bliskiej przyszïoĂci speïnione, chociaĝby ze wzglÚdu na wejĂcie
w ĝycie wymogów Nowej Umowy Kapitaïowej, które zostaïy wprowadzone przez DyrektywÚ
CRD uchwalonÈ przez Parlament Europejski 28 wrzeĂnia 2005 r., a nastÚpnie przyjÚta przez
RadÚ Unii Europejskiej ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) w dniu 11 paědziernika
2005 r.
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Lt , b
r i, k, l – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach
k-tym i l-tym – lk,b i ll,b – dla roku bazowego b,
li,k,v – wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej w i-tej klasie ryzyka
i w k-tym podmiocie dla badanego roku v,
n – liczba podmiotów w indeksie.

Wzór (3.10) umoĝliwia obliczenie szacunkowej wartoĂci zagregowanej
straty dla poszczególnych klas ryzyka z uwzglÚdnieniem korelacji strat
wartoĂci caïkowitych pomiÚdzy stratami w poszczególnych podmiotach.
Alternatywnie proponuje siÚ poniĝszy wzór przy oznaczeniach i ograniczeniach jak powyĝej:
Lt i, v =

(3.11)

n

n

+ li, l, v, s
/ r iL,,kv, l, s li, k, v, s16

/

t

k = 1, l = 1, k 1 l s = 1

Wzór (3.11) umoĝliwia obliczenie szacunkowej wartoĂci zagregowanej
straty dla poszczególnych klas ryzyka z uwzglÚdnieniem korelacji strat
wartoĂci caïkowitych pomiÚdzy stratami w poszczególnych podmiotach przy
odmiennym od powyĝszego sposobie uwzglÚdnienia korelacji i agregacji
strat.
W drugim kroku konstruujemy zagregowany indeks ryzyka na podstawie szacunkowych wartoĂciach strat dla m klas ryzyka w oparciu o ogólne
zasady tworzenia indeksów i przy uwzglÚdnieniu korelacji pomiÚdzy stratami w poszczególnych klasach ryzyka (patrz wzór 3.5 i 3.6):
RO
It Z, v1 = 1
e

(3.12)
gdzie:

e=

m

/
i, j = 1

Lt , v
r i, j Lt i, v Lt j, v ,

Lt , v

m

/
i = 1, j = 1

0 < r i, j < 1 dla k ≠ l,
Lt , v
r i, j = 1 dla k = l,
Lt , b
r i, j Lt i, b Lt j, b

RO
It Z, v1 – szacunkowa wartoĂÊ zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego
dla roku badanego v (wersja nr 1 indeksu),
Lt , v
r i, j – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy indeksami dla klas ryzyka li,v i lj,v
dla badanego roku v,
Lt , b
r i, j – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy indeksami dla klas ryzyka li,b i lj,b
dla roku bazowego b,
m – liczba klas ryzyka

Wzór (3.12) umoĝliwia obliczenie wartoĂci zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego z uwzglÚdnieniem korelacji pomiÚdzy oszacowanymi wartoĂciami zagregowanych strat dla poszczególnych klas ryzyka.
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Alternatywnie proponuje siÚ poniĝszy wzór przy oznaczeniach i ograniczeniach jak powyĝej:
m
m
t
t
Lt , v L i, v, s L j, v, s
RO
It Z, v1 = 1
r i, j, s
,
/
/
(3.13)
f i = 1, j = 1, i 1 j s = 1
16
gdzie:

f=

m

/

n

t

t

s L j, b, s
/ r iL,,j,bs L i, b,16
t

i = 1, j = 1, i 1 j s = 1

.

Wzór (3.13) umoĝliwia obliczenie wartoĂci zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego z uwzglÚdnieniem korelacji pomiÚdzy oszacowanymi wartoĂciami zagregowanych strat dla poszczególnych klas ryzyka przy alternatywnym podejĂciu do uwzglÚdniania korelacji pomiÚdzy caïkowitymi
stratami w poszczególnych klasach oraz odmiennym sposobie agregacji
strat.

