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P R Z E W I DY WA L N O Â å P O L I T Y K I P I E N I ¢ ˚ N E J E B C
Wed∏ug zasad najlepszej praktyki we wspó∏czesnej bankowoÊci centralnej wysokà przewidywalnoÊç polityki pieni´˝nej uwa˝a si´ za cech´ po˝àdanà. Nale˝y jednak wyraênie rozró˝niç przewidywalnoÊç w perspektywie krótko- i d∏ugookresowej. Podczas gdy przewidywalnoÊç krótkoterminowà mo˝na zdefiniowaç wàsko jako zdolnoÊç trafnego przewidywania przez opini´ publicznà decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej w krótkim okresie, szersza i bardziej pojemna znaczeniowo koncepcja przewidywalnoÊci d∏ugoterminowej obejmowa∏aby równie˝ zdolnoÊç rozumienia ca∏oÊciowych ram polityki pieni´˝nej banku centralnego – jej celów i systemowych reakcji
na ró˝ne okolicznoÊci i zdarzenia warunkowe. W tym szerszym znaczeniu przewidywalnoÊç d∏ugoterminowa ÊciÊle wià˝e si´ z kwestià wiarygodnoÊci banku centralnego. Niniejszy artyku∏ analizuje g∏ówne problemy koncepcyjne przewidywalnoÊci – zarówno w jej wymiarze krótko-, jak
i d∏ugoterminowym – oraz omawia osiàgni´cia EBC w kszta∏towaniu wysokiego stopnia ogólnej
przewidywalnoÊci jego polityki pieni´˝nej dzi´ki przejrzystoÊci przyj´tej strategii polityki pieni´˝nej oraz ciàg∏ej komunikacji z opinià publicznà. Artyku∏ przedstawia równie˝ wyniki studiów empirycznych wskazujàce, ˝e rynki finansowe sà w stanie przewidzieç decyzje EBC w sprawie polityki pieni´˝nej z podobnà precyzjà, z jakà przewidujà decyzj´ innych du˝ych banków
centralnych. EBC podejmuje sta∏e wysi∏ki na rzecz upowszechnienia autentycznego rozumienia
zasad jego polityki pieni´˝nej przez opini´ publicznà i rynki finansowe, tym samym przyczyniajàc si´ do dalszego podniesienia poziomu przewidywalnoÊci swoich decyzji.
1 . W P ROWA D Z E N I E
W zasadach najlepszej praktyki wspó∏czesnej
bankowoÊci centralnej – które znajdujà swe
odbicie w ogólnych ramach koncepcyjnych polityki pieni´˝nej EBC – podkreÊla si´, ˝e wysoki stopieƒ przewidywalnoÊci decyzji banku
centralnego jest cechà po˝àdanà. Nale˝y
przy tym wyraênie rozró˝niç poj´cia przewidywalnoÊci w krótkim i d∏u˝szym okresie.
Z przewidywalnoÊcià krótkoterminowà mamy
do czynienia, gdy opinia publiczna jest w stanie trafnie przewidzieç najbli˝szà decyzj´ banku centralnego w sprawie polityki pieni´˝nej 1.
Bardziej fundamentalny wymiar ma przewidywalnoÊç d∏ugoterminowa, która oznacza, ˝e
opinia publiczna dog∏´bnie rozumie zasady polityki pieni´˝nej banku centralnego oraz jego
zachowanie na przestrzeni czasu. Wysoka
przewidywalnoÊç decyzji w sprawie stóp procentowych wynika wówczas z prowadzenia
polityki pieni´˝nej w sposób wiarygodny
i przejrzysty oraz w∏aÊciwego objaÊniania jej
opinii publicznej. Jakkolwiek zatem szeroko
rozumiana przewidywalnoÊç banku centralnego nie jest celem samym w sobie, zwi´ksza
1 Zob. artyku∏ Transparency in the monetary policy of the ECB
w Biuletynie Miesi´cznym z listopada 2002 r.

skutecznoÊç polityki pieni´˝nej i stanowi element odpowiedzialnoÊci banku centralnego
przed spo∏eczeƒstwem.
Niniejszy artyku∏ analizuje podstawowe zagadnienia koncepcyjne i empiryczne dotyczàce
przewidywalnoÊci oraz pokazuje, w jaki sposób zasady polityki pieni´˝nej EBC przyczyniajà si´ do zwi´kszenia przewidywalnoÊci
wspólnej polityki pieni´˝nej, zarówno w krótkim, jak i w d∏u˝szym okresie. Cz´Êç 2 omawia
przewidywalnoÊç i jej rol´ w praktyce stanowienia polityki pieni´˝nej. Cz´Êç 3 przedstawia stosowane przez EBC sposoby zwi´kszenia przewidywalnoÊci prowadzonej polityki
pieni´˝nej, natomiast cz´Êç 4 udost´pnia wyniki studiów empirycznych koncentrujàcych si´
na krótkoterminowej przewidywalnoÊci EBC
w porównaniu z innymi du˝ymi bankami centralnymi. Cz´Êç 5 zawiera uwagi koƒcowe.
2 . P R Z E W I DY WA L N O Â å A P ROWA D Z E N I E
POLITYKI PIENI¢˚NEJ
PrzewidywalnoÊç polityki pieni´˝nej – w jej
w´˝szym rozumieniu – definiuje si´ cz´sto jako zdolnoÊç trafnego przewidzenia przez rynki
finansowe i opini´ publicznà nast´pnej decyzji
banku centralnego w sprawie polityki pieni´˝EBC
Biuletyn Miesi´czny
Styczeƒ 2006
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Wy k re s 1 PrzewidywalnoÊç polityki pieni´˝nej

