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Wstêp
Kluczowe wskaŸniki ryzyka (KRI, key risk indicators) stanowi¹ element
systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Ich iloœciowo-jakoœciowy charakter pozwala nie tylko na wyznaczenie poziomu ryzyka
operacyjnego, ale równie¿ na osadzenie zdarzeñ operacyjnych w szerszym kontekœcie ca³oœciowego zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym. W polskiej praktyce bankowej KRI stosowane s¹ coraz czêœciej nie tylko jako
narzêdzie wspomagaj¹ce metody iloœciowe, ale jako jeden z podstawowych elementów zintegrowanego systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym.
Celem opracowania jest charakterystyka KRI stosowanych w zarz¹dzaniu ryzykiem operacyjnym w bankach, ze szczególnym uwzglêdnieniem
fazy ich doboru – podstawowej dla w³aœciwej konstrukcji ca³ego systemu
zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym. Zaproponowane zostanie równie¿
narzêdzie wspomagaj¹ce proces doboru KRI, w postaci metody hierarchicznej analizy problemu (AHP, analytic hierarchy process), pozwalaj¹ce
na optymalizacjê wybranego zestawu ze wzglêdu na istotne dla banku
kryteria, a co za tym idzie, na polepszenie jakoœci funkcjonowania systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym. Przedstawiona zostanie pierwsza faza dzia³ania tej metody – hierarchizacja kryteriów wyboru KRI.

1. Kluczowe wskaŸniki ryzyka
Kluczowe wskaŸniki ryzyka s¹ wa¿nym narzêdziem w procesie zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym, u³atwiaj¹cym jego monitorowanie
i kontrolê. S¹ to statystyki i/lub miary, czêsto finansowe, na podstawie
których mo¿na okreœliæ m.in. wra¿liwoœæ banku na ryzyko, w tym ryzyko
operacyjne. Mo¿na je tak¿e scharakteryzowaæ, wskazuj¹c na ich powi¹zanie z procesowym podejœciem do zarz¹dzania ryzykiem, jako zestaw parametrów procesu biznesowego, które z du¿ym prawdopodobieñstwem
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odzwierciedlaj¹ zmiany profilu ryzyka operacyjnego tego procesu [Orze³,
2005].
Institute of Operational Risk1 definiuje jako metrykê, dostarczaj¹c¹
informacji o poziomie ekspozycji na dane ryzyko operacyjne w okreœlonym momencie czasu [Key Risk Indicators, 2010, s. 1].
WskaŸniki te mo¿na wyznaczyæ na podstawie danych okresowych
(miesiêcznych lub kwartalnych), zwi¹zanych np. z liczb¹ nieudanych
transakcji, wskaŸnikami zmian kadrowych lub czêstotliwoœci¹ b³êdów.
Kluczowe wskaŸniki ryzyka s³u¿¹ przede wszystkim do monitorowania
ryzyka, ale mog¹ te¿ byæ wykorzystywane do jego pomiaru oraz jako
limity ryzyka.
Wprowadzenie zarz¹dzania z wykorzystaniem KRI mo¿e daæ instytucji finansowej wiele korzyœci w ró¿nych aspektach jej dzia³alnoœci [Beasley i inni, 2010, s. 10]:
– apetyt na ryzyko – wprowadzenie KRI pozwala na lepsze okreœlenie
poziomu apetytu na ryzyko i mo¿liwoœæ jego zwiêkszenia,
– identyfikacja nowych ryzyk i mo¿liwoœci – system KRI s³u¿y nie tylko
do monitorowania ryzyk ju¿ istniej¹cych, ale mo¿e te¿ wskazywaæ
pewne trendy, skutkuj¹ce powstaniem nowych ryzyk, które jednoczeœnie mog¹ wskazaæ nowe szanse rozwoju organizacji,
– raportowanie ryzyka – KRI mog¹ s³u¿yæ jako efektywna baza do sporz¹dzania raportów na potrzeby zarz¹dzania, szczególnie w zakresie
zarz¹dzania ryzykiem,
– zapewnienie zgodnoœci (compliance) – dla organizacji podlegaj¹cych
nadzorowi regulacyjnemu, system KRI mo¿e byæ przydatny do wykazania zgodnoœci z wymogami w obszarach takich jak np. poziom
adekwatnoœci kapita³owej lub poziom rezerw.
Koncepcja KRI znana jest instytucjom finansowym od dawna, jednak¿e wykorzystanie ich w efektywnych systemach zarz¹dzania ryzykiem (w tym ryzykiem operacyjnym) stanowi do chwili obecnej spore
wyzwanie. Badania prowadzone przez Risk Management Association2
wskazuj¹, ¿e w przypadku amerykañskich instytucji finansowych KRI
s³u¿¹ przede wszystkim do:
1

