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WST}P
Kluczowym obszarem zainteresowania podmiotów nadzorujÈcych funkcjonowanie systemu bankowego jest wypïacalnoĂÊ pojedynczych banków warunkujÈca
stabilnoĂÊ caïego sektora. Z punktu widzenia regulacyjnego kwestiÚ tÚ zdominowaïa problematyka adekwatnoĂci wyposaĝenia banków w kapitaï wïasny, traktowany jako wymierne zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych strat. Gïównym
promotorem takiego podejĂcia jest od lat Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego,
który swoje ustalenia ogïasza sukcesywnie w postaci porozumieñ znanych pod potocznymi okreĂleniami: Basel I, Basel II czy Basel III. Ewolucja porozumieñ bazylejskich ma na celu coraz peïniejsze uwzglÚdnienie ekspozycji banków na coraz
liczniejsze i coraz trudniej identyfikowalne ěródïa ryzyka. W zgodnej opinii, pomimo dynamicznych przeobraĝeñ wspóïczesnego banku, gïównym ěródïem zagroĝenia jego stabilnoĂci pozostaje nadal ryzyko kredytowe. Obecnie funkcjonujÈ dwie
gïówne metody szacowania minimalnego wymogu kapitaïowego z tytuïu ryzyka
kredytowego, okreĂlane jako: „metoda standardowa” oraz „metoda wewnÚtrznych
ratingów”. Metody te róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ zarówno zaïoĝeniami, jak i zïoĝonoĂciÈ modelu formalnego. Konstrukcja metody standardowej (Standard Approach)
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jest prosta, intuicyjna, a w efekcie nie wymaga szczegóïowych wyjaĂnieñ. Inaczej
postrzegana jest metoda IRB (Internal Rating Based Approach). Opiera siÚ ona na
skomplikowanej formule matematycznej, której zaïoĝenia sÈ zrozumiaïe jedynie
dla bardzo wÈskiego grona osób. Najbardziej powszechnÈ praktykÈ wbprzypadku
IRB jest bierne stosowanie narzuconych przez regulacje formuï, bez wnikania
wb ich sens ekonomiczno-statystyczny. Celem niniejszego opracowania jest próba
wyjaĂnienia podstawowych zaïoĝeñ ramowej formuïy IRB1. WyjaĂnienie to zostaïo
w maksymalnym stopniu uproszczone. Miejsce szczegóïowych wywodów matematyczno-statystycznych zajmujÈ wyjaĂnienia intuicyjne, odwoïujÈce siÚ do typowych
doĂwiadczeñ bankowca.

1. STRATA OCZEKIWANA I NIEOCZEKIWANA W ROZKADZIE
STRATY Z TYTUU RYZYKA KREDYTOWEGO
Szacowanie wymogu kapitaïowego z tytuïu ekspozycji banku na ryzyko kredytowe, niezaleĝnie od zastosowanej metody, w sposób mniej lub bardziej bezpoĂredni
odwoïuje siÚ do statystycznego rozkïadu straty (por. rysunek 1). Punktem charakterystycznym rozkïadu jest strata maksymalna Lossmax, która w ujÚciu statystycznym moĝe zostaÊ przekroczona jedynie z bliskim zeru prawdopodobieñstwem (poziomem istotnoĂci). NajczÚĂciej stosowanÈ miarÈ straty maksymalnej jest wartoĂÊ
zagroĝona VaR, którÈ utoĝsamia siÚ z kwantylem rozkïadu straty odpowiadajÈcym
zaïoĝonemu (wynikajÈcemu z apetytu banku na ryzyko) poziomowi ufnoĂci (na
przykïad 99,9%).

1

Nie jest przedmiotem opracowania dyskusja na temat merytorycznych aspektów porównania metod Standard Approach i Internal Rating Based Approach. W tym kontekĂcie jednak
znamienne mogÈ byÊ stwierdzenia zawarte we wstÚpie (71) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia
instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz nadzoru ostroĝnoĂciowego nad instytucjami kredytowymi ibfirmami inwestycyjnymi, zmieniajÈcej DyrektywÚ 2002/87/WE i uchylajÈcej Dyrektywy
2006/48/ WE oraz 2006/49/WE: „Niniejsza Dyrektywa powinna uwzglÚdniaÊ konkluzje grupy
G-20, zasady okreĂlone przez RadÚ StabilnoĂci Finansowej odnoĂnie do zmniejszenia zaufania
do zewnÚtrznych ratingów. Dlatego teĝ naleĝy zachÚcaÊ instytucje do korzystania z wewnÚtrznych, a nie zewnÚtrznych ratingów kredytowych (Metoda Standardowa – przyp. aut.), nawet
do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy wïasnych”.
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Rysunek 1. Rozkïad straty z tytuïu ryzyka kredytowego

UL

EL

VaR = Lmax

Strata z tytułu ryzyka kredytowego

½ródïo: A. Resti, A. Sironi, Risk management and sharholders’ value in banking, Wiley, April 2007,
s. 609.

W obrÚbie straty maksymalnej moĝna wyodrÚbniÊ dwa gïówne komponenty:
stratÚ oczekiwanÈ EL (Expected Loss) oraz stratÚ nieoczekiwanÈ UL (Unexpected Loss). ZarzÈdzanie kaĝdÈ z nich jest elementem odrÚbnych dziaïañ banku.
Na etapie sprzedaĝy stratÚ oczekiwanÈ zabezpiecza siÚ uwzglÚdniajÈc adekwatnÈ
marĝÚ ryzyka w wycenie produktu kredytowego2. Z kolei w trakcie trwania kontraktu kredytowego, przy zaïoĝeniu staïych warunków oprocentowania, zabezpieczeniem straty oczekiwanej stajÈ siÚ rezerwy na oczekiwanÈ utratÚ wartoĂci. Dla
straty nieoczekiwanej przyjmuje siÚ, ĝe podstawowym ěródïem jej zabezpieczenia
jest wyposaĝenie kapitaïowe banku. Zapewnienie przez bank zasobów kapitaïowych, w wysokoĂci nie mniejszej niĝ szacowana wysokoĂÊ straty nieoczekiwanej
(w zaleĝnoĂci od zastosowanego podejĂcia opisywanej przez wymóg kapitaïowy lub
kapitaï wewnÚtrzny), jest w opinii organów nadzorczych niezbÚdnym warunkiem
zapewnienia adekwatnoĂci kapitaïowej banku. Wyznaczenie straty nieoczekiwanej,
2
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w ujÚciu modelowym, moĝna sprowadziÊ do wyznaczenia róĝnicy pomiÚdzy stratÈ
maksymalnÈ (VaR) a stratÈ oczekiwanÈ (1).
UL = VaR – EL

