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W polskiej literaturze dotycz¹cej zarz¹dzania ryzykiem stóp procentowych funkcjonuj¹ obok siebie dwa pogl¹dy na wp³yw tak zwanej luki stóp procentowych (zwanej inaczej pozycj¹ niedopasowania netto) na ponoszone
przez banki ryzyko. Zgodnie z jedn¹ koncepcj¹ dodatnia luka stóp procentowych stwarza zagro¿enie pogorszeniem wyniku odsetkowego w przypadku
spadku stóp procentowych [Bereza, 1992; Gup, Brooks, 1997; widerski, 1998;
Uyemura, Deventer, 1997], a wed³ug innych autorów w przypadku ich wzrostu
[Fedorowicz, 1996; Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001; Zawadzka 1999]. Jednak¿e, je¿eli opisywany sposób ustalenia luki stopy procentowej jest taki sam
w obu przypadkach, to który z tych pogl¹dów musi byæ b³êdny albo odnosiæ
siê do ró¿nych aspektów zarz¹dzania ryzykiem stopy procentowej (np. ujêcia
statycznego lub dynamicznego). Fakt ten, sam w sobie, nie budzi³by zapewne
wiêkszych kontrowersji, wszak¿e wiele terminów finansowych jest ró¿nie definiowanych, gdyby nie sprzeczne wnioski dla praktyki zarz¹dzania ryzykiem
stóp procentowych, wynikaj¹ce ze stosowania proponowanej metody. Dlatego celem tego artyku³u jest rozstrzygniêcie powy¿szego zagadnienia, to znaczy okrelenie, czy rozwa¿ane pojêcie luki ma to samo znaczenie dla obu grup
autorów i jakie wnioski wynikaj¹ z tego dla praktyki zarz¹dzania ryzykiem.
Luka stóp procentowych z regu³y definiowana jest jako:
ró¿nica aktywów wra¿liwych na zmiany stopy procentowej i pasywów bilansowych
i pozabilansowych wra¿liwych na zmiany stopy procentowej, które s¹ przeszacowywane w okrelonym czasie1
lub jako
ró¿nica pomiêdzy aktywami i pasywami o sta³ym oprocentowaniu w poszczególnych
okresach w zale¿noci od terminów, w których mog¹ byæ dokonywane zmiany stopy
procentowej [Zawadzka, 1999, s. 9697].

1
[Gup, Brooks, 1997, s. 47], podobn¹ definicjê tyle ¿e wy³¹cznie w odniesieniu do aktywów
i pasywów (bez pozycji pozabilansowych) podaje równie¿ Bereza [1992, s 36], nazywaj¹c j¹ pozycj¹ niedopasowan¹ netto.
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Przedzia³y, w których liczona jest luka, maj¹ ró¿n¹ d³ugoæ, przy czym z regu³y okresy te staj¹ siê tym d³u¿sze, im póniejszy okres rozpatrujemy. Na przyk³ad, wewn¹trz roku luka mo¿e byæ liczona dla okresów: do jednego miesi¹ca,
od jednego do trzech miesiêcy, od trzech do szeciu miesiêcy i od szeciu do
dwunastu miesiêcy [Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001, s. 77]. Ka¿da pozycja
przeszacowywana w danym przedziale luki (czyli mog¹ca zmieniæ wówczas
oprocentowanie) jest do niego zaliczana, przy czym pewien problem mog¹
stanowiæ pozycje o zmiennym oprocentowaniu, których przeszacowanie
mo¿e nast¹piæ w ka¿dym momencie. Tego typu pozycje mog¹ byæ traktowane
jako niewra¿liwe na ryzyko stopy procentowej (poniewa¿ dostosowuj¹ siê zawsze do zmian stóp procentowych na rynku) i zaliczane do najd³u¿szych okresów przeszacowania (podobnie jak fundusze w³asne banku) lub przeciwnie,
jako pozycje o najkrótszym okresie przeszacowania zaliczane do pierwszego,
najkrótszego przedzia³u luki.
Metoda luki ma charakter ksiêgowy, poniewa¿ opiera siê na wartociach
z regu³y niewycenianych przez rynek (kredyty, depozyty) oraz nie uwzglêdnia
wartoci pieni¹dza w czasie, co ró¿ni tê metodê od metody luki okresów trwania aktywów i pasywów2. Mimo ¿e jest to stosunkowo ³atwy sposób pomiaru
ryzyka, to jednak ma wiele s³aboci3. Na przyk³ad, nie uwzglêdnia ró¿nej
wariancji stóp procentowych, które mog¹ s³u¿yæ do wyznaczania oprocentowania aktywów i pasywów (np. inaczej zachowuj¹ siê stawki miêdzybankowe,
zmieniaj¹ce siê w sposób ci¹g³y podczas dnia handlu, a inaczej stopy procentowe NBP, ustalane okresowo przez Radê Polityki Pieniê¿nej). Z regu³y analiza luki koncentruje siê na zmianach dochodu odsetkowego tylko w najbli¿szym czasie (do jednego roku), podczas gdy ryzyko stóp procentowych dotyczy
równie¿ pozycji d³u¿szych, oraz nie uwzglêdnia realnych zmian alokacji pozycji bilansowych (np. wczeniejszego, ni¿ ustalone w umowie, likwidowania
depozytów).
Zgodnie z tym ostatnim, luka stóp procentowych jest równie¿ metod¹
o charakterze statycznym, to znaczy nie odnosi siê do przysz³ych pozycji
bilansowych i pozabilansowych oraz zwi¹zanych z nimi p³atnoci, a jedynie
do tego, co jest4. Tym samym, co warte podkrelenia, nie pozwala ona na prognozowanie pozycji niedopasowania w przysz³oci, przy zmianie sk³adu pozy2