PRZEWIDYWALNOÂå POLITYKI PIENI¢˚NEJ

PRZEWIDYWALNOÂå
W KRÓTKIM OKRESIE

PRZEWIDYWALNOÂå
W D¸U˚SZYM OKRESIE

Antycypacja najbli˝szej
decyzji w sprawie polityki
pieni´˝nej

Rozumienie poj´cia
stabilnoÊci cen
i systemowych reakcji
polityki pieni´˝nej

SpójnoÊç w perspektywie
krótko- i d∏ugookresowej

nej. Jednak przewidywalnoÊç banku centralnego nie powinna si´ ograniczaç do tak zaw´˝onego w czasie poj´cia, które nie uwzgl´dnia
kwestii adekwatnoÊci decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej z punktu widzenia celu utrzymania stabilnoÊci cen. Bardziej wartoÊciowa
poznawczo definicja dotyczy wi´c przewidywalnoÊci w d∏u˝szym okresie i koncentruje si´
na przestrzeganiu przez bank centralny jego
instytucjonalnych celów oraz na konsekwentnym i przejrzystym korzystaniu z instrumentów dost´pnych dla realizacji tych celów. Bank
centralny jest przewidywalny – w perspektywie d∏ugoterminowej – jeÊli cele te sà przejrzyste i wiarygodne oraz konsekwentnie realizowane poprzez decyzje w sprawie polityki
pieni´˝nej. Sytuacja taka powoduje, ˝e zachowania banku centralnego, a w szczególnoÊci
jego systemowe reakcje na rozmaite okolicznoÊci i zdarzenia warunkowe, stajà si´ zrozumia∏e dla opinii publicznej (zob. wykres 1).
PrzewidywalnoÊci krótkoterminowej nie nale˝y traktowaç jako mechanicznego wskaênika
przejrzystoÊci polityki pieni´˝nej. Wysoka
przewidywalnoÊç w krótkim okresie powinna
byç postrzegana raczej jako naturalny skutek
konsekwentnej realizacji przez bank centralny
przyj´tej strategii polityki pieni´˝nej po∏àczonej z dzia∏aniami informacyjnymi, objaÊniajàcymi jego cele i analizy ekonomiczne. PrzewidywalnoÊç decyzji o stopach procentowych
w krótkim okresie jest wówczas widomym
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Êwiadectwem rozumienia zasad polityki pieni´˝nej przez opini´ publicznà.
PrzewidywalnoÊç d∏ugookresowa podnosi skutecznoÊç polityki pieni´˝nej g∏ównie poprzez
swój wp∏yw na kszta∏towanie si´ oczekiwaƒ co
do przysz∏ej Êcie˝ki gospodarki. Kszta∏towanie
oczekiwaƒ jest kluczowym sk∏adnikiem procesu transmisji polityki pieni´˝nej. W gospodarce
rynkowej bank centralny mo˝e bezpoÊrednio
wp∏ywaç jedynie na krótkoterminowe stopy
procentowe. Decyzje konsumpcyjne i inwestycyjne – a zatem równie˝ przebieg procesów cenowych w perspektywie Êrednioterminowej –
kszta∏tujà si´ natomiast w du˝ym stopniu
pod wp∏ywem d∏ugoterminowych stóp procentowych, które z kolei uzale˝nione sà od indywidualnych oczekiwaƒ co do inflacji i przysz∏ych
decyzji banku centralnego. W efekcie istotnà
sprawà jest umiej´tnoÊç trafnego przewidywania ogólnego kierunku polityki pieni´˝nej
w Êrednim okresie przez sektor prywatny.
PrzewidywalnoÊç zmniejsza niepewnoÊç co
do wysokoÊci stóp procentowych, u∏atwiajàc
tym samym okreÊlanie cen aktywów i obni˝ajàc premie za ryzyko, co z kolei przyczynia si´
do poprawy rynkowej alokacji zasobów. U∏atwia to przedsi´biorstwom lepsze zarzàdzanie
bilansami,
ogranicza
ich
wra˝liwoÊç
na wstrzàsy gospodarcze i obni˝a koszty zarzàdzania ryzykiem, tworzàc w ten sposób w∏aÊciwe warunki dla decyzji inwestycyjnych.
Ponadto zrozumienie strategii polityki pieni´˝nej przez opini´ publicznà pomaga ukierunkowaç zachowania p∏acowe i cenotwórcze w sposób zgodny z celami banku centralnego. Stan
taki mo˝na osiàgnàç jedynie dzi´ki konsekwentnej i wiarygodnej realizacji strategii polityki pieni´˝nej przez bank centralny. JeÊli
natomiast sektor prywatny nie rozumie reakcji
banku centralnego na zmiany sytuacji gospodarczej i nie dostrzega jego determinacji
w utrzymywaniu stabilnoÊci cen w Êrednim
okresie, sytuacja taka mo˝e doprowadziç
do niskiej przewidywalnoÊci oraz braku zakotwiczenia oczekiwaƒ inflacyjnych na poziomie
zgodnym z celami banku centralnego. Krótko-