Instytucja utworzona w 2004 r. w Wielkiej Brytanii jako niezale¿na, dzia³aj¹ca na zasadzie non-profit, organizacja, której celem jest opracowanie i wdra¿anie standardów w zakresie ryzyka operacyjnego.
2
Risk Management Association (RMA) – amerykañska organizacja zajmuj¹ca siê wprowadzaniem standardów i dobrych praktyk w zakresie zarz¹dzania ryzykiem w instytucjach finansowych.
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raportowania profilu ryzyka na potrzeby zarz¹du,
tworzenia œrodowiska zapobiegaj¹cego powstawaniu zagro¿eñ,
efektywnej integracji narzêdzi pomiaru i zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym [Davies i inni, 2006, s. 3].
W dalszej kolejnoœci wymieniane by³y wspomaganie zarz¹dzania na
poziomie taktycznym oraz koniecznoœæ sprostania wymogom nadzorczym (w tym Bazylei II).
Implementacja systemu KRI w instytucji obejmuje nastêpuj¹ce etapy:
– wybór i opis kluczowych wskaŸników dla ka¿dej kategorii ryzyka,
– okreœlenie poziomu oczekiwanego wraz z zakresem tolerancji oraz
poziomów eskalacji/alarmowania dla wskaŸników,
– nadanie priorytetów wskaŸnikom,
– pomiar wskaŸników,
– wyznaczenie w³aœciwych dla poszczególnych kategorii ryzyka statystyk [Maderak, 2010].
Szczególnie wa¿nym etapem jest etap pierwszy, polegaj¹cy na wyborze i charakterystyce kluczowych wskaŸników ryzyka. Prawid³owo dobrany zestaw wskaŸników pozwala bowiem na identyfikacjê:
– pojawiaj¹cych siê tendencji i sytuacji w przysz³oœci wymagaj¹cych
uwagi,
– obecnych poziomów ekspozycji na ryzyko,
– zdarzeñ z przesz³oœci, które mog¹ pojawiæ siê ponownie.
WskaŸnikiem ryzyka mo¿e byæ praktycznie ka¿da informacja, maj¹ca zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ banku. Pamiêtaæ jednak¿e nale¿y, ¿e dobór
zbyt wielkiej liczby wskaŸników jest równie niebezpieczny dla banku,jak
ich zbyt ma³a liczba. Wed³ug Institute of Operational Risk prawid³owo
dobrane wskaŸniki ryzyka powinny charakteryzowaæ siê nastêpuj¹cymi
cechami:
– adekwatnoœæ – wskaŸniki musz¹ mieæ œcis³y zwi¹zek z monitorowanym zjawiskiem, zgodnie z tym wskaŸniki ryzyka musz¹ byæ
zwi¹zane z ekspozycjami na ryzyko operacyjne instytucji i zapewniaæ
mo¿liwoœæ zarz¹dzania nimi,
– mierzalnoœæ – wskaŸniki musz¹ byæ mierzalne, przy czym musi byæ
zagwarantowana powtarzalnoœæ pomiarów, co wskazuje, ¿e wskaŸniki powinny byæ wyra¿one w postaci liczbowej,
– predykcyjnoœæ – obserwacja zmian wskaŸników powinna umo¿liwiaæ
okreœlenie tendencji z odpowiednim wyprzedzeniem,
–
–
–
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³atwoœæ monitorowania – dane wykorzystane do budowy wskaŸnika
powinny byæ ³atwo dostêpne oraz proste w interpretacji,
– weryfikowalnoœæ – dane u¿yte do budowy wskaŸnika powinny byæ
³atwo weryfikowalne zarówno dla komórki audytu wewnêtrznego,
jak i audytorów zewnêtrznych,
– porównywalnoœæ – wskaŸniki musz¹ umo¿liwiæ porównanie zjawisk
nie tylko w obrêbie firmy, ale tak¿e w jej otoczeniu.
Praktycy zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym z miêdzynarodowej
firmy audytorskiej RiskBusiness Int. Ltd. wskazuj¹ trzy podstawowe
kryteria doboru dobrych wskaŸników ryzyka [Davies i inni, 2006, s. 7]. S¹
to:
– efektywnoœæ,
– porównywalnoœæ,
– ³atwoœæ u¿ycia.
Ze wzglêdu na kryterium efektywnoœci wskaŸniki powinny odpowiadaæ przynajmniej jednemu specyficznemu ryzyku i przynajmniej jednej aktywnoœci biznesowej oraz byæ mierzalne w okreœlonych momentach
czasu, spe³niaæ wymagania co do obiektywizmu pomiaru i zapewniaæ
u¿yteczn¹ informacjê zarz¹dcz¹.
Kryterium porównywalnoœci wymaga, by wskaŸnik by³ wyra¿ony
w postaci liczbowej (jako wielkoœæ, procent lub stosunek) i by³ porównywalny w ró¿nych momentach czasowych nie tylko w ramach instytucji,
ale tak¿e poza ni¹.
Ze wzglêdu na kryterium ³atwoœci u¿ycia, wskaŸniki powinny charakteryzowaæ siê dostêpnoœci¹ (mo¿liwoœci¹ wyznaczenia) w dowolnym
momencie czasu, powinny tak¿e byæ stosunkowo tanie w pozyskaniu
i wyznaczeniu oraz zrozumia³e i proste w komunikacji.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
dobór w³aœciwego dla danej instytucji finansowej zestawu KRI wymaga
z jednej strony wiedzy i doœwiadczenia pracowników odpowiedzialnych
za zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym, z drugiej strony – dostêpu do odpowiednich danych zarówno historycznych, jak i bie¿¹cych.
Proces wyboru zestawu KRI zazwyczaj dokonywany jest z wykorzystaniem jednej z dwóch koncepcji – top-down i bottom-up [Key Risk Indicators, 2010, s. 8]. Koncepcja top-down wykorzystuje wiedzê i doœwiadczenie
pracowników wy¿szego szczebla zarz¹dzania, o d³ugim sta¿u w danej instytucji, którzy identyfikuj¹ podstawowe obszary wystêpowania ryzyka
operacyjnego, Ÿród³a ryzyka i zdarzenia operacyjne. Okreœlaj¹ przy tym
–
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podstawowe wskaŸniki ryzyka oraz metody ich pomiaru i monitorowania. Z kolei bottom-up zak³ada, ¿e za dobór i monitorowanie wskaŸników
ryzyka odpowiedzialni s¹ pracownicy ni¿szego szczebla – mened¿erowie
poszczególnych rodzajów ryzyka, którzy na bie¿¹co nimi zarz¹dzaj¹.
W obu wymienionych wy¿ej podejœciach charakterystyczne jest bazowanie na doœwiadczeniu, wiedzy i umiejêtnoœciach pracowników instytucji zarówno wy¿szego, jak i ni¿szego szczebla zarz¹dzania. Zachodzi
jednak pytanie, czy taki sposób doboru zestawu KRI jest optymalny?
Jak wskazuje doœwiadczenie autora z wdra¿ania systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym w jednym z polskich banków, zestaw wskaŸników ryzyka operacyjnego dobrany zosta³ wed³ug kryterium dostêpnoœci danych, a nie istotnoœci wskaŸników ryzyka. Mo¿e to prowadziæ do
sytuacji, w której stosowany zestaw KRI nie odpowiada rzeczywistemu
profilowi ryzyka banku.
Prób¹ wyeliminowania problemu intuicyjnego doboru KRI przez
pracowników zarz¹dzaj¹cych ryzykiem operacyjnym mo¿e byæ zastosowanie wielowymiarowych metod analitycznych. Wœród wielu opisywanych w literaturze3 na uwagê zas³uguje metoda AHP.