Luka okresów trwania wykorzystuje redni wa¿ony okres sp³ywu rodków pieniê¿nych
z aktywów i pasywów, czyli tzw. duracjê, okrelaj¹c¹ czas, po którym nastêpuje zwrot po³owy
pocz¹tkowej wartoci inwestycji.
3
Por. [Koch, 1995, s. 257258].
4
W literaturze zagranicznej istnieje pojêcie dynamicznej luki p³ynnoci, która uwzglêdnia
szczególne ograniczenia lub opcje wp³ywaj¹ce na wra¿liwoæ aktywów i pasywów na zmiany
stóp procentowych. Por. [Koch, 1995, s. 248 i 264266], pojêcie to jednak odnosi siê do uwzglêdnienia w analizie wczeniejszego wycofywania wk³adów (gdy stopy rosn¹ na rynku, a bank usi³uje utrzymaæ oprocentowanie depozytów na niezmienionym poziomie) oraz wczeniejszej sp³aty
kredytów (przy spadku stóp rynkowych). Oznacza to w tej sytuacji bardziej wra¿liwe pasywa
i aktywa, ni¿ wynika to z analizy statycznej. Mo¿liwe jest te¿ zastosowanie analizy wra¿liwoci
(zmieniamy jeden do dwóch istotnych czynników i okrelamy ich wp³yw na dochód odsetkowy)
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cji bilansowych i pozabilansowych, a jedynie na okrelenie wp³ywu na dochód odsetkowy netto za³o¿onych zmian stóp oprocentowania aktywów i pasywów. Do oszacowania tego wp³ywu na uzyskiwane w ci¹gu roku dochody
odsetkowe wykorzystuje siê zazwyczaj nastêpuj¹ce równanie:
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gdzie DDON  zmiana dochodu odsetkowego netto; Ai  aktywa wra¿liwe na
zmiany stopy procentowej w i-tym okresie; Pi  pasywa wra¿liwe na zmiany
stopy procentowej w i-tym okresie; n  liczba okresów, dla których liczona
jest luka w ci¹gu jednego roku; ti  koniec danego okresu luki, liczony w miesi¹cach od pocz¹tku roku; Dr  rednia zmiana stopy procentowej, je¿eli jest
ona taka sama zarówno dla aktywów, jak i pasywów. Równanie to sk³ada siê
z trzech elementów: po pierwsze z luki stóp procentowych, po drugie z wag
okrelaj¹cych, jak d³ugo luka z danego okresu bêdzie oddzia³ywa³a na dochód odsetkowy przy za³o¿eniu, ¿e zmiana oprocentowania zajdzie najprawdopodobniej w po³owie okresu, i po trzecie, ze zmiany stopy procentowej. Ta
ostatnia wielkoæ mo¿e byæ zmodyfikowana, w przypadku, gdy zmiany oprocentowania aktywów i pasywów s¹ ró¿ne, wa¿on¹ redni¹ o postaci:
Dr * =

