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Skutecznoœæ stress-testów jako narzêdzia
pomiaru ryzyka
Skala kryzysu finansowego, który rozpocz¹³ siê w 2007 roku, sugeruje, ¿e metody zarz¹dzania ryzykiem w instytucjach finansowych by³y niewystarczaj¹ce. Zawiod³y zarówno modele wyceny
ryzyka, jak i regulacje nadzorcze. Kryzys obna¿y³ miêdzy innymi wiele s³aboœci iloœciowych metod pomiaru ryzyka, które s¹ praktycznym i szeroko wykorzystywanym narzêdziem do oceny
ekspozycji na ryzyko, na jakie nara¿one s¹ podmioty operuj¹ce na rynku finansowym. Celem artyku³u jest analiza jednej z metod pomiaru ryzyka – testów warunków skrajnych – oraz wskazanie czynników, które przyczyni³y siê do niedoszacowania zagro¿enia przez instytucje stosuj¹ce
tê metodê. Mimo zaobserwowanych niedoskona³oœci kwantyfikatywne modele wyceny ryzyka
s¹ niezast¹pionym i daj¹cym mnóstwo mo¿liwoœci narzêdziem. Konieczne jest jednak uzupe³nienie metodologii zarz¹dzania ryzykiem o wnioski wyci¹gniête z kryzysu.

Effectiveness of stress testing as a tool for measuring risk
The magnitude of the financial crisis that began in 2007 suggests that risk management in the financial institutions must have been inefficient. Neither the risk pricing models, nor the supervisory regulations have protected us against a major breakdown. The 2007 crisis has exposed many
weaknesses concerning quantitative methods of risk measurement that are practical and constitute a widely used tool for assessing risk. Aim of this article is to analyze one of the risk measurement methods - stress tests - and to indicate factors that have contributed to underestimating the
risk by institutions using this method. Despite the imperfections observed during the breakdown,
quantitative models of risk pricing are irreplaceable and give plenty of opportunities. However, it
is necessary to complement the methodology with the lessons learned from the crisis.
Keywords: risk management, stress testing, risk models, financial crisis

Wprowadzenie
Kryzys finansowy, który rozpocz¹³ siê w 2007 r. na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych spowodowa³, ¿e zwrócono szczególn¹ uwagê na
zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem ryzykiem, a w szczególnoœci z metodami
pomiaru i wyceny ryzyka. Iloœciowe modele wyceny aktywów finansowych sta³y
siê przedmiotem znacznej krytyki. Metodologie budowy tych modeli i niepra-
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wid³owe zarz¹dzanie nimi uznano za jeden z czynników odpowiedzialnych za
wybuch kryzysu.
Artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej omówione zosta³y podstawowe czynniki wp³ywaj¹ce na jakoœæ funkcjonowania danego modelu wyceny ryzyka. Druga czêœæ przybli¿a zasady stosowania metody testów warunków skrajnych
jako narzêdzia pomiaru ryzyka, u¿ytecznego szczególnie w warunkach wysokiej
zmiennoœci otoczenia makroekonomicznego. W czêœci ostatniej opisano zaobserwowane podczas kryzysu niedoskona³oœci w praktycznym stosowaniu testów
warunków skrajnych, które przyczyni³y siê do niedoszacowania zagro¿enia
przez instytucje finansowe.