(1)

W praktyce zarzÈdzania ryzykiem banki posïugujÈ siÚ uproszczonymi metodami utylitarnymi. Metoda standardowa nie odwoïuje siÚ bezpoĂrednio do rozkïadu
straty z ekspozycji kredytowej i szacuje rozmiar straty nieoczekiwanej (minimalny
wymóg kapitaïowy) jako 8% wartoĂci ekspozycji kredytowej waĝonej wagÈ ryzyka,
wyznaczonÈ na podstawie przypisania ekspozycji do jednej z okreĂlonych regulacyjnie klas ryzyka. Prostota metody czyni jÈ szczególnie uĝytecznÈ dla banków maïych
i Ărednich, w których wdroĝenie bardziej zaawansowanych metod ustalania wag
ryzyka kredytowego mogïoby okazaÊ siÚ nieopïacalne. Metoda IRB odwoïuje siÚ
zbkolei do podstawowych parametrów determinujÈcych rozkïad straty, takich jak:
PD, LGD, EAD, r, M3. JednoczeĂnie jednak wyznaczenie wagi ryzyka kredytowego opiera siÚ na zïoĝonej formule analitycznej, bÚdÈcej przedmiotem niniejszego
opracowania.

2. PODSTAWOWE ZAO¿ENIA MODELU IRB – MODEL MERTONA
Jednym z podstawowych parametrów oceny ryzyka ekspozycji kredytowej
banku jest prawdopodobieñstwo zajĂcia zdarzenia kredytowego PD (Probability
of Default). Zdarzeniem kredytowym, w najprostszym ujÚciu, okreĂla siÚ utratÚ
zdolnoĂci do spïaty zobowiÈzania przez kredytobiorcÚ. Szacunek PD jest podstawowym przedmiotem zainteresowania banku na kaĝdym etapie zarzÈdzania ryzykiem
kredytowym. Na nim teĝ opiera siÚ idea metody IRB, wyprowadzona poĂrednio
zb modelu Mertona4. OdwoïujÈc siÚ do jego podstawowych zaïoĝeñ, przedsiÚbiorca – kredytobiorca staje siÚ niewypïacalny, gdy w zadanym okresie (na przykïad
3

4

ZaïÈcznik V (Zastosowanie modeli wewnÚtrznych do obliczenia wymogów kapitaïowych) Dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, który winien byÊ przejĂciowo (do 1 stycznia 2014 r. – patrz. art. 163) traktowany jako zaïÈcznik Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia
instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz nadzoru ostroĝnoĂciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajÈcej DyrektywÚ 2002/87/WE i uchylajÈcej Dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Uchwaïa nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 10b marca 2010 r., w sprawie zakresu i szczegóïowych zasad wyznaczania wymogów
kapitaïowych z tytuïu poszczególnych rodzajów ryzyka, ZaïÈcznik nr 5 – Zastosowanie metody
wewnÚtrznych ratingów do obliczania wymogu kapitaïowego z tytuïu ryzyka kredytowego.
R.C. Merton, On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, „Journal
of Finance”, Vol. 29, No. 2, Maj 1974, s. 449.
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1broku) wartoĂÊ jego aktywów spada poniĝej poziomu odpowiadajÈcego rozmiarowi
ekspozycji kredytowej EAD (por. rysunek 2).
Rysunek 2. Zdarzenie kredytowe, czyli spadek wartoĂci aktywów poniĝej
rozmiaru dïugu jako konsekwencja zmiennoĂci aktywów wedïug modelu
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200
180
160
140
120
100
80
60
PD

40

EAD

20
–

czas

½ródïo: na podstawie: R.C. Merton, On the Pricing…, op. cit., s. 449.

Dzieje siÚ tak w sytuacji, gdy zmiana procentowa wartoĂci aktywów w zadanym
horyzoncie czasowym przekroczy pewnÈ progowÈ (ujemnÈ) wartoĂÊ a. Stanie siÚ
tak z prawdopodobieñstwem PD. Zgodnie z zaïoĝeniem modelu Mertona, zmiany
aktywów majÈ rozkïad statystyczny zbliĝony do normalnego (podczas gdy bÚdÈca
ich konsekwencjÈ wartoĂÊ aktywów na koniec okresu analizy ma rozkïad logarytmiczno-normalny). Skoro tak, to jeĂli do opisu zmiennoĂci aktywów Ai kredytobiorcy posïuĝymy siÚ wystandaryzowanym rozkïadem normalnym (por. rysunekb3),
wówczas do wyznaczenia wartoĂci progowej zmian aktywów moĝna zastosowaÊ
zaleĝnoĂci (2) i (3)5.
Analiza ekspozycji kredytowej w ujÚciu jednostkowym, niezaleĝnym od innych
ekspozycji kredytowych banku, sprawia, ĝe PD jest okreĂlane mianem bezwarunkowego, charakteryzujÈcego zajĂcie zdarzenia kredytowego w normalnych warunkach
biznesowych kredytobiorcy. W takich teĝ niezaleĝnych warunkach, przy znanym
rozkïadzie straty kredytowej, moĝliwe jest – jak juĝ wspomniano – wyznaczenie

5

A. Resti, A. Sironi, Risk management…, op. cit., s. 604.

100

Problemy i poglÈdy

bezwarunkowej straty maksymalnej Lossmax, na którÈ skïada siÚ suma straty oczekiwanej EL i nieoczekiwanej UL6.
Rysunek 3. Wyznaczanie wartoĂci progowej a z rozkïadu normalnego
zmiennoĂci aktywów na podstawie bezwarunkowego PD

a = N–1 (PD)

PD
–3

–2

–1

0

1

2

3

½ródïo: A. Resti, A. Sironi, Risk management…, op. cit., s. 604.