2. Wybór zestawu kluczowych wskaŸników ryzyka metod¹
hierarchicznej analizy problemu
Metoda hierarchicznej analizy problemu zosta³a sformu³owana przez Thomasa L. Saaty’ego w 1980 r. [Saaty, 1986]. S³u¿y ona do rozwi¹zywania z³o¿onych zadañ podejmowania decyzji polegaj¹cych na wyborze
z danego zbioru alternatywnych elementów tego, który najlepiej spe³nia
oczekiwania wyra¿one w postaci celu nadrzêdnego. Podstawowymi zaletami tej metody s¹ [Szymaczek, 2008]:
– spojrzenie na problem decyzyjny z innej perspektywy poprzez uporz¹dkowanie kryteriów i wariantów w ramach hierarchii,
– redukcja problemu wielokryterialnego do wielu prostych porównañ
parami poszczególnych kryteriów i wariantów,
– mo¿liwoœæ ³¹cznej analizy kryteriów wymiernych i niewymiernych
oraz uzyskania zagregowanej oceny wariantów,
– eliminacja ryzyka wp³ywu uprzedzeñ czy manipulacji na decyzjê,
– racjonalne uzasadnienie podjêtej decyzji,
– umo¿liwienie tzw. analizy czu³oœci (wp³ywu zmian poszczególnych
ocen cz¹stkowych na ostateczn¹ decyzjê).
3