1. Iloœciowe modele wyceny ryzyka a kryzys finansowy
Prawdopodobieñstwo, ¿e instytucja finansowa poniesie straty na skutek zastosowania okreœlonego schematu wyceny okreœla siê pojêciem tzw. ryzyka modelu. róde³ ryzyka modelu poszukiwaæ mo¿na w jego czêœci matematycznej,
czyli w zastosowanych technikach obliczeniowych i rozwi¹zaniach informatycznych, które prowadz¹ do iloœciowej wyceny cen w zale¿noœci od zastosowanych
za³o¿eñ wyjœciowych. Powy¿sze Ÿród³a b³êdów s¹ wa¿nym elementem ryzyka
modeli i naturalne jest, ¿e zarz¹dzaj¹cy modelami poœwiêcaj¹ sporo swojej uwagi
i wysi³ku na unikniecie b³êdu tego typu. S³u¿y temu etap implementacji danego modelu zwany weryfikacj¹ modelu, który polega na sprawdzeniu, czy wprowadzone
do modelu za³o¿enia s¹ poprawnie przekszta³cane w dane wynikowe. W odró¿nieniu od weryfikacji, walidacja modelu polega natomiast na zbadaniu, czy za³o¿enia okreœlonego modelu s¹ prawid³owe. W³aœnie w za³o¿eniach modeli, takich jak
przyjmowane wspó³czynniki korelacji pomiêdzy ryzykiem niewyp³acalnoœci dotycz¹cym poszczególnych aktywów, a nie b³êdy metodologiczne w obliczeniach,
by³y g³ównym przedmiotem krytyki podczas kryzysu [Morini, 2011, s. 3].
B³êdy dotycz¹ce metod matematycznych, implementacji informatycznej i narzêdzi obliczeniowych s¹ stosunkowo ³atwe do wykrycia, mimo ¿e metody te s¹
wysoce skomplikowane i wymagaj¹ odpowiednio wysokich umiejêtnoœci i doœwiadczenia. Ewentualne b³êdy poczynione w za³o¿eniach modelu s¹ natomiast
niezwykle trudne do zidentyfikowania, a nawet do zdefiniowania. Pytanie o to,
kiedy model wyceny nale¿y nazwaæ b³êdnym jest kluczowym pytaniem z punktu
widzenia osób wyceniaj¹cych ryzyko instytucji finansowych.
Przyk³adem modeli zawieraj¹cych b³êdne za³o¿enia mog¹ byæ metody dotycz¹ce wyceny papierów wartoœciowych zabezpieczonych wierzytelnoœciami
(ang. CDO – Collateralized Debt Obligation) stosowane w Stanach Zjednoczonych.
Cech¹ charakterystyczn¹ tych papierów jest to, ¿e potencjalna strata podzielona
jest na transze. Instrumenty te w wiêkszoœci przypadków wyceniane by³y z wyko-
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rzystaniem podejœcia opartego na tzw. kopule Gaussa1, po zdefiniowaniu odpowiednich prawdopodobieñstw niewyp³acalnoœci i wzajemnych korelacji miêdzy
nimi. Problemem okaza³o siê m.in. w³aœciwe zdefiniowanie korelacji pomiêdzy
prawdopodobieñstwem niewyp³acalnoœci z tytu³u poszczególnych zobowi¹zañ
bêd¹cych podstaw¹ emisji papierów CDO. Za³o¿enia dotycz¹ce wyceny CDO
by³y zbyt optymistyczne z kilku powodów. Oparte by³y one na obserwacjach stosunkowo niskiego wspó³czynnika niesp³acalnoœci po¿yczek hipotecznych
w przesz³oœci2. Równoczeœnie dane historyczne, na których oparto wycenê, sugerowa³y, ¿e spadki cen nieruchomoœci s¹ raczej zjawiskiem regionalnym i nie zdarza³y siê równoczeœnie na terenie ca³ego kraju. Niska zale¿noœæ pomiêdzy
prawdopodobieñstwem straty na walorze, który emitowano na podstawie kredytów udzielonych w ró¿nych stanach, poprzez efekt dywersyfikacji, pozwala³a na
nadawanie temu papierowi najwy¿szego ratingu. Gdy ceny nieruchomoœci zaczê³y spadaæ, banki zaczê³y odnotowywaæ straty z tytu³u niesp³acanych po¿yczek, a bezpieczne walory wyceniane na AAA sta³y siê nagle bardzo ryzykowne.
Okaza³o siê, ¿e za³o¿enie o braku mo¿liwoœci spadku cen jednoczeœnie w ca³ych
Stanach Zjednoczonych by³o nierealistyczne i stanowi³o b³êdny fundament metodologii wyceny [Morini, 2011, s.17].

2. Stress-testy jako narzêdzie pomiaru ryzyka – rodzaje
i metodologia
Jednym z narzêdzi, które s³u¿y do sprawdzania poprawnoœci przyjêtych
w modelu za³o¿eñ s¹ tzw. stress-testy, nazywane równie¿ testami warunków
skrajnych. Zastosowanie stress-testów w zarz¹dzaniu ryzykiem wykracza jednak
szeroko poza walidacjê modeli. Ze wzglêdu na cel u¿ycia testów wyró¿niæ mo¿na
nastêpuj¹ce ich rodzaje.
Pierwsze podejœcie zak³ada, ¿e testy warunków skrajnych s¹ stosowane do
oceny poprawnoœci danego modelu wyceny ryzyka i okreœla siê je mianem Model
Stress Testing – MST. Celem testów w tym wypadku jest ujawnienie s³aboœci poszczególnych modeli i przekazanie zarz¹dzaj¹cym ryzykiem wiedzy o ograniczeniach danych metod.