DrA A - DrP P
A -P

(2)

gdzie DrA  rednia zmiana oprocentowania aktywów; DrP  rednia zmiana
oprocentowania pasywów; Dr*  przeciêtna zmiana oprocentowania, pozosta³e symbole jak wy¿ej. Mo¿liwe jest te¿ stosowanie ró¿nych zmian stóp procentowych w celu uwzglêdnienia zró¿nicowanego zachowania zmian stóp
procentowych na krzywej dochodowoci.
Obie przedstawione na pocz¹tku artyku³u definicje luki stóp procentowych ró¿ni¹ siê od siebie dwoma elementami, to znaczy uwzglêdnieniem lub
nie pozycji zobowi¹zañ pozabilansowych oraz okreleniem aktywów i pasywów, odpowiednio jako wra¿liwych na zmiany stopy procentowej lub maj¹cych sta³e oprocentowanie i przeszacowywanych w danym przedziale luki.
Wspomniane ró¿nice sugeruj¹, ¿e s¹ to dwa ró¿ne pojêcia, niemniej jednak,
gdyby pomin¹æ aspekt dotycz¹cy pozycji pozabilansowych (nie wiadomo dlaczego w pierwszej definicji pominiêto aktywa pozabilansowe, jeli nie pominiêto pasywów pozabilansowych), to s¹dz¹c z zaprezentowanych przyk³adów
[Zawadzka, 1999, s. 103105 i Gup, Brooks, 1997, s. 4951] aktywa wra¿liwe na
lub analizy symulacyjnej (zmieniamy wszystkie mo¿liwe czynniki wp³ywaj¹ce na zmiany wartoci zgodnie z ich rozk³adami). Wymienione metody (w tym dynamiczna luka stóp procentowych)
nie s¹ bezporednio czêci¹ analizy luki, lecz jej rozszerzeniem.

