
Zarządzanie ryzykiem to pojęcie bardzo ogólne. Może dotyczyć różnych ryzyk, może 
odnosić się do różnych metod ograniczających ryzyko. Co więcej, często stosuje się ten 

termin do określenia tylko pewnej wybranej metody lub etapu procesu zarządzania ryzy-
kiem, np. zabezpieczania portfela kontraktów instrumentami pochodnymi (derywatami) 
czy zabezpieczania majątku trwałego spółki poprzez wykupienie ubezpieczenia. 
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Korporacyjne spojrzenie 
na zarządzanie ryzykiem

W tym artykule chciałbym jednak spojrzeć szerzej,  
z poziomu całego przedsiębiorstwa, i przybliżyć korporacyj-
ne podejście do zarządzania ryzykiem na zliberalizowanym 
rynku energii elektrycznej (REE). 

O ile z punktu widzenia działu handlowego ryzyko 
(rynkowe) mogłoby się ograniczyć do ryzyka związanego 
z aktualnie zawartymi transakcjami, to z punktu widzenia 
całego przedsiębiorstwa ryzykiem jest również, a może 
raczej przede wszystkim, możliwość niezrealizowania pla-
nowanego (oczekiwanego) zysku netto lub/i planowanego 
(oczekiwanego) przepływu pieniężnego. Obie koncepcje 
odnoszą się do elementów sprawozdania finansowego, 
ściślej do Rachunku Zysków i Strat (RZiS) i Rachunku Prze-
pływów Pieniężnych (RPP). W pewnym sensie one się uzu-
pełniają – zysk netto ma u podstaw zasadę memoriałową, 
zaś rachunek przepływów pieniężnych – zasadę kasową. Nie 
wydaje się zatem zasadny wybór tylko jednej z nich. W ten 
sposób otrzymujemy dwie koncepcje rozumienia ryzyka 
w przedsiębiorstwie:

ryzyko oznacza możliwość niezrealizowania planowa-
nego zysku netto – mówimy wtedy o zysku narażonym 
na ryzyko (Earnings at Risk, EaR),
ryzyko oznacza możliwość niezre-
alizowania planowanego przepły-
wu pieniężnego – mówimy wtedy  
o przepływie pieniężnym nara-
żonym na ryzyko (Cash Flow at 
Risk, CFaR).

W korporacyjnym podejściu do 
zarządzania ryzykiem nie należy jednak 
ograniczać się wyłącznie do takiego 
globalnego (top-down) pojmowania ryzyka. Co prawda 
pozwala ono oszacować prawdopodobieństwo i wielkość 
potencjalnych strat, jednak istotnym problemem dla każ-
dego przedsiębiorstwa jest przeciwdziałanie zdarzeniom 
prowadzącym do strat. Alternatywne podejście bottom-up 
koncentruje się na źródłach ryzyka. Źródła te odnoszą się 
do zależności między wynikiem finansowym a określonymi 
zdarzeniami. I tak na przykład, o ile tylko pozwalają na to 

•

•

dane, działalność handlowa może zostać szczegółowo rozbi-
ta na źródła (czynniki) ryzyka. Wtedy każdy z tych czynników 
może być odpowiednio modelowany ze znacznie większą 
dokładnością niż miałoby to miejsce na poziomie samego 
sprawozdania finansowego. Tak wykonane analizy pozwolą 
na dokładniejszą identyfikację zagrożeń oraz skuteczniejsze 
zarządzanie ryzykiem.

Nieco historii
Idea analizowania i modelowania poszczególnych 

czynników ryzyka wywodzi się z opracowanej pod koniec 
lat 80 zeszłego wieku i spopularyzowanej kilka lat później 
przez bank inwestycyjny J.P. Morgan metodologii wartości 
narażonej na ryzyko (Value at Risk, VaR). VaR definiuje się 
jako stratę, która z pewnym prawdopodobieństwem nie 
zostanie przekroczona w określonym czasie. Zasadniczo 
jest to statystyczne oszacowanie przyszłych, potencjalnych 
zmian wartości portfela, które mogą wyniknąć ze zmian cen 
rynkowych (czyli ryzyka rynkowego). Podstawową zaletą 
miary VaR jest jej prostota. Jedna liczba zastępuje, często 
niezrozumiałe dla kadry kierowniczej, raporty przedstawia-
jące możliwe zmiany wartości poszczególnych składowych 

portfela. Ta prostota przyczyniła się do 
ogromnej popularności VaR i przyjęcia 
jej jako standardowej miary ryzyka  
w świecie finansowym. Oficjalnie stało 
się to w 1996 r. wraz z opublikowaniem 
poprawki do tzw. Umowy Bazylejskiej  
z 1988 r. – pierwszej międzynarodo-
wej umowy dotyczącej wymogów 
kapitałowych, która ustanawiała rów-
ne warunki działalności dla banków  
i instytucji finansowych aktywnych na 