Por. [Walesiak, 1996; Steczkowski, Zeliaœ, 198; Jajuga, 1991].
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Metoda AHP opiera siê na trzech g³ównych zasadach:
– dekompozycji zadania w postaci hierarchicznej struktury decyzyjnej:
cel g³ówny, cele poœrednie (kryteria), alternatywy,
– iloœciowej i jakoœciowej porównywalnoœci kryteriów z tego samego
poziomu w odniesieniu do kryterium nadrzêdnego,
– zapewnieniu poprawnoœci logicznej i relacyjnej na wszystkich poziomach struktury hierarchicznej.
Proces decyzyjny w AHP obejmuje dwie g³ówne fazy – fazê
tworzenia hierarchicznej struktury decyzyjnej oraz fazê oceny. Tworzenie
hierarchii ma tutaj kluczowe znaczenie i wymaga zazwyczaj wiedzy
eksperckiej z danej dziedziny (zob. rys. 1).
Rysunek 1. Hierarchiczna struktura decyzyjna w metodzie hierarchicznej analizy
problemu

ród³o: Opracowanie w³asne.

Faza oceny (przy wspó³udziale ekspertów bankowych) sk³ada siê
z kilku etapów, do których zalicza siê:
– utworzenie macierzy porównañ parami elementów danego poziomu
struktury hierarchicznej, w macierzy tej wierszom i kolumnom odpowiadaj¹ poszczególne elementy drzewa decyzyjnego, a wartoœci elementów macierzy stanowi¹ efekt porównania dwóch elementów
struktury wg tzw. skali Saaty’ego (tabl. 1),
– obliczenie wspó³czynników wagowych i sprawdzenie spójnoœci ocen
ekspertów,
– obliczenie ³¹cznych wag dla poszczególnych wariantów.
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Tablica 1. Miary wa¿noœci wykorzystywane do ocen kryteriów (tzw. skala
Saaty’ego)
Miara

Definicja

Objaœnienie

1

Jednakowe znaczenie

3

S³aba lub umiarkowana S³aba (umiarkowana) przewaga
przewaga
jednego elementu nad drugim

5

Du¿a przewaga

7

Bardzo du¿a przewaga Dominuj¹ce znaczenie lub bardzo du¿a
przewaga jednego elementu nad
drugim

9

Absolutna przewaga

Przewaga jednego elementu nad
drugim jest na najwy¿szym mo¿liwym
do okreœlenia poziomie

Wartoœci poœrednie

Stosowane s¹ w przypadku potrzeby
kompromisu

2, 4, 6, 8

Oba elementy wp³ywaj¹ jednakowo

Du¿a przewaga jednego elementu nad
drugim

ród³o: [£êkawa, 2011, s. 238].