68

ekonomia 8

Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej

zmiany stopy procentowej mo¿na uto¿samiæ z aktywami o sta³ym oprocentowaniu przeszacowywanymi w danym okresie.
Pojêcie wra¿liwoci na ryzyko stóp procentowych odnosi siê bowiem
w tym przypadku wy³¹cznie do ryzyka dochodu, czyli zagro¿enia dla dochodu
odsetkowego netto wskutek niezsynchronizowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów [Jackowicz, 1999, s. 3839], nie obejmuje natomiast ryzyka wartoci (zmian wartoci poszczególnych pozycji w wyniku zmian stóp).
Inaczej mówi¹c, pozycje wra¿liwe na zmiany stopy procentowej s¹ to wy³¹cznie te pozycje, od których naliczane s¹ p³atnoci zale¿ne od stóp procentowych (przynosz¹ce odsetki), natomiast pozosta³e pozycje uwa¿a siê za pozbawione tego ryzyka, mimo ¿e w praktyce zmiany stóp procentowych wp³ywaj¹
na ich wartoæ rynkow¹5. Nie bêdzie pozycj¹ wra¿liw¹ na stopê procentow¹
kapita³ banku, mimo ¿e zmiany stopy procentowej bêd¹ zmienia³y jego wartoæ rynkow¹ (albowiem wartoæ ta jest wypadkow¹ rynkowej wartoci aktywów i pasywów, na które oddzia³uje wysokoæ stóp procentowych) [Uyemura,
Deventer, 1997, s. 75 i 93]. Tym samym pozycjami wra¿liwymi s¹ tylko te, które
przynosz¹ dochody zale¿ne od stóp procentowych.
Tu koñczy siê pe³na zgodnoæ pomiêdzy ród³ami bibliograficznymi, albowiem, o ile pierwsza grupa autorów [Bereza, 1992; Gup, Brooks, 1997; widerski, 1998; Uyemura, Deventer, 1997] nie podkrela specjalnie rozró¿niania
pozycji o oprocentowaniu zmiennym i sta³ym, to druga grupa autorów [Fedorowicz, 1996; Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001; Zawadzka 1999] podzia³ ten
szczególnie uwypukla. Przy czym pozycje o zmiennym oprocentowaniu [Zawadzka, 1999, s. 8890] powinny byæ traktowane odrêbnie, a w³aciw¹ dla nich
metod¹ jest analiza wra¿liwoci, odnosz¹ca siê do elastycznoci stóp oprocentowania aktywów i pasywów. Wymaga to pewnego komentarza. Otó¿ ryzyko stóp procentowych (dok³adnie ryzyko dochodu) zwi¹zane jest z pozycjami
oprocentowanymi wed³ug sta³ych stóp procentowych, poniewa¿ tylko w ich
przypadku mo¿e zachodziæ rozbie¿noæ pomiêdzy stopami na rynku (bêd¹cymi czynnikiem ryzyka) a stopami procentowymi w kontraktach zawartych
przez dany bank. W przypadku pozycji oprocentowanych wed³ug stawek
zmiennych (które mo¿na przeszacowaæ w ka¿dym momencie trwania kontraktu) ryzyko to nie wystêpuje (podobnie jak w przypadku pozycji nieprzynosz¹cych dochodu zale¿nego od stóp procentowych, takich jak na przyk³ad
kapita³y w³asne czy maj¹tek trwa³y), o ile tylko stopy procentowe tych pozycji
mog¹ byæ w pe³ni dostosowywane przez bank w zale¿noci od zmian stóp rynkowych. Je¿eli dana zmienna stopa oprocentowania nie mo¿e byæ w pe³ni
zmieniona w okresie trwania kontraktu, to równie¿ mamy do czynienia z ryzykiem stopy procentowej (jest to tak zwane ryzyko pozycji o oprocentowaniu
5
W pracy [Koch, 1995, s. 249] za aktywa (pasywa) wra¿liwe uznaje siê pozycje zapadalne (wymagalne) w danym przedziale czasu, bêd¹ce przynajmniej czêciow¹ zap³at¹ wartoci nominalnej, ze stop¹ procentow¹ zmieniaj¹c¹ siê zgodnie z umow¹ w danym przedziale czasu i gdy wartoæ nominalna mo¿e byæ zmieniona w przypadku zmian stopy bazowej lub indeksu.