3.4. Konstrukcja zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego
na podstawie indeksów ryzyka dla poszczególnych klas
z uwzglÚdnieniem korelacji miÚdzy caïkowitymi stratami
w poszczególnych klasach ryzyka
Definiujemy zagregowany indeks jako zmiennÈ losowÈ :
m

/
(3.14)

I RO
Z, v =

i, j = 1
m

/

i, j = 1

I, v

RO
r i, j I iRO
, v I j, v

,
I, b

RO
r i, j I iRO
, b I j, b

gdzie:
I RO
Z, v – zagregowany indeks ryzyka operacyjnego dla roku badanego v,
I, v – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy indeksami dla klas ryzyka I
i,v i Ij,v
r i, j
dla badanego roku v,
I, b
r i, j – wspóïczynnik korelacji pomiÚdzy indeksami dla klas ryzyka Ii,b i Ij,b
dla roku bazowego b,
I iRO
, v – indeks ryzyka dla i-tej klasy ryzyka i dla badanego roku v,
RO – indeks ryzyka dla i-tej klasy ryzyka i dla roku bazowego b,
I i, b
m – liczba klas ryzyka.
W niniejszym artykule przyjmuje siÚ zaïoĝenie, ĝe korelacja miÚdzy indeksami dla poszczególnych klas ryzyka jest równa korelacji
pomiÚdzy caïkowitymi stratami w poszczególnych klasach ryzyka (tj.
I, v
L, v
RO
). Zaïoĝenie to wynika z faktu, ĝe korer _ I iRO
, v , I j, v i = r i, j = r ^ L i, v, L j, vh = r i, j
lacje miÚdzy stratami moĝna obliczaÊ i uwzglÚdniaÊ w ten sam sposób przy
obliczaniu zagregowanej straty oraz konstrukcji indeksu dla klasy ryzyka.
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Do konstrukcji zagregowanego indeksu ryzyka (operacyjnego) na podstawie indeksów ryzyka dla m klas tego ryzyka („subindeksów”) proponowany jest w artykule nastÚpujÈcy wzór oparty na ogólnych zasadach tworzenia indeksów przy uwzglÚdnieniu korelacji pomiÚdzy subindeksami za
pomocÈ mechanizmu stosowanego przy agregacji strat caïkowitych (wzór
3.5 i 3.6):

gdzie:

g=

m

RO
It Z, v2 = 1
g

(3.15)

/
i, j = 1

It, v
t RO
r i, j It iRO
, v I j, v ,

It, v

m

/
i, j = 1

0 < r i, j < 1 dla i ≠ j,
It, v
r i, j = 1 dla i = j,
It, b
t RO
r i, j It iRO
, b I j, b
It, b

0 < r i, j < 1 dla i ≠ j,
It, b
r i, j = 1 dla i = j,

RO
It Z, v2 – szacunkowa wartoĂÊ zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego
dla roku badanego v (wersja nr 2 indeksu),
It, v
r i, j – szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy indeksami
dla i-tej i j-tej klas ryzyka i dla badanego roku v,
It, b
r i, j – szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy indeksami
dla i-tej i j-tej klas ryzyka i dla roku bazowego b,
It iRO
, v – szacunkowa wartoĂÊ indeksu ryzyka dla i-tej klasy ryzyka i dla
badanego roku v,
It iRO
–
szacunkowa
wartoĂÊ indeksu ryzyka dla i-tej klasy ryzyka i dla roku
,b
bazowego b,
m – liczba klas ryzyka.

Wzór (3.15) umoĝliwia obliczenie wartoĂci zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego na podstawie wartoĂci indeksów dla klas ryzyka oraz
wartoĂci korelacji pomiÚdzy tymi indeksami.
Alternatywnie proponuje siÚ poniĝszy wzór przy oznaczeniach i ograniczeniach jak powyĝej:
t RO t RO
m
n
It, v I i, v, s + I j, v, s
t RO2 = 1
I
r
,
/
/
(3.16)
i, j, s
Z, v
h
16
i = 1, j = 1, i 1 j s = 1

gdzie:

h=

m

/

m

t RO

t RO

+ I j , b, s
,
/ r iI,,jb, s I i, b, s 16

i = 1, j = 1, i 1 j s = 1

t
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Wzór (3.16) umoĝliwia obliczenie wartoĂci zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego na podstawie wartoĂci indeksów dla klas ryzyka oraz
wartoĂci korelacji pomiÚdzy tymi indeksami przy odmiennym podejĂciu
w stosunku do zastosowanego we wzorze (3.15) do uwzglÚdniania korelacji
i sposobu agregacji.