1 Kopu³a zwana równie¿ funkcj¹ po³¹czenia pozwala na modelowanie zale¿noœci pomiêdzy
zmiennymi, które posiadaj¹ ró¿ne rozk³ady prawdopodobieñstwa (w³¹cznie z rozk³adami niebêd¹cymi rozk³adami normalnymi). Mo¿na podaæ wiele przyk³adów zmiennych, których nie mo¿na
przybli¿yæ za pomoc¹ rozk³adu normalnego, np. prawdopodobieñstwo niewywi¹zania siê ze zobowi¹zania przez dwóch ró¿nych d³u¿ników w okreœlonym czasie – bardziej odpowiednim jest tutaj
rozk³ad ekspotencjalny. Wiêcej na temat zastosowania kopu³ w modelowaniu ryzyka [Bessie, 2010,
s. 427–449].
2 Obserwacje te by³y jednak poczynione w okresie, w którym standardy udzielania kredytów
by³y o wiele ostrzejsze [por. Morini, 2011, s. 12–13].
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Drugi rodzaj testów okreœla siê mianem testów warunków skrajnych portfeli
(Portfolio Stress Testing – PST) U¿ywane s¹ one do sprawdzenia stabilnoœci instytucji finansowych jako ca³oœci. Stosowane s¹ przez organy nadzoru bankowego, takie jak System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych czy Europejski Bank
Centralny. Z tego punktu widzenia zastosowanie testów warunków skrajnych
oznacza próbê oceny, jak instytucje finansowe poradz¹ sobie w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. Badana jest wysokoœæ straty
w porównaniu z zasobami p³ynnoœci i zasobami kapita³owymi danych instytucji
oraz ca³ego systemu finansowego.
Pojêcie PST ma zastosowanie równie¿ w odniesieniu do pojedynczych instrumentów, czy poszczególnych portfeli aktywów. Celem testu w tym wypadku jest
sprawdzenie, jaka by³aby wartoœæ portfela inwestycji w razie realizacji skrajnie
niekorzystnego scenariusza rozwoju wydarzeñ. W takim przypadku stress-testy
s¹ narzêdziem uzupe³niaj¹cym bardziej tradycyjne metodologie, takie jak metoda
wartoœci zagro¿onej (ang. Value at Risk – VAR), u¿ywane szeroko w kwantyfikacji
ryzyka rynkowego [Morini, 2011, s. 112–113].
Testy warunków skrajnych s¹ narzêdziem, których podstawowym zadaniem
w tradycyjnym ujêciu by³a próba odpowiedzi na pytanie, jak wra¿liwy jest portfel
instytucji finansowej w odpowiedzi na za³o¿one, wyj¹tkowe, lecz prawdopodobne zmiany warunków dzia³ania instytucji finansowej [por. Das, 2006, s. 172].
W miarê up³ywu czasu zastosowanie testów warunków skrajnych rozszerza³o siê,
pokrywaj¹c coraz szersze obszary, takie jak badanie profilu ryzyka firmy, ocena
w³aœciwej alokacji kapita³u czy weryfikacja istniej¹cych limitów koncentracji kapita³u [Committee on the Global Financial System, 2009, s. 1]. Stress-testy s¹ wa¿nym narzêdziem wewnêtrznego pomiaru ryzyka stosowanym przez banki. Ich
przeprowadzanie jest obligatoryjne w ramach filaru I Nowej Umowy Kapita³owej
i jest istotnym elementem w szacowaniu poziomu kapita³u wewnêtrznego [por.
Kawiak, ¯arna, 2010].
Pierwotnie stress-testy by³y narzêdziem stosowanym jako uzupe³nienie
innych miar ryzyka, takich jak VAR, w odpowiedzi na niedoskona³oœci tych miar.
Wraz z rozwojem metodologii sta³y siê równorzêdnym narzêdziem kwantyfikacji
ryzyka, na jakie z racji swojej dzia³alnoœci nara¿ona jest instytucja finansowa3.
Rozwój metodologii i rozpowszechnienie stosowania testów warunków skrajnych nast¹pi³o w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku. Metoda ta
jest u¿ytecznym i szeroko stosowanym narzêdziem z kilku powodów. Po pierwsze,
w warunkach skrajnej zmiennoœci cen aktywów nastêpuj¹ za³amania równie¿
w korelacjach pomiêdzy cenami poszczególnych produktów i szacowane straty
mog¹ byæ wiêksze ni¿ te, które wynikaj¹ z zastosowania innych metod, takich jak
VAR. Po drugie, w sytuacjach kryzysowych na rynkach finansowych, nasila siê
3