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zmiennym), chocia¿ jest ono mniejsze ni¿ w przypadku pozycji oprocentowanych wed³ug stawek sta³ych, z uwagi na mo¿liwoæ czêciowego dopasowania
stóp procentowych wystêpuj¹cych w kontrakcie ze stopami na rynku.
Obrazowo mo¿na to przedstawiæ, w nastêpuj¹cy sposób. Pozycja o oprocentowaniu zmiennym przypomina korek o zerowej bezw³adnoci, p³ywaj¹cy
po rzece kontraktów zawieranych na rynku. Poziom rzeki odpowiada poziomowi stóp procentowych i ustalany jest przez odp³yw i nap³yw pieni¹dza powodowany przez podmioty zawieraj¹ce kontrakty na rynku (lub przez zarz¹dzaj¹cy zbiornikiem retencyjnym NBP, dokonuj¹cy odpowiednich zrzutów lub redukcji rodków pieniê¿nych  podobnie jak wody). W przypadku
pozycji o oprocentowaniu zmiennym, która nie ma zerowej bezw³adnoci,
wzrost poziomu stóp procentowych powoduje okresowe zalanie korka, a spadek jego czêciowe wynurzenie, po których to zdarzeniach stara siê on odzyskaæ równowagê. Natomiast pozycje o sta³ym oprocentowaniu przytwierdzone s¹ sztywno do dna i w przypadku zmian poziomu stóp procentowych s¹
albo zatopione, albo wystaj¹ ponad powierzchniê. Celem zarz¹dzania ryzykiem stopy procentowej jest zapewnienie, albo aby poziom zanurzenia korka
by³ ca³y czas taki sam, niezale¿nie od poziomu rzeki (stóp procentowych), bo
wtedy pozycje finansuj¹ce i finansowane znajduj¹ siê na tym samym poziomie, albo te¿ by pozycje aktywów i pasywów by³y tak samo zanurzone, czyli
by³y w równy sposób niedopasowane do poziomu stóp na rynku.
Tak wiêc pozycje o zmiennym oprocentowaniu, utrzymuj¹ce swoje oprocentowanie w ka¿dym momencie dok³adnie na poziomie rynkowych stóp procentowych, nie s¹ obci¹¿one ryzykiem stopy procentowej, w odró¿nieniu od
pozycji o oprocentowaniu zmiennym, które nie dopasowuj¹ siê tak idealnie
i potrzebuj¹ pewnego czasu na pe³ne dostosowanie siê do stóp rynkowych
(czasem równego terminowi przeszacowania). Nie s¹ obci¹¿one ryzykiem stopy procentowej równie¿ pozycje o oprocentowaniu sta³ym (zmieniaj¹ce swoje oprocentowanie w okresach przeszacowania, a nie natychmiast), ale tylko
pod warunkiem, ¿e s¹ dopasowane co do czasu przeszacowania i wartoci
(czyli oprocentowanie aktywów i pasywów zmienia siê dok³adnie w tym samym czasie, luki za wynosz¹ zero). Je¿eli te dwa ostatnie warunki nie s¹
spe³nione (niezerowa wartoæ luki) i/lub mamy ró¿ne okresy przeszacowania,
to wystêpuje ryzyko stopy procentowej (ryzyko dochodu).
Jak s¹dzê, teoretycznie nie ma podstaw do wy³¹czania pozycji o zmiennym
oprocentowaniu z analizy luki, albowiem pozycja o oprocentowaniu zmiennym mo¿e byæ traktowana jak pozycja o oprocentowaniu sta³ym, w którym
czas trwania sta³ego oprocentowania jest bardzo krótki (najmniejszy czas to
czas pomiêdzy dwiema kolejnymi zmianami oprocentowania na rynku). W ten
sposób pozycja o oprocentowaniu zmiennym to pozycja o oprocentowaniu
sta³ym i bardzo krótkim okresie przeszacowania (por. rozwa¿ania s. 6667)6.
6