terminowe zmiany poziomu inflacji i produkcji
mogà wówczas utrwaliç si´ na d∏u˝szy czas
poprzez zachowania p∏acowe i cenotwórcze,
powodujàc zb´dne fluktuacje sytuacji gospodarczej i spadek dobrobytu.
Jakkolwiek lepsze rozumienie systemowych
reakcji polityki pieni´˝nej zazwyczaj prowadzi
do poprawy przewidywalnoÊci krótkoterminowej, osiàgni´cie absolutnej przewidywalnoÊci
w krótkim okresie mo˝e byç niemo˝liwe, gdy
polityka pieni´˝na jest zorientowana na zapewnienie stabilnoÊci cen w Êrednim okresie.
Po pierwsze, absolutnà przewidywalnoÊç krótkoterminowà mo˝na by osiàgnàç w sposób
bardzo prosty, gdyby bank centralny zawsze
automatycznie realizowa∏ oczekiwania rynku.
Takie podejÊcie by∏oby jednak niew∏aÊciwe.
Ze wzgl´du na to, ˝e oczekiwania rynków finansowych co do krótkoterminowych stóp procentowych w przysz∏oÊci odzwierciedlajà
w du˝ym stopniu aktualnà opini´ rynku o najbli˝szej decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej,
automatyczna realizacja tych oczekiwaƒ przez
bank centralny powodowa∏aby, ˝e stawa∏yby
si´ one samospe∏niajàcà si´ przepowiednià.
Oczekiwania rynku nie zawsze jednak odzwierciedlajà w∏aÊciwe – z punktu widzenia
utrzymania stabilnoÊci cen – nastawienie polityki pieni´˝nej. Natomiast prowadzàc polityk´
pieni´˝nà ukierunkowanà na zapewnienie stabilnoÊci cen, bank centralny jest w stanie
kszta∏towaç oczekiwania co do stóp procentowych dzi´ki cz´stemu udost´pnianiu niezale˝nych i wyczerpujàcych analiz aktualnej
oraz przysz∏ej sytuacji gospodarczej i monetarnej. Po drugie, bank centralny mo˝e osiàgnàç
absolutnà przewidywalnoÊç dzi´ki systematycznemu zapowiadaniu z wyprzedzeniem
zmian stóp procentowych, wprowadzanych nast´pnie niezale˝nie od tego, jakie zdarzenia
warunkowe faktycznie wystàpi∏y. Jednak˝e
bezwarunkowe przywiàzanie banku centralnego do z góry okreÊlonej przysz∏ej Êcie˝ki stóp
procentowych ograniczy∏oby elastycznoÊç polityki pieni´˝nej poprzez zaw´˝enie jej zdolnoÊci szybkiego reagowania na zmiany sytuacji
gospodarczej. Potrzeba szybkiego reagowania
na nieprzewidziane okolicznoÊci mo˝e równie˝
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ograniczyç mo˝liwoÊç pe∏nego przygotowania
rynku na zmian´ stóp procentowych. W efekcie, choç zaskakiwanie rynków nie jest intencjà banków centralnych, wszelkie wskazania
co do nastawienia w polityce pieni´˝nej muszà
byç postrzegane jako warunkowe i uzale˝nione
od nowych informacji istotnych, jeÊli chodzi o
zagro˝enie niestabilnoÊcià cen.