N(a) = PD

(2)

a = N–1 (PD)

(3)

W praktyce zarzÈdzania ryzykiem kredytowym ekspozycja kredytowa wïÈczana
jest zwykle do portfela ekspozycji tego samego typu. Oznacza to, ĝe zmiennoĂÊ
ïÈczna aktywów firm, tworzÈcych portfel kredytowy banku, jest zaleĝna zarówno od zmiennoĂci aktywów poszczególnych firm, jak i od ich wzajemnej korelacji,
uruchamiajÈcej mechanizm dywersyfikacji. Podobnie dla rozkïadu straty z portfela kredytowego. W przypadku doskonaïej dywersyfikacji portfela kredytowego,
rozmiar caïkowitej maksymalnej straty byïby coraz bardziej zbliĝony do wartoĂci
oczekiwanej (4), gdzie zmienna EAD oznacza wielkoĂÊ caïkowitej ekspozycji na
ryzyko kredytowe, podczas gdy PD jest miarÈ Ăredniego, bezwarunkowego prawdopodobieñstwa zajĂcia zdarzenia kredytowego poszczególnych ekspozycji.

6

An Explonatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, Basel Committee on Banking
Supervision, July 2005, s. 7.
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Loss max " EAD $ PD

(4)

Sytuacja taka byïaby równoznaczna z wyeliminowaniem straty nieoczekiwanej
portfela. Udzielanie przez bank kolejnego kredytu, który po wïÈczeniu do portfela,
na skutek doskonaïej dywersyfikacji, nie zwiÚkszaïby jego straty nieoczekiwanej,
nie rodziïoby równieĝ dla banku ĝadnego dodatkowego wymogu kapitaïowego.
W praktyce doskonaïa dywersyfikacja strat z tytuïu pojedynczych ekspozycji
tworzÈcych portfel kredytowy nie jest moĝliwa. ZmiennoĂÊ aktywów poszczególnych kredytobiorców, a w konsekwencji zmiennoĂÊ ich rozkïadów straty z tytuïu
ryzyka kredytowego, wykazujÈ zawsze pewien stopieñ wzajemnej wspóïzaleĝnoĂci.
U podstaw koncepcji IRB leĝy zatem zaïoĝenie, ĝe ryzyko kredytowe portfela jest
wypadkowÈ:
1) ryzyka specyficznego (Idiosyncratic Risk) reprezentujÈcego efekt zróĝnicowanych, losowych i wzajemnie niepowiÈzanych zagroĝeñ dotyczÈcych poszczególnych kredytobiorców;
2) ryzyka systemowego (Systematic Risk) bÚdÈcego efektem jednoczesnych oddziaïywañ rynkowych i makroekonomicznych na wszystkich kredytobiorców.
W odniesieniu do ryzyka specyficznego, koncepcja IRB zakïada, ĝe mamy do
czynienia z portfelem kredytowym o nieskoñczonym rozdrobnieniu (Infinite Granulity), to znaczy skïadajÈcego siÚ z bardzo duĝej liczby bardzo maïych ekspozycji7.
Teoretycznie wiÚc doïÈczenie do portfela kolejnej ekspozycji (nadal relatywnie bardzo maïej) nie jest w stanie wpïynÈÊ istotnie na wypadkowÈ wartoĂÊ ryzyka specyficznego portfela (w czÚĂci specyficznej ryzyka kredytowego mamy do czynienia
zbefektem doskonaïej dywersyfikacji). W odniesieniu do systemowego komponentu
ryzyka portfela zakïada siÚ, ĝe kaĝda ekspozycja, wprawdzie z róĝnÈ wraĝliwoĂciÈ,
zaleĝy jednak od tych samych czynników systemowych. Ich oddziaïywania na ryzyko portfela nie moĝna zatem wyeliminowaÊ poprzez dywersyfikacjÚ, nawet przy
zaïoĝeniu doskonaïego rozdrobnienia portfela.

3. JEDNOCZYNNIKOWY MODEL WSPÓZALE¿NO¥CI
WEWNkTRZ PORTFELA KREDYTOWEGO
Ze wzglÚdu na zïoĝonoĂÊ analitycznÈ modelu, który miaïby uwzglÚdniaÊ indywidualne wspóïczynniki korelacji pomiÚdzy kaĝdÈ parÈ ekspozycji portfela, dla potrzeb IRB przyjÚto podejĂcie uproszczone, oparte na tzw. modelu jednoczynnikowym ASRF (Asymptotic Single Risk Factor). Dla zilustrowania mechanizmu ASRF
zaïóĝmy, ĝe zmienne U1, U2, …, UN majÈ standaryzowany rozkïad normalny. Uĝy7

Studies on credit risk concentration, Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper
No. 15, November 2006, s. 4.
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wajÈc modelu jednoczynnikowego, kaĝda z tych zmiennych moĝe byÊ wyznaczona
wedïug formuïy (5)8.
U i = ~i S + 1 - ~2i fi

(5)

Rozkïad kaĝdego Ui jest zatem uzaleĝniony od jednego czynnika systemowegobS, oraz specyficznych, róĝnych dla kaĝdego Ui, zmiennych losowych ei. Zmiennebei nie sÈ skorelowane ani ze sobÈ, ani z komponentem systemowym S. Zarówno zmienne specyficzne ei, jak i zmienna systemowa S majÈ rozkïad normalny9.
Zgodnie zb poczynionymi zaïoĝeniami moĝna uznaÊ, ĝe wspóïzaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
dowolnymi Ui oraz Uj zwiÚksza siÚ wraz ze wzrostem ich zaleĝnoĂci od czynnika
systemowegobS. Wspóïczynnik korelacji liniowej rij pomiÚdzy dowolnymi Ui oraz
Uj jest równy iloczynowi wi oraz wj (6).
tij = ~i ~ j