Okres przeszacowania ró¿ni lukê stóp procentowych od luki p³ynnoci, która równie¿
wykorzystuje zestawienia aktywów i pasywów (wzglêdnie wraz z pozycjami pozabilansowymi)
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D³ugoæ tego okresu zale¿y natomiast od zdefiniowania oprocentowania
zmiennego, które mo¿e oznaczaæ albo zmiany zachodz¹ce ca³y czas, tak jak
stopy referencyjne na rynku miêdzybankowym (wtedy decyduje minimalny
czas reakcji rynku), albo zmiany, które ustalaj¹ oprocentowanie na kolejny
okres odsetkowy (w zasadzie jest to oprocentowanie quasi-sta³e, jak na przyk³ad skarbowych obligacji trzyletnich, których oprocentowanie jest sta³e
w kolejnym trzymiesiêcznym okresie odsetkowym, a potem mo¿e ulec zmianie)7. Tak czy inaczej pozwala to na zastosowanie metody luki stóp procentowych tak¿e dla pozycji o oprocentowaniu zmiennym, poniewa¿ decyduj¹ce
znaczenie dla przypisania danej pozycji do konkretnego przedzia³u luki ma
okres przeszacowania. W okresie przeszacowania dana pozycja mo¿e zmieniæ
swoje oprocentowanie, je¿eli zajd¹ ku temu okrelone warunki na rynku, na
przyk³ad je¿eli wzrosn¹ stopy procentowe na rynku miêdzybankowym. Stanowi¹ one bowiem koszt alternatywny pieni¹dza dla banków komercyjnych
i podstawê wyceny wielu pozycji o zmiennym oprocentowaniu. Dlatego te¿
nie jest w³aciwe okrelanie, na przyk³ad, ¿e dla danego przedzia³u luki aktywa o oprocentowaniu sta³ym s¹ wiêksze ni¿ pasywa o oprocentowaniu sta³ym,
a resztê stanowi¹ pasywa o oprocentowaniu zmiennym8. Sytuacja taka jest
mo¿liwa jedynie dla najkrótszego przedzia³u luki, w pozosta³ych bowiem
pozycje o oprocentowaniu zmiennym nie mog¹ wystêpowaæ, gdy¿ s¹ przeszacowywane zbyt szybko, inne za s¹ w tym okresie oprocentowane wed³ug sta³ej formu³y (jak w przyk³adzie z trzyletnimi obligacjami skarbowymi)9.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo ró¿nic w sformu³owaniu definicji luki stóp procentowych pojêcie to ogólnie jest rozumiane
bardzo podobnie co do swej idei. Niestety zastosowanie tej metody do okrelania wp³ywu zmian stóp procentowych na wynik banku, jak wspomnia³em na
wstêpie, prowadzi autorów do ca³kowicie odmiennych wniosków, o ile bowiem
niektórzy autorzy [Bereza, 1992; Gup, Brooks, 1997; widerski, 1998; Uyemura,
Deventer, 1997] wskazuj¹, ¿e dodatnia luka stóp procentowych powoduje
wzrost dochodów odsetkowych wraz ze wzrostem stóp procentowych, to dla innych [Fedorowicz, 1996; Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001; Zawadzka 1999]
jest dok³adnie odwrotnie. Rozpatrzmy wiêc nastêpuj¹cy model, w którym:
1) istniej¹ tylko dwa okresy, dla których liczymy lukê: jednoroczny i ponadjednoroczny,
2) s¹ dwa aktywa i dwa pasywa: wra¿liw¹ na ryzyko stopy procentowej nale¿noæ A, niewra¿liwy maj¹tek trwa³y M oraz wra¿liwe na ryzyko stopy procendla okresów zapadalnoci aktywów i wymagalnoci pasywów, które  je¿eli kontrakt nie zostanie zerwany przed czasem  s¹ zawsze d³u¿sze lub co najmniej równe okresom przeszacowania.
7
W wielu przypadkach ten minimalny czas bêdzie wynosi³ jeden dzieñ, tak jak dla stawek
overnight.
8
Por. rysunki w [Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001, s. 7879].
9
Zgodnie z tym, co zosta³o przedstawione wczeniej, mo¿liwe jest te¿ wyeliminowanie
z analizy luki pozycji o oprocentowaniu zmiennym, jako pozycji niewra¿liwych na stopê procentow¹, co oznaczaæ bêdzie zaliczenie ich do ostatniego (najpóniejszego) przedzia³u luki razem
z kapita³em i maj¹tkiem trwa³ym.
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towej zobowi¹zanie P i niewra¿liwe, nazywane kapita³em  K. Z równowagi
bilansowej mamy wiêc: A + M = P + K lub inaczej A  P = K  M,
3) oprocentowanie aktywów wynosi rA, pasywów za rP i jest sta³e, a nastêpnie wzrasta o wielkoæ g jednoczenie zarówno dla pasywów, jak i aktywów
na pocz¹tku pierwszego okresu luki, przy czym g > 0, a rA > rP, aby zapewniæ dodatni¹ mar¿ê odsetkow¹,
4) luka stóp procentowych w pierwszym okresie jest dodatnia, czyli A  P > 0
lub inaczej K  M > 0, gdy¿ s¹ tylko dwa okresy.
Wówczas dochód odsetkowy netto przed zmian¹ stóp procentowych wynosi: rAA  rPP, po zmianie za: (rA + g)A  (rP + g)P = rAA  rPP + g(A  P), co jest
oczywicie wiêksze ni¿ rAA  rPP, poniewa¿ g i (A  P) s¹ wiêksze od zera10. Tym
samym dochody odsetkowe netto w naszym modelowym banku wzrastaj¹.
Wniosku tego nie zmienia tak¿e zastosowanie wag czasowych, albowiem s¹
one równie¿ wiêksze od zera (por. wzór 1.)11. W przypadku uchylenia ostatniego za³o¿enia i przyjêcia krótkiej pozycji (A  P < 0) dochód odsetkowy netto
spada z uwagi na dodatni¹ wartoæ g. Je¿eli g jest ujemne (spadek stóp procentowych), to oczywicie zale¿noæ jest odwrotna i dochód odsetkowy netto
maleje w przypadku dodatniej luki, wzrasta za w przypadku luki ujemnej12.
Co wiêcej, w zaprezentowanym modelu poszczególne pozycje wra¿liwe na