3.5. Konstrukcja zintegrowanych indeksów ryzyka operacyjnego
na podstawie szczegóïowych danych o stratach
oraz na podstawie indeksów dla klas ryzyka
Konstrukcja zagregowanego indeksu ryzyka operacyjnego na podstawie
danych o stratach w poszczególnych podmiotach i klasach ryzyka moĝna
uznaÊ za metodÚ podstawowÈ.
Jednakĝe w przypadku ryzyka operacyjnego (chociaĝ zapewne nie tylko
w tym przypadku) istnienie indeksów dla poszczególnych klas ryzyka byïoby korzystne dla rynku finansowego z wielu powodów, w tym m.in.:
1) subindeksy pozwolÈ na rating podmiotów – moĝna wykorzystaÊ te subindeksy np. do oceny poszczególnych podmiotów pod kÈtem profilu ryzyka lub oceny ryzyka inwestowania w papiery wartoĂciowe poszczególnych
podmiotów,
2) subindeksy pozwolÈ na rozróĝnienie poziomów ryzyka dla poszczególnych
klas ryzyka, które znacznie róĝniÈ siÚ od siebie ze wzglÚdu na heterogenicznoĂÊ czynników tego ryzyka,
3) subindeksy dostarczÈ takĝe waĝnych dodatkowych informacji, np. o dynamice indeksu dla danej klasy ryzyka, czyli trendach ryzyka dla
poszczególnych klas,
4) subindeksy pozwolÈ na konstrukcjÚ instrumentów pochodnych dla okreĂlonych grup (kategorii) zdarzeñ operacyjnych, w wiÚc w szczególnoĂci
takĝe na zabezpieczenie siÚ przed wybranÈ grupÈ zdarzeñ ryzyka operacyjnego (tj. danÈ klasÈ ryzyka operacyjnego).
Postuluje siÚ takĝe konstruowanie indeksów dla klas ryzyka.
Powstaje pytanie, jakie warunki muszÈ byÊ speïnione, aby dwa sposoby
postÚpowania przy konstruowaniu zagregowanego indeksu ryzyka przedstawione powyĝej byïy równowaĝne.
atwo wykazaÊ, ĝe dla równowaĝnoĂci obu powyĝszych sposobów konstruowania zagregowanych indeksów ryzyka operacyjnego, musi zachodziÊ
poniĝszy warunek (3.17).
t t
RO
RO L i, b L j, b
It Z, v2 = It Z, v1 t t
(3.17)
L i, v L j, v
Aby zachodziïa równowaĝnoĂÊ obu podejĂÊ konstrukcji zagregowanego
indeksu ryzyka musiaïyby byÊ równe wartoĂci zagregowanych strat dla

Indeksy dla klasy ryzyka oraz zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego

87

roku bazowego i badanego. WiÈĝe siÚ to z tym, iĝ w przypadku konstrukcji zagregowanego indeksu na bazie indeksów dla klas ryzyka mechanizm
tworzenia indeksu (proporcjÚ wartoĂci w okresie badanym do wartoĂci w
okresie bazowym) wykorzystuje siÚ dwa razy, podczas gdy w przypadku
drugiego sposobu mechanizm ten wykorzystuje siÚ tylko raz.
ZwiÈzek pomiÚdzy omawianymi sposobami konstrukcji zagregowanego
indeksu ryzyka prezentuje wzór (3.17).