Szerzej o komplementarnej roli stress-testów w stosunku do VAR [Blanco, 1999].
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ryzyko wyst¹pienia braku p³ynnoœci, co równie¿ mo¿e prowadziæ do niedoszacowania ryzyka przez instytucje finansowe stosuj¹ce bardziej tradycyjne narzêdzia [Dowd, 2002, s.161].
Metoda VAR szacuje potencjalne straty w „normalnych” warunkach rynkowych. W szczególnoœci zwiêkszenie przyjêtego poziomu pewnoœci mog³oby ujawniæ du¿e, ale ma³o prawdopodobne straty. Dodatkowo, gdy VAR jest liczone na
podstawie danych historycznych mo¿e zawieœæ w sytuacji wyst¹pienia warunków ekstremalnych. Dlatego tak istotne jest uzupe³nienie tradycyjnych miar
przez inne narzêdzia, takie jak testy warunków skrajnych [Jorion, 2000, s. 231].
Przeprowadzenie stress-testu jest procesem wielopoziomowym, sk³adaj¹cym
siê z nastêpuj¹cych etapów [Das, 2006, s. 178–181]:
– zdefiniowania warunków testu,
– ustalenia szczegó³owych za³o¿eñ scenariusza testowego,
– rewaluacji portfela zgodnie z przyjêtym scenariuszem,
– wyprowadzenia i aplikacji wniosków.
Krok pierwszy obejmuje decyzje dotycz¹ce wyboru zmiennych, pojedynczych lub ich kombinacji, które bêd¹ przedmiotem badania. Mog¹ to byæ stopy
procentowe, ceny akcji, wartoœci indeksów gie³dowych czy ceny nieruchomoœci.
Nastêpnie nale¿y ustaliæ zakres ich zmiennoœci i stopieñ wzajemnych korelacji.
Testy warunków skrajnych powinny tak¿e uwzglêdniaæ mo¿liwe problemy
z p³ynnoœci¹ danych aktywów w sytuacji pogorszenia siê warunków ekonomicznych. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ na przyk³ad poprzez zwiêkszenie w za³o¿eniach testu minimalnej liczby dni, koniecznej aby up³ynniæ dany rodzaj aktywów. Nale¿y
pamiêtaæ równie¿, ¿e w warunkach napiêæ na rynku wzrastaj¹ koszty transakcyjne, co mo¿e zostaæ uwzglêdnione w scenariuszu testowym przez zwiêkszony
spread w odniesieniu do poszczególnych instrumentów.
W trakcie ustalenia za³o¿eñ testu nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki: stopieñ odchylenia cen dla testowanych portfeli, stopieñ zale¿noœci pomiêdzy zmianami cen poszczególnych aktywów4, zmniejszenie p³ynnoœci na rynku
aktywów w sytuacji skrajnie niekorzystnych zmian. Mo¿na przyj¹æ równie¿
za³o¿enie o zaostrzeniu norm regulatorów rynku, takich jak obligatoryjne zmniejszenie limitów poszczególnych pozycji czy te¿ zmiany w zachowaniu pozosta³ych uczestników rynku, np. redukcjê limitów transakcji w stosunku do
pozosta³ych instytucji, czy te¿ zmniejszenie aktywnoœci kreatorów rynku.
Rewaluacja portfela polega na matematycznym oszacowaniu potencjalnej
straty w warunkach za³o¿onych w badaniu i jej wp³ywu na stabilnoœæ finansow¹
instytucji.

4 Szeroko stosowanym podejœciem jest przyjêcie wspó³czynnika korelacji na poziomie 1 (brak
efektu dywersyfikacji portfela) lub na poziomie 0 (brak zwi¹zku pomiêdzy zmianami poszczególnych
walorów) [Das, 2006, s. 179].
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Wyniki przeprowadzonych stress-testów powinny zostaæ przedstawione zarówno zarz¹dowi, jak i osobom odpowiedzialnym za zarz¹dzanie poszczególnymi portfelami instytucji. Nale¿y porównaæ obowi¹zuj¹ce obecnie limity dotycz¹ce
ryzyka z wnioskami wyp³ywaj¹cymi z przeprowadzonych testów oraz oszacowaæ, jaki wp³yw maj¹ odniesione straty na adekwatnoœæ kapita³ow¹ banku. Testy
warunków skrajnych mog¹ wskazywaæ równie¿ ewentualne s³aboœci stosowanych modeli wyceny ryzyka czy cen aktywów i prowadziæ do ich ulepszenia.
Stress-testy ujawniaj¹ równie¿ niespodziewane ryzyka oraz ich kombinacje pomiêdzy poszczególnymi pozycjami i wskazuj¹ koniecznoœæ dostosowania limitów portfeli, tak aby by³y one mniej wra¿liwe na du¿e i niespodziewane straty.
Bardzo wa¿nym aspektem w zastosowaniu testów warunków skrajnych jest
wybór metody ich przeprowadzenia. Ze wzglêdu na metodologiê mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje testów:
– analiza wra¿liwoœci,
– metoda scenariuszowa (scenariusze historyczne i hipotetyczne),
– analiza symulacyjna,
– metoda wartoœci ekstremalnych (Extreme Value Theory – EVT).
Analiza wra¿liwoœci polega na ocenie wp³ywu istotnej zmiany pojedynczego
czynnika ryzyka na wartoœæ portfela w okreœlonym momencie czasu. Proces oceny wartoœci portfela jest powtarzany dla ka¿dego czynnika ryzyka uznanego za
istotny. Analiza jest przeprowadzana dla ka¿dego czynnika osobno, przy innych
warunkach niezmienionych [Das, 2006, s. 182]. Testy wra¿liwoœci przeprowadzaj¹
zazwyczaj ma³e instytucje finansowe o zasiêgu lokalnym i mniej skomplikowanym charakterze dzia³alnoœci [Kawiak, ¯arna, 2010].
Analiza scenariuszowa ocenia zachowanie portfela przy jednoczesnym niekorzystnym wp³ywie kombinacji czynników ryzyka. Wszystkie wytypowane
czynniki wp³ywaj¹ w tym wypadku jednoczeœnie na zmianê wartoœci portfela.
Wyró¿niæ mo¿na dwa podstawowe typy metody scenariuszowej: scenariusze
hipotetyczne (zmiany ekstremalne, ale prawdopodobne) oraz scenariusze historyczne, w których do ustalenia scenariusza zmian cen aktywów i korelacji pomiêdzy poszczególnymi czynnikami ryzyka wykorzystywane s¹ dane historyczne.
Testy scenariuszowe s¹ charakterystyczne dla wiêkszych instytucji finansowych.
Analiza symulacyjna u¿ywa metod generacji losowych scenariuszy, takich jak
metody Monte Carlo, aby wyznaczyæ przestrzeñ mo¿liwych zmian cen dla wybranych czynników. Od analizy scenariuszowej ró¿ni j¹ przede wszystkim fakt,
¿e zmiany w czynnikach ryzyka s¹ ca³kowicie przypadkowe.
Metoda wartoœci ekstremalnych (ang. Extreme Value Theory – EVT) opiera siê
na u¿yciu metod statystycznych dotycz¹cych grubych ogonów rozk³adu cen lub
nadzwyczajnych zmian w rozk³adzie rynkowych stóp zwrotu do celu modelowania wartoœci portfela. EVT bada zachowanie zdarzeñ znajduj¹cych siê w ogonach
rozk³adów prawdopodobieñstwa (czyli zjawisk o bardzo ma³ej czêstotliwoœci)
w celu wyznaczenia maksymalnej mo¿liwej straty.
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Tabela 1. Testy warunków skrajnych – podstawowe zalety i niedoskona³oœci
Zalety