(6)

ZakïadajÈc, ĝe wszystkie zmienne U sÈ w sposób jednakowy skorelowane ze
sobÈ, wówczas staïy wspóïczynnik korelacji wynosi r, natomiast wspóïczynnik w
dany jest formuïÈ (7).
~= t

(7)

Przykïad wykorzystania modelu ASRF do generowania zmiennych losowych
U_1, U_2 i U_3 o staïym wspóïczynniku wzajemnej korelacji, na podstawie formuïyb(5) przedstawiono na rysunku 410. WartoĂci losowe S (rozkïad normalny) reprezentujÈ czynnik systemowy, podczas gdy e_1, e_1, e_1 reprezentujÈ losowe, niezaleĝne czynniki specyficzne (ĂwiadczÈ o tym bliskie zeru wartoĂci wspóïczynników
korelacji). Dla zadanego wspóïczynnika korelacji r, a w konsekwencji dla danego
wzoremb(7) wspóïczynnika w, wedïug wzoru (5) zostaïy wyznaczone zmienne U_1,
U_2 ibU_3. Wyznaczone wspóïczynniki korelacji pomiÚdzy nimi sÈ w przybliĝeniu
równe zaïoĝonemu r, potwierdzajÈc skutecznoĂÊ metody ASRF.

8
9

10

P.J. Schonbucher, Factor models for portfolio credit risk, Department of Statistics, Bonn University, December 2000, s. 8.
PostaÊ równania (5) jest czÚsto wykorzystywana w kontekĂcie wykorzystania funkcji kopularnej
do generowania rozkïadów dwóch zmiennych skorelowanych. Por. J. Bessis, Risk Management
in Banking, second edition, Wiley, 2002, s. 456.
J. Bessis, Risk Management…, op. cit., s. 469.
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Rysunek 4. Przykïad wykorzystania modelu Asymptotic Single Risk Factor
do generowania zmiennych losowych U_1, U_2 i U_3 o staïym wspóïczynniku
wzajemnej korelacji t wedïug formuïy (5)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie symulacji.

4. WARUNKOWE PRAWDOPODOBIESTWO ZAJ¥CIA ZDARZENIA
KREDYTOWEGO
Zgodnie z zaprezentowanÈ koncepcjÈ ASRF, zmiany wartoĂci aktywów firmy
wbzadanym horyzoncie czasowym, bÚdÈce konsekwencjÈ zarówno czynników systemowych jak i specyficznych, moĝna wyraziÊ w równaniu (8) bÚdÈcym modyfikacjÈ
równania (5).
A i = ~i S + 1 - ~2i fi

(8)

Podobnie jak w ogólnym modelu korelacji jednoczynnikowej, S oznacza komponent systemowy, oddziaïujÈcy z siïÈ wi, natomiast ei komponent specyficzny oddziaïujÈcy z siïÈ 1 - ~2i . Analogicznie do wczeĂniejszych ustaleñ, równieĝ wbtym
przypadku dla uproszczenia modelu moĝna przyjÈÊ, ĝe wspóïczynniki korelacji
pomiÚdzy wszystkimi wierzytelnoĂciami portfela kredytowego sÈ jednakowe i wynoszÈ r = w2, co upraszcza równanie (8) do postaci (9).
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A i = ~S + 1 - ~2 fi = t S + 1 - t fi

(9)

NawiÈzujÈc do omówionych wczeĂniej zaïoĝeñ modelu Mertona, kredytobiorca
doĂwiadcza zdarzenia kredytowego wówczas, gdy zmiana wartoĂci jego aktywów
spada poniĝej pewnej (ujemnej) wartoĂci progowej a powiÈzanej z wartoĂciÈ dïugu.
Jest to równowaĝne zajĂciu zaleĝnoĂci (10)11.
A i = t S + 1 - t fi < a

(10)

ZakïadajÈc, ĝe procentowe zmiany aktywów firmy w zadanym okresie opisywane sÈ za pomocÈ standaryzowanego rozkïadu normalnego, wartoĂÊ progowa a moĝe
byÊ wyznaczona wedïug bezwarunkowego prawdopodobieñstwa PD (2). W efekcie
zaleĝnoĂÊ (10) przybiera postaÊ (11).
A i = t S + 1 - t fi < N - 1 (PD)

(11)

Zaïóĝmy, ĝe znana jest wartoĂÊ komponentu systemowego S = S*. Formuïa (11)
przybiera wówczas postaÊ (12).
A i = t S * + 1 - t fi < N - 1 (PD)

(12)

Na podstawie (12) moĝna wówczas wyznaczyÊ wartoĂÊ komponentu specyficznego zmiennoĂci aktywów kredytobiorcy, dla którego zajdzie zdarzenie kredytoweb(13).
fi <

N - 1 (PD) - t S *
1-t

(13)

Poniewaĝ zmienna ei ma rozkïad normalny, prawdopodobieñstwo zajĂcia zdarzenia kredytowego, pod warunkiem zajĂcia zdarzenia systemowego S*, moĝna
przedstawiÊ jako (14)12.
P _ A i < a S * i = P f fi <

N - 1 (PD) - t S *
N - 1 (PD) - t S *
p = Nf
p = PD Conditional
1-t
1-t

(14)

Dla nieskoñczenie rozdrobnionego portfela kredytowego równanie to okreĂla
udziaï kredytów, które ulegnÈ zdarzeniu kredytowemu w zadanym horyzoncie czasowym, przy zaïoĝeniu danej wartoĂci komponentu systemowego S*. WielkoĂÊ tego

11
12

A. Resti, A. Sironi, Risk management…, op. cit., s. 604.
Ibidem, s. 605.
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udziaïu moĝe tym samym byÊ utoĝsamiana z warunkowym prawdopodobieñstwem
zdarzenia kredytowego (PDConditional)13.