Efektem dzia³ania metody AHP jest uszeregowanie kryteriów w kolejnoœci od najlepiej wype³niaj¹cych cel g³ówny do najs³abiej wype³niaj¹cych cel g³ówny.
Z punktu widzenia problemu wyboru zestawu KRI na potrzeby zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym, zastosowanie metody AHP wymaga
zdefiniowania celu g³ównego, zestawu kryteriów oraz podkryteriów. Celem g³ównym w tym przypadku jest zestaw KRI na potrzeby zarz¹dzania
ryzykiem operacyjnym. Badania [Garczyñski, 2012, s. 181] oraz doœwiadczenia autora z wdra¿ania systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym
w jednym z banków pozwalaj¹ na wyodrêbnienie czterech istotnych
obszarów wystêpowania ryzyka operacyjnego, stanowi¹cych kryteria
g³ówne. Wyró¿niæ mo¿na tutaj obszar zasobów ludzkich (kadr), obszar
zwi¹zany z dzia³aniem systemów i procesów, obszar zdarzeñ zewnêtrznych oraz obszar outsourcingu.
W ramach tych obszarów zdefiniowaæ mo¿na wiele wskaŸników
bêd¹cych podkryteriami. W obszarze zasobów ludzkich s¹ to rotacja pracowników, wypowiedzenia umów o pracê, absencja pracowników, sta¿
pracy, czas obsady wolnych stanowisk, przestêpstwa klientów. W obszarze dzia³ania systemów i procesów s¹ to awarie systemu krytycznego,
wady oprogramowania (w ujêciu liczbowym), œredni wiek serwerów,
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œrednia wartoœæ zrealizowanych transakcji, liczba nieautoryzowanych
transakcji, liczba reklamacji. W obszarze zdarzeñ zewnêtrznych s¹ to (wyra¿one liczbowo) akty wandalizmu, przerwy w dop³ywie energii elektrycznej, dzia³anie si³ natury oraz sprawy s¹dowe, których stron¹ jest
bank. W obszarze outsourcingu s¹ to koszty outsourcingu, czêstoœæ zmian
partnerów, liczba b³êdów partnerów. Schematycznie kryteria i podkryteria przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2. Hierarchia kryteriów wyboru zestawu kluczowych wskaŸników
ryzyka (KRI) na potrzeby zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawiona powy¿ej hierarchia kryteriów wyboru KRI stanowi
pierwszy etap zastosowania metody AHP. Drugi z etapów, ocena, wymaga udzia³u ekspertów bankowych w dziedzinie zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym. Niestety, w chwili obecnej autor nie dysponuje jeszcze wynikami takiej oceny. Zostan¹ one przedstawione w innej publikacji
w przysz³oœci.
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Zakoñczenie
Dobór w³aœciwego zestawu KRI w obszarze zarz¹dzania ryzykiem
operacyjnym pozwala na efektywne monitorowanie ekspozycji banku na
ten rodzaj ryzyka bankowego. Zastosowanie metody AHP pozwala na
wybór zestawu najlepiej spe³niaj¹cego oczekiwania banku co do monitorowania obszarów zdarzeñ operacyjnych rzeczywiœcie maj¹cych wp³yw
na wielkoœæ ryzyka operacyjnego. Metoda ta pozwala równie¿ na okreœlenie wiarygodnoœci ekspertów bankowych oceniaj¹cych poszczególne
kryteria, co niew¹tpliwie jest jej dodatkow¹ zalet¹.
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Streszczenie
Kluczowe wskaŸniki ryzyka stanowi¹ element systemu zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Ich iloœciowo-jakoœciowy charakter pozwala nie
tylko na wyznaczenie poziomu ryzyka operacyjnego, ale równie¿ na osadzenie
zdarzeñ operacyjnych w szerszym kontekœcie ca³oœciowego zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym. Kluczowe WskaŸniki Ryzyka s¹ to statystyki i/lub miary, czêsto finansowe, na podstawie których mo¿na okreœliæ m.in. wra¿liwoœæ banku na
ryzyko, w tym ryzyko operacyjne. Szczególnie istotnym etapem jest etap wyboru
KRI. Dobór w³aœciwego dla danej instytucji finansowej zestawu KRI wymaga
z jednej strony wiedzy i doœwiadczenia pracowników odpowiedzialnych zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym, z drugiej – dostêpu do odpowiednich danych
zarówno historycznych, jak i bie¿¹cych.
Prób¹ wyeliminowania problemu intuicyjnego doboru KRI przez pracowników zarz¹dzaj¹cych ryzykiem operacyjnym mo¿e byæ zastosowanie metody
AHP. S³u¿y ona do rozwi¹zywania z³o¿onych zadañ podejmowania decyzji polegaj¹cych na wyborze z danego zbioru alternatywnych elementów tego, który najlepiej spe³nia oczekiwania wyra¿one w postaci celu nadrzêdnego. Proces decyzyjny w AHP obejmuje dwie g³ówne fazy – fazê tworzenia hierarchicznej
struktury decyzyjnej oraz fazê oceny. Tworzenie hierarchii ma tutaj kluczowe
znaczenie i wymaga zazwyczaj wiedzy eksperckiej z danej dziedziny. Efektem
dzia³ania metody AHP jest uszeregowanie kryteriów w kolejnoœci od najlepiej
wype³niaj¹cych cel g³ówny do najs³abiej wype³niaj¹cych cel g³ówny.
Zastosowanie metody AHP pozwala na wybór zestawu najlepiej spe³niaj¹cego oczekiwania banku co do monitorowania obszarów zdarzeñ operacyjnych
rzeczywiœcie maj¹cych wp³yw na wielkoœæ ryzyka operacyjnego. Metoda ta pozwala równie¿ na okreœlenie wiarygodnoœci ekspertów bankowych oceniaj¹cych
poszczególne kryteria, co niew¹tpliwie jest jej dodatkow¹ zalet¹.