3.6. Konstrukcja zaawansowanych zagregowanych indeksów
ryzyka operacyjnego
Poniĝej proponuje siÚ bardziej zaawansowanÈ wersjÚ zagregowanych indeksów ryzyka operacyjnego. Ze wzglÚdu na zróĝnicowanÈ wielkoĂÊ podmiotów
(a zatem takĝe róĝnÈ wielkoĂÊ strat z tytuïu ryzyka operacyjnego) wchodzÈcych w skïad indeksu proponuje siÚ wprowadzenie dodatkowego wspóïczynnika wagowego w (okreĂlajÈcego stosunek strat z tytuïu ryzyka od
wielkoĂci obrotów w danym podmiocie lub stosunek obrotów w danym
podmiocie w odniesieniu do obrotów wszystkich podmiotów wchodzÈcych
w skïad indeksu). Wprowadzenie takiego wspóïczynnika jest takĝe niezbÚdne z powodu merytorycznego znaczenia indeksu (indeks wskazuje, czy
ryzyko operacyjne w sektorze siÚ zwiÚksza, ale gdyby nastÈpiï hipotetyczny znaczny wzrost zysków (obrotów) przy niezmienionym poziomie ryzyka
operacyjnego to indeks wskazywaïby ten sam poziom, podczas gdy w rzeczywistoĂci ryzyko operacyjne zmniejszyïoby siÚ).
Poniĝej przedstawiona jest wersja indeksu bardziej zaawansowanego
w porównaniu (wprowadzamy jednÈ wagÚ dla wszystkich podmiotów jednoczeĂnie dla badanego roku oraz dla roku bazowego)
Niech wartoĂÊ poczÈtkowa indeksu wynosi 1000 (wartoĂÊ ta nawiÈzuje
do znanych indeksów, np. WIG, ale wartoĂÊ ta moĝe byÊ takĝe inna, np.
100, chociaĝ ze wzglÚdu na potencjalnie mniejszÈ zmiennoĂÊ w pewnych
okresach takich indeksów lepszym byïaby wartoĂÊ równa 1000 lub 10 000).
Wówczas zagregowany indeks ryzyka, przy zaïoĝeniu wartoĂci poczÈtkowej (bazowej) wynoszÈcej 1000, jest postaci
n

(3.18)

RO
It Z, v1 = 1
e

/
i, j = 1

Lt , v

/ wk, v

r i, j li, v l j, v

k=1
n

$ 1000

/ wk, b

k=1

gdzie:
0

37

m

Lt , v

Lt , v
< r i, j <
Lt , v
r i, j = 1

137 dla i ≠ j,
dla i = j,
t

Wspóïczynnik r i, j ma takie same wïasnoĂci jak r iL, j – patrz wzór (3.5).
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Lt , b

0 < r i, j < 138 dla i ≠ j,
Lt , b
r i, j = 1 dla i = j,
RO
It Z, v1 – szacunkowa wartoĂÊ zagregowanego indeksu ryzyka dla roku badanego v,
Lt , v
r i, j – szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w klasach i-tej i j-tej dla badanego roku v,
Lt , b
r i, j – szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w klasach i-tej i j-tej dla bazowego roku b ,
li,v – wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej (z tytuïu ryzyka operacyjnego) w i-tej klasie ryzyka i w roku v,
li,b – wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej (z tytuïu ryzyka operacyjnego) w i-tej klasie ryzyka i w roku b,
wk,v – wspóïczynnik uwzglÚdniajÈcy proporcjonalnoĂÊ strat z tytuïu ryzyka
od wielkoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci przez podmiot w indeksie dla
k-tego podmiotu i dla v-tego roku (Ok,v oznacza obroty (lub sumÚ
bilansowÈ) dla k-tego podmiotu, v-tego roku),
wk,b – wspóïczynnik uwzglÚdniajÈcy proporcjonalnoĂÊ strat z tytuïu ryzyka
od wielkoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci przez podmiot w indeksie dla
k-tego podmiotu w roku bazowym (Ok,b oznacza obroty (lub sumÚ
bilansowÈ) dla k-tego podmiotu, dla bazowego roku),
m – liczba klas ryzyka,
n – liczba podmiotów wchodzÈcych w skïad indeksu.

Kolejna wersja indeksu zaawansowanego (wprowadzamy indywidualne
wagi dla poszczególnych podmiotów dla badanego roku i roku bazowego)
jest postaci
(3.19)

RO
It Z, v1 = 1
e

gdzie:
Lt , v
r k, l
Lt , b
r k, l

lk,v
lk,b

e=

n

Lt , v

/
k, l = 1
n

/
k, l = 1

r i, j lk, v ll,v w 2k, v $ 1000

Lt , b

r i, j lk, b ll, b w 2k, b $ 1000

– szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach k-tym i l-tym dla badanego roku v,
– szacunkowa wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji pomiÚdzy stratami caïkowitymi w podmiotach k-tym i l-tym dla bazowego roku b,
– wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej (z tytuïu ryzyka operacyjnego) w k-tym podmiocie i w roku v,
– wartoĂÊ zagregowanej straty caïkowitej (z tytuïu ryzyka operacyjnego) w k-tym podmiocie i w roku b,
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Lt , b