ryzyko zmiany stopy procentowej (A, P) maj¹ oprocentowanie sta³e, zobowi¹zañ za pozabilansowych brak, a wiêc jednoczenie obie definicje luki
stóp procentowych s¹ spe³nione.
Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, dlaczego czêæ prac podaje tê zale¿noæ
inaczej. Wydaje siê, i¿ przynajmniej w przypadku pierwotnej pozycji [Zawadzka, 1999] na któr¹ powo³uj¹ siê pozostali autorzy [Fedorowicz, 1996; Iwonicz-Drozdowska, Nowak, 2001], wyjanienie le¿y w pominiêtym znaku minus
przy luce stopy procentowej dla nadwy¿ki pasywów nad aktywami. Je¿eli luka jest dodatnia, a aktywa wra¿liwe (o sta³ym oprocentowaniu) s¹ wiêksze ni¿
odpowiadaj¹ce im pasywa, to sytuacja odwrotna powinna byæ zapisana ze
znakiem minus. Co ciekawe jednak, pozostawienie znaku dodatniego zosta³o
uzasadnione, albowiem w sytuacji nadwy¿ki po stronie aktywów:
relatywnie nisko oprocentowane aktywa musz¹ byæ refinansowane za pomoc¹ pasywów, na które bêd¹ oddzia³ywaæ rosn¹ce stawki oprocentowania na rynku pieniê¿10
Brak tu czynnika czasu, bo przeszacowanie oprocentowania aktywów i pasywów dla
uproszczenia nastêpuje w tym samym momencie, a wiêc oddzia³uje równie d³ugo na przychody
i koszty odsetkowe.
11
W tym przypadku waga czasowa wynosi 0,5, co oznacza, ¿e rednio przez pó³ roku nowe
stopy oddzia³uj¹ na dochody odsetkowe banku. Zmniejsza to korzyci z wy¿szych stóp procentowych, ale i tak s¹ one wy¿sze ni¿ w przypadku braku zmian oprocentowania, chyba ¿e przeszacowanie nast¹pi w ostatnim dniu przedzia³u luki, wówczas nie bêdzie ¿adnych korzyci dla
dochodu odsetkowego w pierwszym roku.
12
Por. tak¿e na przyk³ad [widerski, 1999, s. 115].
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nym. W efekcie bêdzie maleæ przeciêtna ró¿nica oprocentowania miêdzy aktywami
i pasywami, co wp³ynie negatywnie na rentownoæ banku [Zawadzka, 1999, s. 108].
W wietle tego, co zosta³o dotychczas przedstawione, wyt³umaczenie powy¿sze wydaje siê co najmniej dziwne, po pierwsze dlatego, ¿e nie trzeba
niczego dodatkowo refinansowaæ drogimi pasywami z rynku. Wykorzystuj¹c
zaprezentowany model, przy za³o¿eniu, ¿e aktywa i pasywa trwaj¹ bez zmian
w nieskoñczonoæ, natomiast w ka¿dym roku mo¿e nast¹piæ przeszacowanie
oprocentowania, nie ma powodu do po¿yczania dodatkowych kwot pasywów
z rynku, albowiem równanie bilansowe jest zawsze spe³nione: A + M = P + K,
oprocentowanie aktywów jest wy¿sze ni¿ pasywów, a zmiany stóp zachodz¹
równolegle. Gdybymy usunêli dodatkowe za³o¿enie o trwaniu aktywów i pasywów na rzecz ci¹g³ej wymiany pasywów i aktywów, to wniosek ten równie¿
by³by prawdziwy, skoro bowiem przeszacowanie ju¿ nast¹pi³o (stopy s¹ na
przyk³ad wy¿sze), to nowe pasywo niczym nie ró¿ni siê od starego, równie¿
maj¹cego nowe oprocentowanie i tê sam¹ wielkoæ13.
Wystêpowanie luki dodatniej nie jest wiêc równoznaczne sytuacji, w której ju¿ przeszacowano pasywa, ale jeszcze nie przeszacowano aktywów, je¿eli
bowiem zmiany zachodz¹ w tym samym przedziale luki, to jest to tak, jakby
zarówno pasywa jak i aktywa zmienia³y oprocentowanie w tym samym momencie14. Uwaga ta wskazuje jednoczenie na jeszcze jedn¹ z podstawowych
wad metody luki, jak¹ jest brak informacji o zagro¿eniu ryzykiem stopy procentowej wewn¹trz przedzia³u luki15. Inaczej mówi¹c, jeli rozpatrujemy na
przyk³ad lukê w okresie od trzech do szeciu miesiêcy i przeszacowanie aktywów nastêpuje na koñcu szeciomiesiêcznego okresu, a przeszacowanie pasywów na pocz¹tku przedzia³u, to przy równych wielkociach aktywów i pasywów wra¿liwych luka jest zerowa, natomiast ryzyko nie.
Przyjmijmy jednak, ¿e w tym ostatnim przyk³adzie dobierzemy przedzia³y
luki w taki sposób, by przeszacowanie pasywów nast¹pi³o we wczeniejszym
przedziale luki ni¿ aktywów. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma
okresami luki i dwiema lukami. Zmodyfikujmy wiêc nasz prosty model, dziel¹c pierwszy rok na dwie czêci od t0 = 0 do ti i od ti do tn = 12 oznaczaj¹cego
koniec roku. W pierwszym okresie przeszacowujemy pasywa, w drugim aktywa. Wobec tego w pierwszym okresie luka wynosi P (bo A = 0), w drugim za
A (bo P = 0). Je¿eli oprocentowanie zmienia siê o g, to mamy w pierwszym
okresie spadek dochodu odsetkowego g(A  P) = gP < 0, w drugim za wzrost
g(A  P) = γA > 0.
13
Na przyk³ad, zast¹pienie starego depozytu nowym o tej samej wartoci jest równoznaczne
z dalszym trwaniem depozytu starego, tyle ¿e z wy¿szym oprocentowaniem.
14
Jak ju¿ wspomnia³em, z regu³y przyjmuje siê, ¿e przeciêtnie jest to rodek okresu, z uwagi
na równe prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zmiany w którymkolwiek momencie danego przedzia³u luki.
15
Por. [Uyemura, Deventer, 1997, s. 144148].
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O tym, który efekt przewa¿y, zadecyduj¹ wagi, które wynosz¹
 -