PrzewidywalnoÊç
polityki pieni´˝nej
EBC

Wiarygodne prowadzenie polityki pieni´˝nej
przez d∏u˝szy czas jest oczywiÊcie warunkiem
koniecznym dobrego rozumienia przez opini´
publicznà zachowania banku centralnego. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e celu tego nie osiàgnie si´ poprzez automatycznà realizacj´ prostej regu∏y wià˝àcej w sposób ca∏kowicie przewidywalny stopy procentowe z wàskim zestawem wskaêników 2. Kluczowe zmienne rzutujàce na nastawienie polityki pieni´˝nej podlegajà cz´sto zasadniczym korektom, a relacje
strukturalne pomi´dzy nimi sà niepewne. Co
wi´cej, polityka pieni´˝na kierujàca si´ wàskim zestawem wskaêników niekoniecznie
gwarantuje zapewnienie stabilnoÊci cen. Reagujàc na zagro˝enia i wstrzàsy bank centralny
musi wywa˝yç szereg czynników, takich jak
charakter i rodzaj szoku, moment cyklu koniunkturalnego, skumulowane w gospodarce
stany nierównowagi, stabilnoÊç systemu finansowego czy kszta∏towanie si´ cen aktywów.
Na koniec nale˝y podkreÊliç kluczowà rol´, jakà w podnoszeniu przewidywalnoÊci pe∏ni polityka komunikacyjna, pozwalajàca opinii publicznej zrozumieç decyzje w sprawie polityki
pieni´˝nej. Z uwagi na fakt, ˝e w sposób nieunikniony decyzje sà oparte na subiektywnym
osàdzie i nie mo˝na ich podejmowaç w sposób
automatyczny, bez dodatkowych wyjaÊnieƒ
mogà byç zrozumia∏e tylko do pewnego stopnia dla szerokiego ogó∏u odbiorców. Bank centralny musi zatem informowaç o celach swojej
polityki i przes∏ankach podejmowanych decyzji w sposób otwarty i przejrzysty. Zamiast
prezentowania bezwarunkowych prognoz
przysz∏ych stóp procentowych w Êrednim
2 Zob. artyku∏ szczegó∏owo omawiajàcy to zagadnienie pt. Issues related to monetary policy rules w Biuletynie Miesi´cznym
z paêdziernika 2001 r.
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i d∏ugim okresie bank centralny powinien raczej u∏atwiç opinii publicznej zrozumienie,
w jaki sposób polityka pieni´˝na systemowo
reaguje na ró˝ne uwarunkowania gospodarcze
i monetarne oraz ich zmiany w przysz∏oÊci.
Po∏àczenie przejrzystych celów i konsekwentnego prowadzenia polityki pieni´˝nej, wiarygodnie objaÊnianej opinii publicznej dzi´ki
przekonujàcej argumentacji, wytwarza praktyk´ stanowiàcà podstaw´ wysokiej przewidywalnoÊci polityki pieni´˝nej.
3 . Z A S A DY P O L I T Y K I P I E N I ¢ ˚ N E J E B C I J E J
P R Z E W I DY WA L N O Â å
Ka˝dy bank centralny musi wypracowaç w∏asny sposób na zapewnienie zgodnoÊci swoich
s∏ów z czynami, który podnosi przewidywalnoÊç polityki pieni´˝nej. Wybrane podejÊcie
nierozerwalnie wià˝e si´ z historià danego
banku centralnego oraz uwarunkowaniami jego otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Chocia˝ w 1999 r. EBC móg∏ korzystaç
z doÊwiadczeƒ krajowych banków centralnych
Eurosystemu, jako nowo powsta∏y bank centralny nie mia∏ na swym koncie ˝adnych osiàgni´ç w zakresie konsekwentnego prowadzenia polityki pieni´˝nej. JednoczeÊnie musia∏
dzia∏aç w warunkach znaczàcej niepewnoÊci
wynikajàcej z dost´pnych danych, parametrów
strukturalnych oraz koniecznoÊci zidentyfikowania w∏aÊciwego modelu do analizy gospodarki obszaru euro. Uwarunkowania te stanowi∏y powa˝ne wyzwanie dla prowadzenia
przewidywalnej polityki pieni´˝nej.
Od poczàtku swego funkcjonowania EBC za jeden z priorytetów uznawa∏ sformu∏owanie strategii, która mog∏aby staç si´ podporà wiarygodnego i przewidywalnego kursu jego polityki
pieni´˝nej3. Po pierwsze, og∏aszajàc swà strategi´ pod koniec 1998 r. Rada Prezesów EBC,
dzia∏ajàc zgodnie ze swymi uprawnieniami,
okreÊli∏a wartoÊç liczbowà podstawowego celu,
czyli stabilnoÊci cen. W ten sposób wyznaczy∏a
punkt odniesienia dla oceny polityki pieni´˝nej
EBC, zwi´kszajàc tym samym jego publicznà
3 Zob. EBC (2004): The Monetary Policy of the ECB.
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odpowiedzialnoÊç oraz ustanawiajàc wartoÊç
referencyjnà dla d∏ugoterminowych oczekiwaƒ
inflacyjnych4. Chocia˝ empiryczny pomiar takich oczekiwaƒ wymaga pewnej ostro˝noÊci,
istniejàce miary odwo∏ujàce si´ do indeksowanych obligacji oraz badaƒ ankietowych sugerujà, ˝e Europejskiemu Bankowi Centralnemu
uda∏o si´ z powodzeniem ustabilizowaç oczekiwania inflacyjne w obszarze euro5.
Po drugie, EBC utrzymuje Êrednioterminowà
orientacj´ swojej polityki pieni´˝nej. Jakkolwiek bowiem bank centralny kszta∏tuje polityk´ pieni´˝nà w odpowiedzi na wstrzàsy, którym podlega gospodarka oraz na aktualne
struktury i oczekiwania, musi równie˝ braç
pod uwag´ fakt, ˝e formu∏ujàc swe oczekiwania rynki finansowe i opinia publiczna starajà
si´ zrozumieç ogólny kierunek polityki pieni´˝nej. Kierunek ten ∏atwiej jest wskazaç, jeÊli bank centralny dzia∏a metodà „ma∏ych kroków” i nie próbuje wp∏ywaç na przebieg krótkoterminowych zmian gospodarczych, zw∏aszcza bioràc pod uwag´ problem pomiaru stanu
gospodarki oraz d∏ugie i zró˝nicowane opóênienia w procesie transmisji 6. Ârednioterminowa orientacja kursu polityki pieni´˝nej przyj´ta przez EBC pomaga opinii publicznej zrozumieç reakcje banku centralnego na przebieg
ogólnych trendów gospodarczych, przyczyniajàc si´ w ten sposób do zmniejszenia ogólnej
niestabilnoÊci i unikni´cia zak∏óceƒ, jakie mog∏aby powodowaç niekonsekwentna polityka
w zakresie stóp procentowych.
EBC podejmuje równie˝ aktywne dzia∏ania
na rzecz przejrzystoÊci i sta∏ej komunikacji
z opinià publicznà. W tym kontekÊcie przejrzystoÊç mo˝na zdefiniowaç jako sytuacj´,
w której bank centralny w sposób otwarty, jasny i terminowy udost´pnia rynkom i opinii
publicznej wszelkie informacje na temat swo4 Zob. A.T. Levin, F.M. Natalucci i J.M. Piger (2004): Explicit
Inflation Objectives and Macroeconomic Outcomes ", ECB
Working Paper No 383.
5 Zob. w szczególnoÊci wystàpienie Jeana-Claude’a Tricheta,
prezesa EBC, pt. Monetary Policy and "Credible Alertness" ,
podczas dyskusji panelowej na konferencji w Jackson Hole, 27
sierpnia 2005 r.
6 Zob. Issing, O. et al. (2003): Background studies for the
ECB’s evaluation of its monetary policy strategy. EBC.