rynku międzynarodowym. Zmieniające się realia rynkowe  
i nabyte doświadczenia (m.in. zdanie sobie sprawy, że ryzy-
ko kredytowe i operacyjne są równie groźne co rynkowe) 
wymuszały wprowadzanie poprawek i zmian. W 2004 r. 
Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego opublikował 
ostateczną wersję obowiązującej obecnie Nowej Umowy 
Kapitałowej (Umowa Bazylejska II). Wyróżnia się w niej tzw. 
trzy filary zarządzania ryzykiem: 
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„
Konsekwencją 

kompleksowego za-
rządzania ryzykiem 
jest konieczność prze-
prowadzania nieza-
leżnego scentralizo-
wanego przeglądu.



ustalenie minimalnych wymogów kapitałowych  
w odniesieniu do ryzyka rynkowego, kredytowego  
i operacyjnego,
wprowadzenie analizy nadzorczej, tj. monitorowania 
procesu zarządzania ryzykiem i ewentualnego kie-
rowania dodatkowych zaleceń do poszczególnych 
podmiotów, oraz 
wprowadzenie dyscypliny rynkowej, czyli wymogu 
ujawniania wszelkich niezbędnych danych i informacji 
o sytuacji finansowej uczestników rynku.

W odniesieniu do przedsiębiorstw, w tym działających na 
REE, nie wszystkie wymogi Nowej Umowy Kapitałowej mają 
zastosowanie i niekoniecznie obowiązują w takim samym 
stopniu jak banki i instytucje finansowe. Niemniej jednak Nowa 
Umowa Kapitałowa może być wyznacznikiem dla opracowania 
metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 

Warto w tym miejscu podkre-
śl ić,  że RZiS i  RPP nie zawierają 
jedynie informacji o ryzyku rynko-
wym, ale również o kredytowym 
czy operacyjnym. W szczególności, 
zaksięgowane zyski nie potwier-
dzone odpowiednimi przepływami 
pieniężnymi wskazują na ryzyko 
kredytowe. Przypomnijmy, bo prze-
cież nie wszyscy muszą pamiętać, 
że ryzyko rynkowe (market risk) to 
przede wszystk im ryzyko zmian 
cen towarów (produktów, surowców) i instrumentów 
finansowych (stóp procentowych, kursów walutowych).  
Z kolei ryzyko kredytowe (credit risk; nazywane również 
ryzykiem kontrpartnera – counterparty risk) wynika  
z możliwości niedotrzymania warunków umowy przez 
kontrpartnerów (kontrahentów) i wiążącą się z tym 
koniecznością windykacji długów. Wszystkie pozostałe 
ryzyka często wrzuca się do jednego worka i określa 
mianem ryzyka operacyjnego (operational risk). Bardziej 
ściśle definiuje się ryzyko operacyjne jako konsekwencje 
nieodpowiednich systemów informatycznych, niewła-
ściwej kontroli, błędów i oszustw ludzkich lub złego 
zarządzania kadrą. 
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Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem
Zintegrowane lub kompleksowe zarządzanie ryzykiem 

(IRM, Integrated Risk Management; ERM, Enterprise-wide 
Risk Management) jest przedsięwzięciem, którego celem jest 
kontrola i zarządzanie ryzykiem całej instytucji. Zrozumienie 
ryzyk zagrażających firmie pozwala na podejmowanie korzyst-
niejszych decyzji strategicznych, oraz, dzięki temu, na lepsze 
wykorzystywanie zasobów firmy. Skuteczne zarządzanie ryzy-
kiem polega również na trafnym prognozowaniu czynników 
ryzyka w różnych horyzontach czasowych oraz rozważaniu 
różnych scenariuszy. Konsekwencją tak postawionego za-
gadnienia jest konieczność zbierania bardzo szczegółowych 
informacji na temat działalności całego przedsiębiorstwa, 
poczynając od danych handlowych (włączając w to informacje  
o kontrahentach), poprzez sprawozdania finansowe  
i umowy ubezpieczeniowe, a kończąc na danych eksploata-
cyjnych i operacyjnych. 