JE


dla pasywów i
 -

JE +J


dla aktywów. Ostatecznie ca³kowita zmiana dochodu odsetkowego jest równa:
J +
J
 - E
 - E
-g)
+ g2


i powinna byæ wiêksza od zera (je¿eli chcemy uzyskaæ wzrost dochodu odsetkowego), co po przekszta³ceniach daje warunek na pozytywny wp³yw wzrostu
oprocentowania na przeciêtny dochód odsetkowy:
)

 -JE
>2
"-JE

Wyra¿enie to oznacza, ¿e im wy¿sze jest ti (d³u¿szy jest pierwszy okres), tym
wiêksza musi byæ ró¿nica pomiêdzy aktywami i pasywami wra¿liwymi na stopê procentow¹, by uzyskaæ wzrost dochodu odsetkowego netto przy wzrocie
stóp procentowych. Zgodnie z powy¿szym, jeli zmiany oprocentowania zachodz¹ niejednoczenie, mo¿liwe jest takie kszta³towanie siê terminów przeszacowania, ¿e samo istnienie nadwy¿ki aktywów wra¿liwych na stopê procentow¹ nad pasywami nie zapewni wzrostu dochodu odsetkowego. Przypadek ten nie jest jednak typowy dla analizy luki, poniewa¿ normalnie zak³adamy, ¿e zmiany oprocentowania po obu stronach bilansu zachodz¹ jednoczenie, a o ich wp³ywie na wynik odsetkowy decyduje tylko nadwy¿ka po
stronie aktywów lub pasywów.
Argumentacja, uzasadniaj¹ca ujemny wp³yw dodatniej luki na wynik
odsetkowy w przypadku wzrostu stóp procentowych, nie jest niestety tak¿e
zgodna ze statycznym charakterem tej metody, która nie mo¿e odnosiæ siê do
faktów pozyskiwania w innych okresach nieznanych wielkoci pasywów czy
udzielania podobnie nieznanych wielkoci aktywów dla innych przedzia³ów
luki ni¿ rozpatrywany. Nie jest wiêc w³aciwe przyjmowanie, ¿e nadwy¿ka
aktywów nad pasywami o sta³ym oprocentowaniu (pomijaj¹c wczeniejsze
uwagi) bêdzie finansowana [Zawadzka, 1999, s. 107] dro¿szymi pasywami, poniewa¿ wniosek ten postuluje finansowanie pochodz¹ce z innych przedzia³ów luki. Tymczasem metoda ta pozwala tylko na to, by suma wszystkich luk
wynosi³a 0, przy za³o¿eniu, ¿e ca³kowita luka pozycji wra¿liwych na stopê procentow¹ pokryta jest pozycjami niewra¿liwymi. Nie ma wiêc w tym przypadku sparowania otwartych pozycji (luk) w poszczególnych przedzia³ach.
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Reasumuj¹c powy¿sze wywody, nale¿y stwierdziæ, ¿e:
1. Definicja luki stóp procentowych odnosz¹ca siê do ró¿nicy pomiêdzy aktywami i pasywami wra¿liwymi na ryzyko jest szersza ni¿ definicja odnosz¹ca
siê jedynie do pozycji oprocentowanych wed³ug sta³ych stawek oprocentowania i pozwala na objêcie równie¿ czêci ryzyka stóp zmiennych.
2. Z racji statycznoci tej metody po¿¹dane jest uzupe³nianie jej innymi metodami odnosz¹cymi siê do wra¿liwoci i analiz symulacyjnych, co pozwoli³oby uwzglêdniæ zarówno dynamikê oddzia³ywania stóp procentowych
na dochody odsetkowe banku, jak i wyeliminowaæ czêæ pojawiaj¹cych siê
b³êdów.
3. Wzrostowi stóp procentowych (ceteris paribus), zgodnie z tym co zosta³o
powiedziane, odpowiada wzrost dochodu odsetkowego w przypadku dodatniej luki i spadek dochodu w przypadku luki ujemnej, a spadkowi stóp
procentowych odpowiada wzrost dochodu odsetkowego w przypadku luki
ujemnej i spadek dochodu w przypadku luki dodatniej.
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Abstract

The Interest Rate Gap Definition and the Risk Measurement
In the Polish literature on the interest rate risk two ways of defining the interest rate gap (also called net mismatch position) parallel exist, leading to discrepant recommendations to the practice of the interest rate risk management. This paper aims at analysing those two approaches and verifying the implications of each of them. The analysis leads to the conclusion that the definition that bases the gap calculation on interest rate sensitive positions is better
(than that using fixed interest rate positions), whereas some authors' suggestions that the positive (negative) gap is accompanied by a drop in interest incomes in the case of rise in interest rates are unfounded.
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