Wady

– S¹ dobrym narzêdziem do analizy wra¿liwo- – S¹ skomplikowanym w swojej konstrukcji
narzêdziem, opartym na znacznej iloœci
œci portfela na wyst¹pienie niestandardowych
decyzji dotycz¹cych wyboru odpowiednich
sytuacji.
scenariuszy, czynników ryzyka, zakresu
– S¹ w stanie ujawniæ zagro¿enia niemo¿liwe
zmian badanych wartoœci itp.
do zidentyfikowania za pomoc¹ innych metod pomiaru ryzyka.
– Identyfikuj¹ szczególnie niebezpieczne dla
instytucji finansowych scenariusze zdarzeñ,
co pozwala opracowywaæ odpowiednie strategie zabezpieczaj¹ce.

– Dobór odpowiednich scenariuszy i prawid³owa
ocena wyników uzale¿niona jest od doœwiadczenia osób stosuj¹cych tê metodê (skrajnie
niekorzystne zdarzenia mog¹ byæ trudne
do przewidzenia).

– Ich wyniki obejmuj¹ tak¿e poœrednie skutki – Konsekwentne pod¹¿anie za danym scenariuszem mo¿e wyzwoliæ wielopoziomowe zmianiekorzystnych zmian danych czynników ryny w zmiennych, które wywo³uj¹ zmiany
zyka, takie jak problemy z p³ynnoœci¹, czy
w kolejnych czynnikach i doprowadziæ
wezwania do uzupe³nienia depozytu zabezdo nadmiernego rozrostu modelu trudnego
pieczaj¹cego.
do opanowania.
– Mog¹ byæ u¿yte do zbadania wp³ywu zmian
za³o¿eñ dotycz¹cych korelacji miêdzy badanymi zmiennymi, je¿eli korelacje te odchyli³yby siê od „normy”.

– Mog¹ byæ obliczeniowo skomplikowane
i kosztowne, co z kolei ogranicza czêstotliwoœæ ich stosowania.

– S¹ narzêdziem motywuj¹cym zarz¹dzaj¹cych – Testy warunków skrajnych daj¹ obraz mo¿liwej straty przy za³o¿eniu okreœlonego scenaryzykiem do bli¿szego przyjrzenia siê ma³o
riusza, nie okreœlaj¹ natomiast prawdopodoprawdopodobnym, ale mo¿liwym i skrajnie
bieñstwa zaistnienia tego scenariusza.
niekorzystnym scenariuszom.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Dowd, 2005, s. 293–297].