jego mandatu, strategii, ocen i decyzji 7. EBC
postrzega przejrzystoÊç nie tylko jako obowiàzek w ramach swej demokratycznej odpowiedzialnoÊci przed spo∏eczeƒstwem, ale równie˝
jako okazj´ do przekazania informacji umo˝liwiajàcych podniesienie poziomu wiedzy sektora prywatnego i u∏atwiajàcych formu∏owanie
jego oczekiwaƒ 8. W szczególnoÊci systematyczne podejÊcie EBC do polityki pieni´˝nej
zosta∏o wyjaÊnione w szeregu wystàpieƒ, studiów i artyku∏ów w Biuletynach Miesi´cznych.
JednoczeÊnie nale˝y odnotowaç, ˝e dà˝enie
do przejrzystoÊci oznacza, ˝e informacje udost´pniane opinii publicznej sà przedstawione
w sposób logiczny i uporzàdkowany, w przeciwnym razie bowiem mogà okazaç si´ mylàce
i zamiast u∏atwiaç, utrudniaç proces skutecznego formu∏owania oczekiwaƒ.
KolegialnoÊç procesu podejmowania decyzji
przez Rad´ Prezesów znajduje swoje odbicie
w oÊwiadczeniu wst´pnym wyg∏aszanym
na konferencjach prasowych po posiedzeniach
Rady Prezesów, na których decyzje w sprawie
polityki pieni´˝nej sà objaÊniane opinii publicznej niezw∏ocznie po ich podj´ciu. Ponadto studia empiryczne potwierdzajà poglàd, ˝e
udost´pniane przez Eurosystem informacje
o sytuacji gospodarczej sà generalnie spójne
z nastawieniem polityki pieni´˝nej 9.
4 . P R Z E W I DY WA L N O Â å P O L I T Y K I P I E N I ¢ ˚ N E J E B C – DA N E E M P I RY C Z N E
Mimo stosunkowo krótkiej historii obszaru euro istnieje ju˝ pewna liczba studiów analizujàcych przewidywalnoÊç polityki pieni´˝nej
EBC. G∏ównie ze wzgl´du na mo˝liwoÊç pomiaru i wykonalnoÊç, wi´kszoÊç tych analiz
skupia∏a si´ na w´˝szej definicji przewidywalnoÊci, czyli na przewidywalnoÊci krótkotermi7 Zob. artyku∏ pt. Transparency in the monetary policy of the
ECB w Biuletynie Miesi´cznym z listopada 2002 r. Zob. te˝
Issing, O. et al. (2005): Communication, Transparency, Accountability: Monetary Policy in the 21st Century, [w] Federal
Reserve Bank of St. Louis Review 87 (2, cz. 1), str. 65-83.
8 Zob. artyku∏ pt. The external communication of the European
Central Bank w Biuletynie Miesi´cznym z lutego 2001 r.
9 Zob. M. Ehrmann, i M. Fratzscher (2005): Communication
and decision-making by central bank committees: different
strategies, same effectiveness , ECB Working Paper No 488.
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nowej. Mimo wykorzystania nieco odmiennych metod i danych studia te na ogó∏ koƒczà
si´ wnioskiem, ˝e rynki finansowe trafnie
przewidywa∏y decyzje EBC w sprawie polityki
pieni´˝nej. W tej cz´Êci artyku∏u przedstawiono i uaktualniono uzyskane wyniki 10.