Na konkurencyjnym REE zarządy 
firm stają wobec konieczności podejmo-
wania decyzji w warunkach niepewności 
i występującego ryzyka. Konsekwencją 
przyjęcia koncepcji kompleksowego 
zarządzania ryzykiem jest koniecz-
ność przeprowadzania niezależnego 
scentralizowanego przeglądu poprzez 
zespół odpowiedzialny za zarządzanie 
ryzykiem w całej instytucji. Liderem 
takiego zespołu (roboczo nazwijmy go 
Zespołem Zarządzania Ryzykiem – ZZR) 

powinna być osoba podlegająca wyłącznie zarządowi (może 
nią być członek zarządu), tzw. Chief Risk Officer (CRO). Z kolei 
ZZR powinien odpowiadać wyłącznie przed nim; w swoich 
działaniach ZZR musi być bowiem niezależny od innych pra-
cowników, w szczególności handlowców. Z kolei zarząd musi 
być świadomy tego, że skutkiem stworzenia takiego zespołu 
mogą być konflikty w sferze zarządzania. Jednak większym 
problemem niż wewnętrzne konflikty, może być niewłaściwie 
prowadzone zarządzanie ryzykiem w skali całej instytucji. 
Dlatego ważne jest aby wypracować świadomość narażenia 
na ryzyko (tzw. risk awareness) w całym przedsiębiorstwie, 
np. organizując szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi  
z zakresu zarządzania ryzykiem.

Działanie Opis

Ponoszenie ryzyka
Przyjęcie ryzyka na siebie z wszelkimi tego konsekwencjami. To działanie ma zastosowanie 
wyłącznie w sytuacji, gdy koszty pokrycia potencjalnych strat są stosunkowo niewielkie czy 

wręcz zaniedbywalne w skali całego przedsiębiorstwa.

Własne pokrycie 
ryzyka

Kalkulacja odpowiednich cen wyrobów (uwzględniających cenę za ryzyko) lub tworzenie 
rezerw kapitałowych.

Dywersyfikacja 
ryzyka

Rozproszenie ryzyka na różne produkty, klientów, czy rynki. Gdy podstawowym produktem 
jest wytwarzana energia elektryczna, dywersyfikacja może dotyczyć paliw do produkcji 

energii elektrycznej (i źródeł oraz kierunków zaopatrzenia w paliwa), klientów (posiadanie 
kilku, kilkunastu klientów o podobnym potencjale nabywczym) lub rynków (kontrakty 

bilateralne, giełda).

Kompensacja 
ryzyka

Zabezpieczenie się przed ryzykiem (hedging) poprzez stosowanie instrumentów 
pochodnych i innych transakcji zabezpieczających. Kompensacja ryzyka ma miejsce, gdy 

istnieje możliwość wzajemnego połączenia transakcji w taki sposób, aby ryzyko straty 
związane z jedną transakcją stanowiło potencjalny zysk w ramach drugiej transakcji, np. 

jednoczesny zakup energii i jej sprzedaż innemu kontrahentowi. 

Przeniesienie 
ryzyka

Przeniesienie na strony trzecie może być realizowane na kilka sposobów. W zamian za 
opłaty giełda gwarantuje wypłacalność kontrpartnerów, a zatem bierze na siebie ryzyko 

kredytowe. Z kolei w ramach umowy ubezpieczeniowej ubezpieczony otrzyma od 
ubezpieczyciela odszkodowanie w przypadku zaistnienia szkody. 

Unikanie ryzyka
To najpewniejsze zabezpieczenie się przed ryzykiem. Często jednak wielkość 

zaangażowanego kapitału i brak możliwości podejmowania alternatywnej produkcji 
praktycznie wyklucza możliwość unikania ryzyka. Dlatego też podstawową formą kontroli 

ryzyka pozostaje jego ograniczanie za pomocą wyżej przedstawionych działań.
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Co robić 
w obliczu ryzyka?

„
Podstawą syste-

mu, który umożliwia 
skuteczne zarządzanie 
ryzykiem, jest prawi-
dłowe gromadzenie  
i archiwizacja danych.



W kontekście projektowania systemu zarządzania ryzy-
kiem konieczne jest uwzględnienie zarówno ryzyka rynko-
wego, jak i ryzyka kredytowego oraz operacyjnego. Ryzyka 
pojawiające się w ramach tych trzech kategorii powinny 
być nieustannie identyfikowane, mierzone, monitorowane, 
zarządzane oraz raportowane. 

Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem można podzielić na etapy.  

W pierwszej kolejności (etap I) należy zidentyfikować ryzyka 
grożące przedsiębiorstwu, w tym ustalić przyczyny oraz stwier-
dzić potencjalne konsekwencje. Następnie należy przeanali-
zować te ryzyka (etap II), czyli ustalić prawdopodobieństwa 
wystąpienia i zależności między zdarzeniami oraz oszacować 
rozmiary i (finansowe) konsekwencje tych zdarzeń. W przy-
padku niektórych ryzyk możemy stworzyć uproszczone mapy 
(tablice) ryzyka, które w przybliżeniu opisują częstotliwość  
i rozmiary poszczególnych zdarzeń, bez wchodzenia w detale. 
Dwa pierwsze etapy realizuje się raz na jakiś czas (opracowanie 
systemu, wprowadzenie modyfikacji wynikających ze zmian 
w działalności przedsiębiorstwa lub funkcjonowania rynku) i 
najlepiej powierzyć je specjalistom. 