5. STOPA NIESPACALNO¥CI W NAJGORSZYM SCENARIUSZU
WartoĂÊ komponentu systemowego zmian wartoĂci aktywów S* nie jest dana
jednoznacznie. Z zaleĝnoĂci (14) wynika jednak, ĝe im S staje siÚ mniejsze (ponownie, zakïadajÈc standaryzowanÈ normalnoĂÊ rozkïadu S mówimy o bardziej
ujemnych wartoĂciach S), tym warunkowa stopa niespïacalnoĂci staje siÚ wiÚksza.
NajwiÚksza wartoĂÊ warunkowej stopy niespïacalnoĂci pojawia siÚ dla minimalnej
(maksymalnie ujemnej) wartoĂci komponentu systemowego S. PamiÚtajÈc obnormalnoĂci rozkïadu S, jego minimalnÈ wartoĂÊ moĝna wyznaczyÊ jako funkcjÚ poziomu istotnoĂci x (Significance Level) wedïug formuïy (15).
Prob (S < S *) = Prob^ S < N - 1 (x)h = N^ N - 1 (x)h = x
S * = N - 1 (x)

(15)

Skrajnie niekorzystna wartoĂÊ S jest to zatem taka wartoĂÊ graniczna rozkïadu,
która nie zostanie przekroczona z prawdopodobieñstwem x.
PodstawiajÈc S* (15) do formuïy (14) okreĂlamy tym samym maksymalnÈ wartoĂÊ stopy niespïacalnoĂci (16).
Nf

N - 1 (PD) - t N - 1 (x)
p
1-t

(16)

Graniczna wartoĂÊ stopy niespïacalnoĂci moĝe byÊ potraktowana jako „stopa
niespïacalnoĂci w najgorszym scenariuszu” WCDR (The Worst Case Default Rate)14
dla zadanego poziomu istotnoĂci x, prawdopodobieñstwa bezwarunkowego PD oraz
korelacji r (17).
WCDR^ x, PD, th = N f

N - 1 (PD) - t N - 1 (x)
p
1-t

(17)

WCDR jest to zatem stopÈ niespïacalnoĂci, która zostanie przekroczona zbprawdopodobieñstwem równym poziomowi istotnoĂci x, a tym samym nie zostanie przekroczona z prawdopodobieñstwem równym poziomowi ufnoĂci y = 1b –b x (Confidence Level). Poniewaĝ dla rozkïadu normalnego, pomiÚdzy poziomem istotnoĂcibx
13
14

An Explonatory Note.., op. cit., s. 5.
J.C. Hull, ZarzÈdzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2011, s. 290.
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abpoziomem ufnoĂci y zachodzi zaleĝnoĂÊ (18), dlatego teĝ graniczna wartoĂÊ stopy
niespïacalnoĂci moĝe byÊ wyznaczona wedïug formuïy (19) równowaĝnÈ formuleb(17).
N - 1 (y) = - N - 1 (1 - y) = - N - 1 (x)
WCDR^ y, PD, th = N f

N - 1 (PD) + t N - 1 (y)
p
1-t

(18)
(19)

6. WPYW KORELACJI NA WAG} RYZYKA
Skrajnym przypadkiem w analizie formuïy WCDR jest caïkowity brak korelacji
pomiÚdzy skïadnikami portfela. Na podstawie wzorów (17) lub (19), dla wspóïczynnika korelacji r równego 0, skrajna stopa niespïacalnoĂci staje siÚ równa PD (20),
co odpowiada stracie kredytowej na poziomie oczekiwanym.
WCDR = N^ N - 1 ^ PDhh = PD

(20)

Zgodnie z poczynionymi wczeĂniej rozwaĝaniami, zaïoĝenie doskonaïej dywersyfikacji portfela kredytowego nie jest uzasadnione praktycznie. W rzeczywistoĂci
bowiem jedynie czÚĂÊ zmiennoĂci aktywów poszczególnych skïadników portfela
ma charakter specyficzny, podczas gdy pozostaïa czÚĂÊ ma charakter systemowy.
Wbtakiej sytuacji naleĝy oczekiwaÊ, ĝe wartoĂÊ „stopy niespïacalnoĂci w najgorszym
scenariuszu” dla ekspozycji powiÈzanych ze sobÈ (r wiÚksze od 0) bÚdzie wiÚksza
niĝ strata oczekiwana (odpowiadajÈca WCDR = PD). WartoĂci WCDR dla zadanego
PD oraz róĝnych wspóïczynników korelacji i poziomów istotnoĂci wyznaczone na
podstawie (17) przedstawia rysunek 5.
AnalizujÈc przebieg poszczególnych krzywych na rysunku 5, zgodnie z poczynionymi na wstÚpie zaïoĝeniami dla modelu IRB (nieskoñczone rozdrobnienie portfela
kredytowego, peïna dywersyfikacja zmian specyficznych, oraz zaleĝnoĂÊ od jednego
czynnika systemowego) tylko zmiany systemowe sÈ przyczynÈ moĝliwych odchyleñ
WCDR od PD.
Dla wspóïczynnika korelacji równego zero, oznaczajÈcego brak zmian systemowych, niezaleĝnie od poziomu istotnoĂci, WCDR jest równe PD, co odpowiada
stracie oczekiwanej. Z kolei, im wiÚksza siïa korelacji r (udziaï skïadnika systemowego) oraz im mniejsza (bardziej ujemna) wartoĂÊ komponentu systemowego S (8),
uzaleĝnionego od przyjÚtego poziomu istotnoĂci (15), tym bardziej WCDR róĝni siÚ
od PD (17) i (19).
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WCDR

Rysunek 5. WartoĂci WCDR w zaleĝnoĂci od poziomu istotnoĂci x dla zadanego
PD = 20% oraz róĝnych wspóïczynników korelacji t

x – poziom istotności

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie symulacji.