Do zalet stosowania stress-testów nale¿y m.in. ich u¿ytecznoœæ w wyznaczeniu
punktów prze³amania (break-even-point) instytucji finansowych, a wiêc zidentyfikowanie tych scenariuszy (w sensie dotkliwoœci zmian i zale¿noœci pomiêdzy
poszczególnymi zdarzeniami), które mog¹ doprowadziæ do problemów z wyp³acalnoœci¹ instytucji. Po ustaleniu, które zdarzenia mog¹ mieæ maksymalnie negatywny wp³yw na stabilnoœæ banku, mo¿liwe jest opracowanie narzêdzi zabezpieczaj¹cych przed ryzykiem. Stress-testy s¹ te¿ przydatnym narzêdziem w ocenie
ekspozycji instytucji na ryzyko p³ynnoœci przez mo¿liwe w³¹czanie za³o¿eñ, np.
o zwi¹zku wzrostu stopy procentowej z koniecznoœci¹ deponowania wiêkszych
zabezpieczeñ w celu zawarcia transakcji, czy o trudniejszym i kosztowniejszym
up³ynnianiu poszczególnych pozycji. Testy warunków skrajnych przynosz¹ wiêc
zarz¹dowi wiedzê o ewentualnych s³aboœciach i wra¿liwych punktach w procesie
zarz¹dzania ryzykiem w instytucji [szerzej Dowd, 2005, s. 293–295]. Podstawowe
korzyœci i niedogodnoœci wynikaj¹ce ze stosowania testów warunków skrajnych
zosta³y przedstawione w tabeli 1.
Stosowanie testów warunków skrajnych, ma szczególne znaczenie po okresie
wzglêdnie ma³ej zmiennoœci warunków ekonomicznych lub ich ³agodnoœci, ponie-
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wa¿ zwykle modele, takie jak np. VAR maj¹ tendencje do przypisywania mniejszego znaczenia zdarzeniom negatywnym z bardziej odleg³ej przesz³oœci.
Równie¿ w sytuacji, gdy innowacje finansowe prowadz¹ do wprowadzenia nowych
produktów, brakuje lub ograniczone s¹ informacje dotycz¹ce strat w przesz³oœci.
Do g³ównych niedogodnoœci stosowania testów warunków skrajnych zaliczyæ mo¿na skomplikowany proces budowy modelu, obejmuj¹cy odpowiedni
dobór zmiennych, w³aœciwe za³o¿enia dotycz¹ce wzajemnych zale¿noœci miêdzy
tymi zmiennymi, trudnoœæ w zaprojektowaniu ekstremalnych, ale mo¿liwych do
zrealizowania scenariuszy, poziom technicznego skomplikowania oraz kosztownoœæ przeprowadzenia testów.

3. Rola i skutecznoœæ testów warunków skrajnych w ocenie
organów nadzoru
Rozmiar kryzysu finansowego doprowadzi³ wiele instytucji finansowych i organy nadzorcze do postawienia pytania, czy modele stosowane w zarz¹dzaniu
ryzykiem, w tym testy warunków skrajnych, by³y wystarczaj¹co efektywne, aby
poradziæ sobie ze zmieniaj¹cymi siê gwa³townie warunkami ekonomicznymi.
Nowa Umowa kapita³owa nak³ada na banki, które stosuj¹ w³asne wewnêtrzne modele wyceny ryzyka rynkowego oraz kredytowego, obowi¹zek prowadzenia rygorystycznego programu testów warunków skrajnych. Komitet Bazylejski
zbada³ praktyki instytucji finansowych dotycz¹ce stosowanych stress-testów
i opublikowa³ wyniki tego badania, w których omówiono g³ówne s³aboœci dotycz¹ce tego narzêdzia, zaobserwowane podczas kryzysu finansowego [Basel
Committee on Banking Supervision, 2009]. W tabeli 2 przedstawiono g³ówne
wnioski dotycz¹ce niedoskona³oœci stosowania testów warunków skrajnych.
Badanie wykaza³o, ¿e w bankach, które radzi³y sobie porównywalnie dobrze
podczas kryzysu, zarz¹d bra³ czynny udzia³ w opracowaniu i przeprowadzaniu
testów warunków skrajnych oraz w implementacji ich wyników do procesów podejmowania strategicznych decyzji. Jednak¿e w wiêkszoœci badanych instytucji
stress-testy nie wywo³a³y dyskusji na temat kosztów, ryzyka i szybkoœci, z jak¹
nowy kapita³ mia³by byæ zebrany, jak równie¿ co do procedur sprzeda¿y i zabezpieczenia nara¿onych na ryzyko spadku wartoœci aktywów. Kryzys obna¿y³ tak¿e
s³aboœci w samych procesach organizacji stress-testów. By³y one przeprowadzane
g³ownie przez piony ryzyka, z ma³ym udzia³em obszarów biznesowych i z powodu tego czysto mechanicznego podejœcia nie by³y w stanie dostarczyæ pe³nego obrazu, poniewa¿ nie uwzglêdnia³y m.in. uwag i ocen jakoœciowych pochodz¹cych
z innych obszarów banku. W wielu bankach testy by³y przeprowadzane przez
osobne zespo³y dla poszczególnych linii produktowych czy typów ryzyka. Prowadzi³o to do trudnoœci w agregacji otrzymanych wyników i braku ca³oœciowego
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spojrzenia na dzia³alnoœæ instytucji. Przed kryzysem wiele banków nie posiada³o
ca³oœciowych programów testów, ale przeprowadza³o testy dla poszczególnych
rodzajów portfeli z niewielkim poziomem integracji wyników na poziomie ca³ej
instytucji. Podczas gdy testy dla ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej
by³y praktykowane od d³u¿szego czasu, testy ryzyka dla portfela kredytowego
rozwinê³y siê dopiero w ostatnich latach.
Tabela 2. Testy warunków skrajnych – podstawowe niedoskona³oœci zaobserwowane
w praktyce podczas kryzysu finansowego w ocenie Komitetu Bazylejskiego
Obszar