W etapie III procesu zarządzania ryzykiem należy 
opracować warianty, tj. ustalić możliwe scenariusze (alter-
natywne strategie) oraz przeanalizować koszty związane 
z poszczególnymi wariantami. W etapie IV należy ocenić 
ryzyko poprzez stwierdzenie gotowości i ustalenie zdol-
ności przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka, ustalenie 
poziomu ryzyka oraz ocenę adekwatności i stopnia redukcji 
ryzyka dla opracowanych wariantów (scenariuszy). Te dwa 
etapy realizuje się na bieżąco. Dobrze aby były one czę-
ściowo zautomatyzowane, poprzez wykorzystanie systemu 
komputerowego do przeprowadzania analiz i symulacji. 

W etapie V należy podjąć decyzje oraz rozpocząć działania 
związane z optymalną strategią. Etap VI to etap kontrolny, na 
który składa się sprawdzenie i ocena skutków podjętych dzia-
łań, wprowadzenie zmian w procesie zarządzania ryzykiem 
(w przypadku zauważonych błędów) oraz dalsze korzystanie 
z procedur i narzędzi, które się sprawdziły.

Kilka uwag na zakończenie
Zarządzanie ryzykiem nie służy do generowania zysków, 

lecz ograniczania strat. Co więcej, żaden system zarządzania 
ryzykiem nie zapewnia całkowitej eliminacji strat. Należy 

jednak dążyć do tego, aby minimalizować 
ryzyko ich powstawania. Proces zarządzania 
ryzykiem powinien być zaprojektowany 
w ten sposób, aby wykluczyć możliwość 
poniesienia tych strat, które mogą zagrozić 
egzystencji przedsiębiorstwa. Rozpoznanie 
ryzyk i wdrożenie skutecznych narzędzi 
ich ograniczania pozwala na podjęcie sku-
tecznych działań prewencyjnych wobec 
zagrożenia. Sukces zarządzania ryzykiem 
uzależniony jest również od określenia 
istotnych powiązań pomiędzy ZZR a innymi 
departamentami przedsiębiorstwa. 

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem 
każde przedsiębiorstwo potrzebuje jednoli-
tego systemu komputerowego. Istotne jest 
aby wszelkie narzędzia służące do analiz  
i oceny ryzyka a także raportowania i opra-
cowywania wariantów (scenariuszy) ściśle 

współpracowały z bazą danych, w której gromadzone będą 
wszelkie dokumenty. System powinien mieć cechy infra-
struktury otwartej. Oznacza to, że wraz ze zmieniającymi się 
warunkami rynkowymi powinna zostać zagwarantowana 
możliwość definiowania nowych czynników ryzyka oraz 
eliminowania czynników, które utraciły swoje znaczenie. 
System powinien również być skalowalny, tzn. rosnąć wraz 
z potrzebami przedsiębiorstwa, a tym samym zachowywać 
dużą wydajność bez potrzeby znaczących modyfikacji 
wraz ze wzrostem liczby potencjalnych czynników czy 
obszarów analiz.

Podstawą systemu, który umożliwia skuteczne 
zarządzanie ryzykiem, jest prawidłowe gromadzenie  
i archiwizacja danych, w celu dalszego ich przetwarza-
nia. Dotychczasowe doświadczenia w projektowaniu 
systemów zarządzania ryzykiem pozwalają wyróżnić 
kilka zasadniczych przyczyn ograniczających przetwa-
rzanie zgromadzonych danych na użyteczną wiedzę. Po 
pierwsze, dotarcie do potrzebnych danych jest często 
utrudnione ze względu na ich rozproszenie oraz brak 
sprecyzowanych procedur wymiany dokumentów 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami lub/i depar-
tamentami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa.  
Po drugie, dane przechowywane są w różnych formatach 
od dokumentów papierowych począwszy, poprzez ma-
teriały zeskanowane, a na dokumentach elektronicznych, 
takich jak pliki arkuszy kalkulacyjnych skończywszy. 
Jedynym efektywnym rozwiązaniem tych problemów 
jest jak najszybsze zbudowanie bazy danych, tj. miejsca, 
w którym przechowywane będą dane zweryfikowane  
i w ujednoliconej postaci. 
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Ilustracja graficzna 
EaR. EaR95% = 3.15 

mln zł oznacza, że  
z prawdopodobień-
stwem 95% zysk nie 

będzie niższy od 
planowanego (3.65 
mln zł) o więcej niż 

0.50 mln zł.