PrzewidywalnoÊç
polityki pieni´˝nej
EBC

W zwiàzku z tym, ˝e nie istnieje jedna metoda
pomiaru przewidywalnoÊci krótkoterminowej,
wyniki studiów empirycznych wykorzystujàcych odmienne metody mogà si´ w pewnym
stopniu ró˝niç. Pomiar przewidywalnoÊci mo˝e na przyk∏ad opieraç si´ na informacjach dotyczàcych ró˝nych cen aktywów rynku pieni´˝nego lub pochodzàcych z badaƒ ankietowych uczestników rynku finansowego. Istotny
jest równie˝ horyzont czasowy – krótszy horyzont powoduje, ˝e analiza skupia si´ na decyzjach w sprawie polityki pieni´˝nej podj´tych
w danym dniu i uwzgl´dnia wówczas dost´pne
informacje, podczas gdy d∏u˝szy horyzont pozwala uwzgl´dniç dodatkowe informacje
o przysz∏ej Êcie˝ce polityki pieni´˝nej.
PrzewidywalnoÊç krótkoterminowà mierzy si´
najcz´Êciej wykorzystujàc zmiany stóp procentowych rynku pieni´˝nego w okresie tu˝
przed i tu˝ po podj´ciu decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej 11. Rynki finansowe bardzo pilnie Êledzà decyzje banku centralnego, a zatem
rynkowe stopy procentowe uwzgl´dniajà
wszelkie dost´pne rynkom informacje na temat
perspektyw gospodarczych i nastawienia w polityce pieni´˝nej w danym momencie. W efek10 Artyku∏ korzysta z metod badawczych przedstawionych
w pracy B.-R. Wilhelmsena i A. Zaghini (2005): Monetary
policy predictability in the euro area: an international comparison. ECB Working Paper No 504, uwzgl´dniajàcej dane
do 18 listopada 2005 r. Przyk∏ady innych niedawnych studiów, zawierajàcych równie˝ porównanie mi´dzynarodowe
obejmujà: E. Connolly, i M. Kohler (2004): News and Interest Rate Expectations: A Study of Six Central Banks. Reserve Bank of Australia Working Paper, oraz Ehrmann i Fratzscher (2005). Zob. bibliografie w tych publikacjach zawierajàce bardziej wyczerpujàcà list´ studiów.
11 W niniejszym artykule skoncentrowano si´ na stosunkowo
prostych, ilustracyjnych wskaênikach przewidywalnoÊci
krótkoterminowej, które umo˝liwiajà ∏atwe porównanie ró˝nych obszarów walutowych. Wskaêniki te wykorzystano
po raz pierwszy dla pomiaru przewidywalnoÊci EBC w pracy
J. Sicilia i G. Pérez-Quirós (2002): Is the European Central
Bank (and the United States Federal Reserve) predictable?
w ECB Working Paper No 192. W ostatnim okresie korzystali z nich Wilhelmsen i Zaghini (2005) w analizie kilku innych
banków centralnych.
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èród∏a: obliczenia EBC w oparciu o dane Reutersa, Banku
Rozrachunków Mi´dzynarodowych i Global Financial Data.
Uwagi: s∏upki pokazujà wskaêniki trafieƒ dla ECB, natomiast
krzywe ilustrujà przedzia∏ wskaêników trafieƒ dla grupy
wa˝niejszych banków centralnych, tj. Federal Reserve of the
United States, Bank of England, Bank of Canada, Reserve Bank
of Australia, Swiss National Bank i Reserve Bank of New
Zealand. Opis metodologii zob. Wilhelmsen i Zaghini (2005).
Próba obejmuje okres od 1 stycznia 1999 r. do 30 wrzeÊnia
2005 r. (ze wzgl´du na brak danych d∏ugoÊç okresu obj´tego
próbà dla niektórych aktywów u˝ytych do obliczenia wartoÊci
porównawczych jest nieco krótsza). Dane bazowe opierajà si´
stopach mi´dzybankowych dla ró˝nych terminów zapadalnoÊci
(dla strefy euro – EURIBOR).

towaç jako miar´ „zaskoczenia” og∏oszonymi
decyzjami. W tym kontekÊcie zarówno nieoczekiwane zmiany stóp procentowych, jak
i brak takich zmian w sytuacji, gdy ich oczekiwano, stanowià niespodziank´. Na podstawie
tych danych oblicza si´ tzw. wskaênik trafieƒ,
stanowiàcy iloraz liczby dni, w których podj´to decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej zawierajàce element „zaskoczenia” ni˝szy ni˝
okreÊlona wartoÊç progowa oraz liczby
wszystkich dni, w których podj´to decyzje
w sprawie polityki pieni´˝nej (zob. wykres 2).
Wy˝szy wskaênik trafieƒ oznacza wy˝szà
przewidywalnoÊç. Liczba dni, w których podj´to decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej
obejmuje wszystkie daty planowych posiedzeƒ
organów decyzyjnych, jak równie˝ te spoÊród
pozaplanowych posiedzeƒ, na których podj´to
decyzje w sprawie stóp procentowych.
W przypadku EBC liczba ta obejmuje comiesi´czne posiedzenia Rady Prezesów, na których zazwyczaj omawiane sà decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej 12.

cie zmiany rynkowych stóp procentowych
w okresie wokó∏ momentu podj´cia decyzji
w sprawie polityki pieni´˝nej mo˝na interpre-

12 Do listopada 2001 r. posiedzenia te odbywa∏y si´ dwa razy
w miesiàcu. Daty podj´cia decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej obejmujà pozaplanowe posiedzenie w dniu 17 wrzeÊnia 2001 r., na którym podj´to decyzje o obni˝eniu stóp procentowych.