t

L
Wspóïczynniki r i, j ma takie same wïasnoĂci jak r i, j – patrz wzór (3.5)
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wk,v – wspóïczynnik odnoszÈcy wielkoĂÊ obrotów (lub zysków) w k-tym
podmiocie do wielkoĂci obrotów wszystkich podmiotów wchodzÈcych
w skïad indeksu dla v-tego roku (jest to proporcja tych wielkoĂci),
wk,b – wspóïczynnik odnoszÈcy wielkoĂÊ obrotów (lub zysków) w k-tym
podmiocie do wielkoĂci obrotów wszystkich podmiotów wchodzÈcych
w skïad indeksu dla roku bazowego b.
Pozostaïe oznaczenia jak w powyĝszym wzorze (3.18).
Przy konstrukcji indeksu okreĂlonego wzorem (3.19) wykorzystano
odmienne podejĂcie do konstrukcji indeksu, a mianowicie zagregowany
indeks ryzyka utworzono na bazie zagregowanych strat w poszczególnych
podmiotach, a nie jak poprzednio w oparciu o zagregowane straty dla
poszczególnych klas ryzyka. Jest to kolejny sposób podejĂcia do konstrukcji indeksów zagregowanych.
Powyĝsze wersje zaawansowanych indeksów moĝna takĝe zdefiniowaÊ
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru (3.6).

Zakoñczenie
W pracy zostaïy zaproponowane przykïadowe metody tworzenia indeksów
ryzyka operacyjnego, w tym indeksów dla klas ryzyka oraz zagregowanych
indeksów ryzyka operacyjnego. Do konstrukcji zagregowanych indeksów
ryzyka operacyjnego moĝna wykorzystaÊ dane o stratach z tytuïu wystÚpowania ryzyka operacyjnego w poszczególnych podmiotach (dane o wartoĂciach tych strat i ich czÚstoĂciach). AlternatywÈ do tego podstawowego
podejĂcia jest tworzenie zagregowanych indeksów ryzyka operacyjnego
wykorzystaÊ oparciu o indeksy dla klas ryzyka oraz korelacjÚ miÚdzy tym
indeksami. Indeksy ryzyka operacyjnego, w tym zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego, bÚdÈ sïuĝyÊ do zarzÈdzania tÈ kategoriÈ ryzyka. Ze wzglÚdu na obecne trudnoĂci z pozyskaniem rzetelnych danych o stratach z tytuïu ryzyka operacyjnego tworzenie tego typu indeksów jest w obecnej
chwili trudne lub wrÚcz niemoĝliwe.
W szczególnoĂci indeksy ryzyka operacyjnego mogÈ stanowiÊ instrument
bazowy dla instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego (IPRO), które
mogÈ byÊ wykorzystywane m.in. do zabezpieczania siÚ przed ryzykiem
operacyjnym. Zanim instrumenty pochodne ryzyka operacyjnego pojawiÈ
siÚ na rynku finansowym, bÚdzie musiaïo zostaÊ przeprowadzonych jeszcze
wiele prac koncepcyjnych dotyczÈcych IPRO. Oczekuje siÚ równoczeĂnie,
ĝe metody pomiaru i zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym zostanÈ udoskonalone, a wyniki prac w tym zakresie zostanÈ wykorzystane takĝe w obszarze IPRO, jako ĝe sprawÈ fundamentalnÈ dla instrumentów pochodnych
jest precyzyjny pomiar wartoĂci instrumentów bazowych, na których opie-
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rajÈ siÚ instrumenty pochodne. Naleĝy mieÊ nadziejÚ, ĝe funkcjonujÈce juĝ
na rynku finansowym wÈskie podgrupy IPRO, tj. katastrofowe instrumenty pochodne, pogodowe instrumenty pochodne oraz wbudowane instrumenty pochodne, bÚdÈ siÚ prÚĝnie rozwijaïy, gdyĝ instrumenty te bÚdÈ
stanowiïy podstawÚ dla caïej grupy nowych instrumentów – instrumentów
pochodnych ryzyka operacyjnego.
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Indices for classes of risk
and aggregated operational risk indices
Summary
This article contains suggested way of constructing operational risk indices. Indices for classes of risk and aggregated indices of operational risk exist
nowadays neither in theory nor in practice but the concept of such indices
may be used in many applications in the future. In particular the indices
could become the basic instrument for a new group of derivatives called
derivatives of operational risk (DOR).
Current conditions concerning construction of operational risk indices have
been described in this paper as well.
Key words: operational risk, operational risk indices, derivatives of operational risk