WartoĂÊ WCDR moĝe byÊ interpretowana jako maksymalna wysokoĂÊ wzglÚdnej
(wyraĝonej w procentach wartoĂci ekspozycji) straty z ekspozycji kredytowej wïÈczonej do portfela. Maksymalna wartoĂÊ straty w ujÚciu bezwzglÚdnym (wyraĝonej
w jednostkach waluty) dana jest zaleĝnoĂciÈ (21).
L max = EAD $ WCDR (x)

(21)

EAD (Exposure at Default) oznacza rozmiar ekspozycji na ryzyko, w najprostszym przypadku utoĝsamiany z nominalnÈ wartoĂciÈ kontraktu kredytowego. WartoĂÊ wyznaczonej w ten sposób straty maksymalnej korygowana jest dodatkowo
o wspóïczynnik LGD (Loss Given Default), który okreĂla, jaki procent ekspozycji
kredytowej jest tracony w przypadku zajĂcia zdarzenia kredytowego. W efekcie
maksymalna wysokoĂÊ straty dana jest formuïÈ (22).
L max = EAD $ LGD $ WCDR (x)
108
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W kontekĂcie oceny wymogu kapitaïowego przedmiotem zainteresowania jest
przede wszystkim strata nieoczekiwana. W celu jej ustalenia, zgodnie z (1), stratÚ
maksymalnÈ naleĝy pomniejszyÊ o stratÚ oczekiwanÈ (23).
UL = L max - EL = EAD $ LGD $ WCDR (x) - EAD $ LGD $ PD
= EAD $ ^ LGD $ WCDR (x) - LGD $ PDh

(23)

Jeĝeli przedmiotem zainteresowania jest jedynie waga ryzyka RW (Risk Weight),
czyli wzglÚdna (wyraĝona w procentach ekspozycji na ryzyko) strata nieoczekiwana, wówczas (23) upraszcza siÚ do postaci (24).
RW = LGD $ WCDR (x) - LGD $ PD = LGD $ N f

N - 1 (PD) - t N - 1 (x)
p - LGD $ PD (24)
1-t

Przykïad 1.
Portfel kredytowy A charakteryzuje silna wspóïzaleĝnoĂÊ pomiÚdzy poszczególnymi ekspozycjami (r = 0,999), podczas gdy dla portfela B korelacja pomiÚdzy
ekspozycjami wynosi r = 0,7. ZakïadajÈc, ĝe ekspozycja kredytowa opisywana
jest przez PD = 1% oraz LGD = 100%, wówczas dla poziomu istotnoĂci x = 0,1%,
wagi ryzyka ekspozycji wïÈczanej do portfeli A i B wynoszÈ odpowiednio:
N - 1 (1%) - 0, 999 N - 1 (0, 1%)
p - 100% $ 1% + 99%
1 - 0, 999
N - 1 (1%) - 0, 7 N - 1 (0, 1%)
RW B = 100% $ N f
p - 100% $ 1% + 67, 19%
1 - 0, 7
RW A = 100% $ N f

W przypadku portfela A, dla wyznaczenia wymogu kapitaïowego, kaĝda ekspozycja uwzglÚdniana jest praktycznie w peïnej wysokoĂci (waga ryzyka bliska 100%).
W przypadku portfela B, dla którego uwzglÚdniono niĝszÈ wspóïzaleĝnoĂÊ, a tym
samym wiÚkszy udziaï zjawiska dywersyfikacji, waga ryzyka ekspozycji spada
do poziomu okoïo 67% ekspozycji.
Jeĝeli dla omawianych ekspozycji zapewniono zabezpieczenie prawne na poïowÚ
wartoĂci ekspozycji, wówczas wspóïczynnik LGD wynosiïby 50%. W efekcie wagi
ryzyka byïyby odpowiednio o poïowÚ mniejsze:
N - 1 (1%) - 0, 999 N - 1 (0, 1%)
p - 50% $ 1% + 49, 5%
1 - 0, 999
N - 1 (1%) - 0, 7 N - 1 (0, 1%)
RW B = 5% $ N f
p - 50% $ 1% + 33, 6%
1 - 0, 7

RW A = 50% $ N f
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7. WSPÓCZYNNIKI KORYGUJkCE
Formuïa (24) moĝe byÊ traktowana jako uogólniona metoda wyznaczenia wagi
ryzyka dla ekspozycji kredytowej. W praktyce regulacji ostroĝnoĂciowych istotnym
jej uzupeïnieniem jest wspóïczynnik b (Maturity Adjustment Factor) korekty okresu zapadalnoĂci aktywu (25).
1 + ^ M - 2, 5h^ a - b ln (PD)h2
b=
1 - 1, 5^ a - b ln (PD)h2

(25)

Jego zadaniem jest zwiÚkszenie wymogu kapitaïowego w przypadku, gdy termin
zapadalnoĂci aktywu jest dïuĝszy niĝ 1 rok. Potrzeba takiej korekty wynika z zaïoĝenia, ĝe spadek wartoĂci ekspozycji kredytowej moĝe nastÈpiÊ nie tylko na skutek
utraty wypïacalnoĂci kredytobiorcy, ale równieĝ w przypadku obniĝenia ratingu
kredytowego w trakcie ĝycia produktu. Groěba taka jest tym wiÚksza (wiÚksza wartoĂÊ wspóïczynnika b), im niĝsza jest wartoĂÊ PD, co jest równowaĝne z wysokim
ratingiem wyjĂciowym. Istnieje wówczas realne zagroĝenie, ĝe w dïuĝszym okresie rating wierzytelnoĂci moĝe ulec obniĝeniu (opis formalny za pomocÈ macierzy
migracji)15. Ryzyko spadku ratingu (Rating Downgrade) jest wiÚc równieĝ tym
wiÚksze, im dïuĝszy jest termin zapadalnoĂci M (Maturity). ZaleĝnoĂÊ wspóïczynnika korygujÈcego b od PD i M przedstawia rysunek 6. WartoĂci parametrów a ibb
wystÚpujÈcych w równaniu (25) ustalone sÈ na podstawie danych statystycznych
na poziomie odpowiednio: 11,852% oraz 5,478%.
Rysunek 6. WartoĂci wspóïczynnika zapadalnoĂci ekspozycji kredytowejbb
(Maturity Adjustment Factor) w zaleĝnoĂci od okresu zapadalnoĂci dla
róĝnych wartoĂci PD
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie symulacji.
15