Wy k re s 2 Wskaêniki trafieƒ EBC w
porównaniu z innymi bankami centralnymi
najni˝szy wskaênik trafieƒ
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èród∏a: Reuters i obliczenia EBC.
Uwagi: Cienka linia obrazuje progowe wartoÊci +/- 12,5 punktu bazowego. Kó∏ka oznaczajà dziennà zmian´ 1-miesi´cznej stopy
EURIBOR w okresie wokó∏ og∏oszenia decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej.
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W badaniu analizowanym w niniejszym artykule zastosowano dwie wartoÊci progowe dla
wskaênika trafieƒ. Pierwszà (wskaênik trafieƒ
1) zdefiniowano jako dziennà zmian´ o 12,5
punktów bazowych, odpowiadajàcà 50-procentowemu prawdopodobieƒstwu zmiany stóp procentowych przez bank centralny o 25 punktów
bazowych, zaÊ drugà (wskaênik trafieƒ 2) jako
dwukrotnoÊç normalnej zmiennoÊci dziennych
wahaƒ stóp procentowych. Mimo ˝e wartoÊci
progowe i wskaêniki trafieƒ wybrano do pewnego stopnia uznaniowo, stanowià one jednak
u˝yteczne narz´dzie porównywania krótkoterminowej przewidywalnoÊci ró˝nych banków
centralnych. Wskaêniki trafieƒ obliczono wykorzystujàc rynkowe stopy procentowe dla aktywów o trzech ró˝nych terminach zapadalnoÊci (1, 3 i 12 miesi´cy). Jak widaç na wykresie
2, wskaêniki trafieƒ dla ró˝nych terminów zapadalnoÊci i wartoÊci progowych wskazujà
na wysoki stopieƒ przewidywalnoÊci decyzji
EBC. W przypadku EBC wskaêniki trafieƒ sà
wysokie w wartoÊciach bezwzgl´dnych
i mieszczà si´ w przedziale od 84% do 96%,
a we wszystkich przypadkach sà bliskie górnej
granicy przedzia∏u, w którym mieszczà si´
wskaêniki trafieƒ szeregu innych wi´kszych
banków centralnych. Oba wskaêniki trafieƒ dostarczajà podobnych informacji, przy czym
wskaênik trafieƒ 2 stanowi nieco bardziej surowy test przewidywalnoÊci krótkoterminowej.
Ilustruje to wykres 3, pokazujàcy przebieg minimalnej oferowanej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujàcych Eurosystemu oraz dzienne zmiany jednomiesi´cznej
stopy EURIBOR. Jasne kó∏ka bliskie zera
(na skali po prawej stronie) odpowiadajà
dniom, kiedy ca∏kowita dzienna zmiana stóp
rynkowych by∏a ni˝sza ni˝ 12,5 punktów bazowych, tj. dniom, kiedy rynki finansowe trafnie
przewidzia∏y decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej EBC. Ciemne kó∏ka poza pasmem
wskazujà na dni, w których decyzje banku centralnego by∏y zaskoczeniem dla rynków finansowych.
Wykres ilustruje równie˝ wysokà krótkookresowà przewidywalnoÊç decyzji EBC – w wi´k-
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szoÊci przypadków rynki finansowe trafnie
przewidzia∏y decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej. Wyniki te pokazujà, ˝e spoÊród ∏àcznej liczby 120 dat posiedzeƒ Rady Prezesów
jej decyzje by∏y tylko w oÊmiu przypadkach
zaskoczeniem (zgodnie z przyj´tà definicjà)
dla rynków finansowych. Najwi´kszà niespodziankà by∏ 17 wrzeÊnia 2001 r., kiedy to EBC
obni˝y∏ stopy procentowe na pozaplanowym
posiedzeniu w reakcji na nieoczekiwane wydarzenia 11 wrzeÊnia 2001 r. Liczba dni, kiedy
niespodziankà by∏a zmiana polityki pieni´˝nej
jest zasadniczo równa liczbie dni, kiedy by∏o
nià utrzymanie dotychczasowej polityki.
W ka˝dym przypadku, gdy zaskoczeniem dla
rynków by∏o utrzymanie dotychczasowych
stóp procentowych, stopy procentowe zosta∏y
zmienione miesiàc póêniej, co sugeruje, ˝e
niespodzianki dotyczy∏y tego, kiedy dok∏adnie
stopy zostanà zmienione, a nie samego faktu
ich zmiany. Mo˝na równie˝ przypuszczaç, ˝e
w niektórych przypadkach zaskoczeniem by∏a
skala zmiany stóp, zw∏aszcza wówczas, gdy
niespodzianka wystàpi∏a w trakcie d∏u˝szego
okresu stopniowego zacieÊniania lub rozluêniania polityki pieni´˝nej (np. na poczàtku
2000 r. lub na poczàtku 2003 r.). Nale˝y na koniec podkreÊliç, ˝e najwi´ksze niespodzianki
mia∏y miejsce w pierwszych trzech latach
funkcjonowania UGW, co Êwiadczy o tym, ˝e
krótkoterminowa przewidywalnoÊç EBC z czasem si´ poprawi∏a. Mo˝e to wynikaç z faktu,
˝e rynki finansowe nauczy∏y si´ stopniowo coraz lepiej rozumieç ramy polityki pieni´˝nej
EBC oraz jego komunikaty 13.

PrzewidywalnoÊç
polityki pieni´˝nej
EBC

Po og∏oszeniu przez EBC decyzji w sprawie
polityki pieni´˝nej odbywa si´ konferencja
prasowa, na której prezes szczegó∏owo omawia perspektywy gospodarcze strefy euro oraz
zagro˝enia dla stabilnoÊci cen. Ma to na celu
przybli˝enie aktualnych decyzji oraz mo˝liwego kursu stóp procentowych w przysz∏oÊci.
13 Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych dokumentuje ogólnà popraw´ przewidywalnoÊci wa˝niejszych banków centralnych od po∏owy lat 80. (zob. BIS (2004): Raport roczny ).
W przypadku EBC poprawa przewidywalnoÊci mo˝e si´ równie˝ wiàzaç z faktem, ˝e od listopada 2001 r. decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej sà zazwyczaj podejmowane tylko raz
w miesiàcu.
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W zwiàzku z tym odr´bna analiza zmiennoÊci
rynkowych stóp procentowych w krótkim
oknie czasowym pomi´dzy og∏oszeniem decyzji a konferencjà prasowà stanowi u˝yteczny
punkt wyjÊcia dla pomiaru wp∏ywu tych wydarzeƒ na rynki finansowe. Dane zaprezentowane
w Ramce 1 sugerujà, ˝e zmiennoÊç cen kontraktów futures na obligacje d∏ugoterminowe
roÊnie w czasie, kiedy EBC og∏asza swoje decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej i odbywa
konferencj´ prasowà, co wskazuje, ˝e oba te
wydarzenia stanowià informacj´ istotnà