Niedoskona³oœci w stosowaniu stress-testów w praktyce

– Brak zaanga¿owania kierownictwa wy¿szego szczebla w procesy
okreœlania celów testów, opracowywania scenariuszy, podsumowyZastosowanie stress-tewania wyników i ich implementacji w procedury podejmowania
stów w zintegrowastrategicznych decyzji
nym zarzadzaniu
– Stress-testy przeprowadzane jako æwiczenie odizolowane od obszaryzykiem
rów biznesowych, zbyt niski poziom agregacji testów (przeprowadzane dla poszczególnych portfeli lub linii)

Metodologia testów

– Przyjmowanie za³o¿enia o niezmiennoœci historycznych zale¿noœci
pomiêdzy czynnikami ryzyka
– Zbyt du¿e uzale¿nienie od danych historycznych nieuwzgledniaj¹cych mo¿liwoœci powa¿nych zaburzeñ

Wybór scenariuszy
testowych

– Scenariusze zbyt ³agodne, niedowartoœciowuj¹ce zale¿noœci pomiêdzy
poszczególnymi pozycjami i rodzajami ryzyk

Testy dotycz¹ce
produktów strukturyzowanych

– Testy nie uwzglêdnia³y wystarczaj¹co jakoœci instrumentów bazowych
i ewentualnego obni¿enia p³ynnoœci na rynku tych produktów

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Basel Committee on Banking Supervision, 2009].