P. Jorion, Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 5th Edition, s. 464.
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Przykïad 2.
Portfel kredytowy charakteryzuje wspóïzaleĝnoĂÊ na poziomie r = 0,8. Rozwaĝamy dwie ekspozycje kredytowe A i B o ratingach zewnÚtrznych odpowiednio A1
i B1 i okresie trwania 5 lat. OdpowiadajÈce im, oszacowane na podstawie danych
historycznych16, prawdopodobieñstwa zajĂcia zdarzenia kredytowego wynoszÈ
odpowiednio: PDA = 0,03% i PDB = 2,6%. ZakïadajÈc LGD = 100% ibpoziom
istotnoĂci x = 0,1%, wagi ryzyka nie uwzglÚdniajÈce dïugoĂci trwania ekspozycji
wynoszÈ odpowiednio:
RW A = 100% $ N f

N - 1 (0, 03%) - 0, 8 N - 1 (0, 1%)
p - 100% $ 0, 03% + 6, 74%
1 - 0, 8

RW B = 100% $ N f

N - 1 (2, 6%) - 0, 8 N - 1 (0, 1%)
p - 100% $ 2, 6% + 94, 08%
1 - 0, 8

W celu skorygowania ekspozycji o ryzyko migracji ratingu wyznaczono wspóïczynniki b.
1 + (5 - 2, 5)^ 11, 852% - 5, 478% $ ln (0, 03%)h2
= 3, 415
bA =
1 - 1, 5^ 11, 852% - 5, 478% $ ln (0, 03%)h2
1 + (5 - 2, 5)^ 11, 852% - 5, 478% $ ln (2, 6%)h2
= 1, 478
bB =
1 - 1, 5^ 11, 852% - 5, 478% $ ln (2, 6%)h2
Skorygowane wagi ryzyka ekspozycji wynoszÈ odpowiednio:
RW A = 6, 74% $ 1, 215 = 23, 03%
RW B = 94, 08% $ 1, 088 = 139, 09%
Wspóïczynnik korygujÈcy dla ekspozycji A o wysokim ratingu wyjĂciowym
(niskim PD) jest duĝo wyĝszy aniĝeli dla ekspozycji B. UwzglÚdnia on moĝliwoĂÊ wzrostu PD w trakcie dïugiego okresu ĝycia produktu na skutek zjawiska
obniĝenia ratingu.

Kolejnym uzupeïnieniem formuïy IRB jest wspóïczynnik skalujÈcy s, którego
wartoĂÊ, w drodze konsensusu miÚdzynarodowego, ustalono na staïym poziomie
1,06. Zapewnia on pewnÈ nadwyĝkÚ wymogu kapitaïowego w stosunku do wartoĂci
16

Corporate Default and Recovery Rates, 1920–2008, Moody’s Global Credit Policy, February 2009.
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uzyskanej z modelu uogólnionego. W intencji regulatorów – bÚdÈcej jakby wyrazem braku wiary w poprawnoĂÊ stosowanych w modelu zaïoĝeñ – zastosowanie
mnoĝnika skalujÈcego ma zapewniÊ dodatkowy bufor bezpieczeñstwa, który nie
pozwala na nadmierne obniĝenie wymogu kapitaïowego na przykïad przy przejĂciu
od metody standardowej do IRB.
Ostatecznie, formuïa IRB przyjmuje postaÊ (26) znanÈ z regulacji kapitaïowych17.
N - 1 (PD) - t N - 1 (x)
p - LGD $ PD H $
1-t
1 + (M - 2, 5)^ a - b ln (PD)h2
$
$ 1, 06
1 + 1, 5^ a - b ln (PD)h2

WR = > LGD $ N f

(26)

Dla poszczególnych typów portfeli kredytowych wystÚpujÈ odchylenia od formuïy ramowej, które nie zmieniajÈ jednak omówionych zaïoĝeñ18. Jednym zbistotnych
elementów róĝnicujÈcych obliczanie wymogu kapitaïowego dla róĝnych typów portfeli kredytowych jest metoda wyznaczania wspóïczynnika korelacji r. Regulatorzy
proponujÈ przy ustalaniu wspóïczynnika korelacji dla danej ekspozycji kredytowej
odwoïanie siÚ do danych statystycznych19, wiÈĝÈcych wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji z kategoriÈ portfela, do którego jest kwalifikowana (por. rysunek 7)20. Obile dla
niektórych typów portfeli wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji jest staïa dla wszystkich
ekspozycji (jak w uproszczeniu zakïadaliĂmy omawiajÈc wczeĂniej model korelacji
jednoczynnikowej), o tyle dla innych portfeli jego wartoĂÊ jest dodatkowo uzaleĝniona od PD ekspozycji.
Przykïadowo, dla portfela ekspozycji wobec przedsiÚbiorstw, rzÈdów i banków
centralnych wspóïczynnik korelacji oblicza siÚ wedïug wzoru (27).
(- 50 $ PD)
(- 50 $ PD)
t = 0, 12 1 - e (- 50) + 0, 24 b 1 - 1 - e (- 50) l
1-e
1-e

(27)

Analogicznie, z uĝyciem innych wartoĂci wspóïczynników, zostaïy opisane
wspóïczynniki korelacji dla innych portfeli kredytowych.