S³owa kluczowe
ryzyko operacyjne w banku, KRI, kluczowe wskaŸniki ryzyka, zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym

Selection of Key Risk Indicators for the operational risk management
in bank (Summary)
Key Risk Indicators (KRI) are part of the operational risk management system
in banks. Their quantitative and qualitative nature allows not only to determine
the level of operational risk, but also to put the operational events in the wider
context of the overall operational risk management. Key Risk Indicators are statis-
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tics and/or measures, often financial, under which you can determine, among
others, the bank’s sensitivity to risk, including operational risk. A particularly important step is the step of selecting a Key Risk Indicators. Selecting the proper KRI
system for specific financial institution involves both knowledge and experience
of responsible management staff, on the other hand an access to the relevant data,
both historical and current.
An attempt to eliminate the problem of intuitive of Key Risk Indicators selection by operational risk management staff may be the method of hierarchical
analysis of the problem (AHP). The method is used to solve complex decision-making tasks involving the selection of the alternative set of different elements that meets the expectations expressed in the form of the main goal. Decision-making process in AHP consists of two main phases – phase of creating the
hierarchical structure of decision-making and the evaluation phase. Creation of
the hierarchy is crucial here, and usually requires expert knowledge of the field.
The effect of the AHP method is the criteria ranking from the best to the least filling the main objective.
Application of hierarchical analysis of the problem allows choosing a set that
best meets the expectations of the bank as to the monitoring of areas of operational events actually having an impact on the size of operational risk. This
method also allows determining the credibility of experts for the evaluation of
various criteria, resulting in high reliability of the method.

Keywords
operational risk in bank, KRI, key risk indicators, operational risk
management