Inne rodzaje testów s¹ dopiero na wczesnym etapie rozwoju i w rezultacie
trudno o odpowiedni¹ ocenê skorelowania poszczególnych rodzajów ryzyka
w ca³oœciowym spojrzeniu na dzia³alnoœæ instytucji finansowej. Wed³ug oceny Komitetu Bazylejskiego przeprowadzane stress-testy nie by³y równie¿ wystarczaj¹co
elastycznym narzêdziem, aby reagowaæ na bardzo nag³e zmiany warunków ekonomicznych. Konieczne mog¹ byæ dalsze inwestycje w infrastrukturê informatyczn¹, maj¹ce na celu zwiêkszenie zakresu dostêpnoœci i szczegó³owoœci informacji o ryzyku, co pozwoli³oby na analizê i ocenê nowych scenariuszy testowych, koniecznych ze wzglêdu na gwa³towne zmiany na rynkach.
Metodologia testów warunków skrajnych mo¿e byæ bardzo ró¿na, od prostszych testów wra¿liwoœci do bardziej kompleksowych, obrazuj¹cych powa¿ne
makroekonomiczne zaburzenia rynkowe. Testy mog¹ byæ przeprowadzane równie¿ na ró¿nym poziomie agregacji – od testów pojedynczego instrumentu finansowego, do badania stabilnoœci instytucji finansowej jako ca³oœci. Komitet
Bazylejski wskazuje na kilka s³aboœci metodologicznych testów, które zosta³y ujaw-
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nione podczas kryzysu. Wiêkszoœæ modeli pomiaru ryzyka, w tym testy warunków skrajnych, oparte s¹ na historycznych zale¿noœciach statystycznych pomiêdzy badanymi zmiennymi. Zak³adaj¹ wiêc, ¿e ryzyko jest pochodn¹ znanych
i sta³ych procesów statystycznych oraz ¿e historyczne zale¿noœci s¹ najlepsz¹
podstaw¹ do ekstrapolacji rozmiarów ryzyka przysz³ego. Niebezpieczeñstwo
tkwi w przyjmowaniu takiego podejœcia jako jedynie s³usznego.
Po d³ugim okresie wzglêdnej stabilnoœci, modele oparte na historycznych korelacjach miêdzy zmiennymi przestaj¹ uwzglêdniaæ prawdopodobieñstwo dotkliwych szoków i nie przyczyniaj¹ siê do wzmocnienia stabilnoœci systemu. Gdy
pojawi³y siê pierwsze sygna³y o niesp³acalnoœci po¿yczek hipotecznych na rynku
amerykañskim, wp³ynê³o to natychmiast na cenê CDO. Jednoczeœnie pojawi³y siê
w¹tpliwoœci co do modeli wyceniaj¹cych te papiery wartoœciowe i niepewnoœæ co
do prawdziwej wartoœci aktywów bêd¹cych podstaw¹ ich emisji. W rezultacie
uczestnicy rynku gwa³townie obni¿yli swoj¹ aktywnoœæ w handlu powy¿szymi
papierami, co doprowadzi³o do problemów z ich p³ynnoœci¹, a to z kolei zmusi³o
banki do zatrzymania w bilansach aktywów, które przeznaczone by³y na sprzeda¿ w procesie sekurytyzacji. Z powodu braku transparentnoœci wyceny omawianych aktywów, pojawi³y siê obawy co do p³ynnoœci finansowej w sektorze
bankowym, poniewa¿ banki zaczê³y odmawiaæ po¿yczania sobie nawzajem funduszy. Trudnoœci na rynku kredytów subprime rozprzestrzeni³y siê na pozosta³e
obszary dzia³alnoœci banków, z powodu koniecznoœci gromadzenia funduszy
w celu ograniczenia strat.
Poniewa¿ wydarzenia skrajnie niekorzystne pojawiaj¹ siê z definicji rzadko,
s¹ trudne do kwantyfikatywnego modelowania. Komitet Bazylejski wskazuje tutaj na koniecznoœæ uwzglêdnienia ocen jakoœciowych jako narzêdzia sprawdzania
i podwa¿ania za³o¿eñ tradycyjnych modeli iloœciowych, szczególnie w warunkach, które pojawiaj¹ siê rzadko, i z tego powodu tradycyjne modele przywi¹zuj¹
do nich zbyt ma³¹ wagê.
Obok scenariuszy historycznych, banki u¿ywa³y tak¿e w testowaniu scenariuszy hipotetycznych, ujmuj¹cych potencjalne zdarzenia, które nie wyst¹pi³y jeszcze w historii. Jednak wed³ug ocen Komitetu Bazylejskiego scenariusze te by³y
zbyt umiarkowane i ³agodne, zarówno w zakresie zmian poszczególnych czynników, jak i w zak³adanych interakcjach pomiêdzy poszczególnymi portfelami.
W wielu wypadkach propozycje ostrzejszych za³o¿eñ testowych by³y uznawane
przez zarz¹d jako zupe³nie nieprawdopodobne i odrzucane.

Podsumowanie
Testy warunków skrajnych uwra¿liwiaj¹ zarz¹dzaj¹cych instytucjami finansowymi na mo¿liwe skutki niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym i dostarczaj¹ informacji, jak wiele kapita³u jest konieczne, aby zaabsorbowaæ
straty powsta³e na skutek ró¿nego rodzaju szoków. Testy s¹ narzêdziem uzu-

442

Joanna Sokó³

pe³niaj¹cym wobec innych miar ryzyka i odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w przezwyciê¿aniu niedoskona³oœci stosowanych na co dzieñ modeli pomiaru ryzyka,
udoskonalaniu procedur zarz¹dzania adekwatnoœci¹ kapita³ow¹ i p³ynnoœci¹ instytucji, informowaniu otoczenia o stabilnoœci finansowej banku, czy s¹ po¿yteczne w kszta³towaniu planów awaryjnych na wypadek zaistnienia niekorzystnych
warunków ekonomicznych.
Wnioski p³yn¹ce z kryzysu dla stosowania testów warunków skrajnych s¹
nastêpuj¹ce. Banki powinny regularnie weryfikowaæ za³o¿enia testów oraz
przyk³adaæ wiêksz¹ uwagê do identyfikacji skorelowania ryzyka pomiêdzy ró¿nymi produktami, a tak¿e pomiêdzy ró¿nymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko
rynkowe, ryzyko p³ynnoœci czy ryzyko kredytowe. Iloœciowe metody pomiaru ryzyka nale¿y uzupe³niæ o jakoœciowe spojrzenie na za³o¿enia testów, uwzglêdniaj¹c oceny pochodz¹ce z ró¿nych obszarów dzia³alnoœci biznesowej instytucji.
Umiejêtnoœæ przeprowadzania stress-testów w odpowiedzi na szybko zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê jest kluczowa dla bezpieczeñstwa instytucji finansowych.
Artyku³ powsta³ dziêki œrodkom uzyskanym z realizacji projektu badañ na Wydziale Ekonomicznym UG (projekty s³u¿¹ce rozwojowi m³odych naukowców) – nr projektu 538-3300-0536-1.
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