17

18
19
20

Uchwaïa nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zakresu
i szczegóïowych zasad wyznaczania wymogów kapitaïowych z tytuïu poszczególnych rodzajów
ryzyka, ZaïÈcznik nr 5 – Zastosowanie metody wewnÚtrznych ratingów do obliczania wymogu
kapitaïowego z tytuïu ryzyka kredytowego
E. Kania, P. Rosiñski, Ryzyko kredytowe w banku, [w:] K. Jajuga (red.), ZarzÈdzanie ryzykiem,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 229.
J.C.G. Cespedes, Credit Risk Modelling and Basel II, „ALGO Research Quarterly”, Vol. 5, No.b1,
Spring 2002, s. 61.
A. Resti, A. Sironi, Risk management…, op. cit., s. 609.
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Rysunek 7. WartoĂci wspóïczynnika korelacji dla wybranych typów ekspozycji
kredytowych przy róĝnych prawdopodobieñstwach zdarzenia kredytowego PD
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½ródïo: opracowanie wïasne – wyniki symulacji. Por. A. Resti, A. Sironi, Risk management…,
op.bcit., s. 609.

Przykïad 3.
Rozpatrujemy portfel ekspozycji kredytowych dla przedsiÚbiorstw i dwie ekspozycje kredytowe A i B o ratingach zewnÚtrznych odpowiednio A1 i B1 i okresie
trwania 1 rok (wspóïczynnik b = 1). OdpowiadajÈce im, oszacowane na podstawie danych historycznych prawdopodobieñstwa zajĂcia zdarzenia kredytowego
wynoszÈ odpowiednio: PDA = 0,03% i PDB = 2,6%.
Wspóïczynniki korelacji dla omawianych ekspozycji wynoszÈ odpowiednio:
(- 50 $ 0, 03%)

(- 50 $ 0, 03%)
+ 0, 24 b 1 - 1 - e (- 50) l = 0, 238
1-e

(- 50 $ 2, 6%)

(- 50 $ 2, 6%)
+ 0, 24 b 1 - 1 - e (- 50) l = 0, 153
1-e

tA = 0, 12 1 - e (- 50)
1-e

tB = 0, 12 1 - e (- 50)
1-e

Wynika z tego, ĝe dla ekspozycji o typowym, maïym prawdopodobieñstwie
zajĂcia zdarzenia kredytowego, moĝna oczekiwaÊ silniejszej wspóïzaleĝnoĂci aniĝeli od nietypowo bardziej ryzykownej ekspozycji, której straty majÈ w wiÚkszym
stopniu wymiar specyficzny, mniej typowy dla portfela
ZakïadajÈc LGD = 100% i poziom istotnoĂci x = 0,1%, wagi ryzyka ekspozycji
wynoszÈ w efekcie odpowiednio: 1,35% oraz 18,61%.
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PODSUMOWANIE
Omówione zaïoĝenia dotyczÈce wyznaczania wagi ryzyka kredytowego z uĝyciem formuïy IRB majÈ charakter ramowy. Przedmiotem odrÚbnej dyskusji moĝe
staÊ siÚ kwestia adekwatnoĂci modelu formalnego do opisu zdarzeñ faktycznych.
Szczególne obawy mogÈ dotyczyÊ gwaïtownych warunków kryzysowych. W takich
bowiem przypadkach, zarówno normalnoĂÊ omawianych rozkïadów, jak i stabilnoĂÊ
zwiÈzków korelacyjnych, stojÈ pod duĝym znakiem zapytania. ½ródïem dodatkowych obaw moĝe byÊ kwestia braku intuicyjnoĂci (w odróĝnieniu od metody standardowej) formuïy IRB, której zastosowanie przybiera w efekcie charakter biernej
realizacji wymogów regulacyjnych. Ich wypeïnianie okazuje siÚ zwykle trudnym
obowiÈzkiem (szczególnie w przypadku zastosowania zaawansowanej odmiany IRB
zezwalajÈcej na samodzielne ustalanie parametrów formuïy IRB21), który niekoniecznie skutkuje wzrostem percepcji ryzyka, a tym samym zwiÚkszeniem bezpieczeñstwa kapitaïowego banku. Nie bez znaczenia jest równieĝ aspekt kosztów
stosowania zaawansowanych metod szacunku ekspozycji na ryzyko. Opracowanie
i wdroĝenie metody wewnÚtrznych ratingów wymaga posiadania znacznych zasobów – zarówno wiedzy (dane historyczne, modele szacowania ryzyka kredytowego
itd.), jak i Ărodków finansowych. Nakïad pracy jest zatem znaczÈcy, tym bardziej ĝe
stosuje siÚ odrÚbne procedury do róĝnych kategorii ekspozycji22.

Abstract
A key area of concern for banking supervisors is solvency of banking institutions,
which determines the stability of the entire banking sector. In the common opinion
of regulators, equity capital is the best protection against unexpected losses. The
main proponent of this approach has been for many years the Basel Committee on
Banking Supervision. The evolution of the Basel agreements is aimed at improving
the protection against increasing forms of risk, yet in the common opinion, credit
risk still plays a dominant role. At the moment there are two main methods for
estimating the capital requirement for credit risk, known as the Standard Approach
and the Internal Ratings Approach. The Standard Approach is simple, intuitive
and consequently does not require detailed explanations. The Internal Rating
Based Approach, on the other hand, is based on a complex mathematical formula,
comprehensible only to a very small group of specialists. The purpose of this paper
is to explain the basic assumptions of the IRB framework. This explanation has
21
22

M. Marcinkowska, Standardy kapitaïowe banków – Bazylejska Umowa Kapitaïowa w polskich
regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdañsk 2009, s. 211.
Ibidem, s. 191.
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been simplified as much as possible. Detailed mathematical and statistical proofs
are replaced with an intuitive explanation, referring to the typical experience of
bankers.
The IRB formula framework is actually modified by the banking regulations and
adapted to various types of credit exposures. The general assumptions, however,
remain unchanged. Understanding the main objectives of the IRB formula opens
up further discussion on its relevance to the measurement of actual exposure to
credit risk.
Key words: Bank, credit risk, capital adequacy, IRB, standardized approach,
Internal Rating-Based Approach
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