z punktu widzenia rynku obligacji. Wzrost
zmiennoÊci jest jednak stosunkowo ograniczony i krótkotrwa∏y, co potwierdza∏oby interpretacj´, ˝e decyzje i komunikaty EBC sà zasadniczo przewidywalne 14.
14

Zob. omówienie odr´bnego wp∏ywu decyzji i komunikatów
w sprawie polityki pieni´˝nej dla Rezerwy Federalnej Stanów
Zjednoczonych w: R. Gürkaynak, B. Sack i T. Swanson
(2005): Do Actions Speak Louder Than Words? The Response of Asset Prices to Monetary Policy Actions and Statements.
International Journal of Central Banking 1(1), str. 55-93. Wyniki komplementarnych badaƒ opartych na komunikatach
EBC pomi´dzy posiedzeniami Rady Prezesów przedstawiajà
Ehrmann i Fratzscher (2005).

Ramka 1

W P ¸Y W D E C Y Z J I I KO M U N I K ATÓW E B C W S P R AW I E P O L I T Y K I P I E N I ¢ ˚ N E J N A RY N K I
O B L I G A C J I D ¸ U G OT E R M I N OW Y C H
D∏ugoterminowe stopy procentowe odzwierciedlajà, wÊród innych czynników, opinie uczestników rynku co do przysz∏ej Êcie˝ki stóp procentowych ustalanych przez bank centralny. Dzi´ki temu, poprzez swoje decyzje i komunikaty w sprawie polityki pieni´˝nej bank centralny mo˝e mieç niema∏y wp∏yw na d∏ugoterminowe stopy procentowe. W tej ramce przeanalizowano,
w jakim stopniu decyzje i komunikaty EBC w sprawie polityki pieni´˝nej wp∏ywajà na ruchy
d∏ugoterminowych obligacji w strefie euro. W tym celu oceniono przebieg zmiennoÊci kontraktów futures na niemieckie dziesi´cioletnie obligacje skarbowe (Bund) w krótkim Êróddziennym oknie czasowym pomi´dzy og∏oszeniem przez EBC decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej a konferencjà prasowà, na której sà one szerzej objaÊniane przez prezesa EBC.
ZmiennoÊç cen kontraktów futures na obligacje Bund wskazuje, czy i w jakim stopniu wydarzenia te (og∏oszenie decyzji i konferencja prasowa) dostarczy∏y uczestnikom rynków nowych Z m i e n n o Ê ç c e n o b l i g a c j i w o k re s i e wo kó ∏
o g ∏ o s z e n i a d e c y z j i w s p r aw i e p o l i t y k i
wiadomoÊci prowadzàcych do rewizji ich p i e n i ´ ˝ n e j E B C i ko n f e re n c j i p r a s ow y c h
wczeÊniejszych oczekiwaƒ co do przysz∏ego
kursu polityki. JeÊli wydarzenia te wp∏yn´∏y
od -10 min do 0 min
od 0 min do +10 min
na oczekiwania rynku, zmiennoÊç powinod +10 min do +20 min
od +20 min do +30 min
na wzrosnàç w porównaniu z okresami pozbaod +30 min do +40 min
wionymi tych „wydarzeƒ”. Nawet jeÊli polity2,5
2,5
ka pieni´˝na jest w du˝ym stopniu przewidy2
2
walna, mimo wszystko mo˝na oczekiwaç
pewnej reakcji rynku na wydarzenia z tej dzie1,5
1,5
dziny, powodujàcej wzrost zmiennoÊci.
1
1
Po pierwsze, ton komunikatów banku centralnego przekazanych opinii publicznej mo˝e
0,5
0,5
ró˝niç si´ od stosowanego wczeÊniej. Po dru0
0
Og∏oszenie decyzji
Konferencja prasowa
gie, nawet jeÊli decyzje i komunikaty w spraèród∏a: Tick Data Inc. oraz obliczenia EBC.
wie polityki pieni´˝nej sà w pe∏ni zgodne
Uwaga: S∏upki obrazujà iloraz Êredniej zrealizowanej zmiennoz oczekiwaniami i ca∏kowicie zrozumia∏e dla
Êci cen obligacji wokó∏ momentu og∏oszenia decyzji w sprawie
polityki pieni´˝nej i konferencji prasowej do zmiennoÊci w odprzeci´tnego uczestnika rynku, wydarzenia te
powiadajàcych im dniach bez posiedzenia Rady Prezesów.
mogà uruchomiç korekt´ portfeli tych pod-
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miotów, których przewidywania odbiega∏y od zasadniczo trafnych przewidywaƒ ogó∏u. W ka˝dym przypadku wzrost zmiennoÊci rynku powinien byç stosunkowo umiarkowany i krótkotrwa∏y. Oznacza to, ˝e jeÊli decyzje i komunikaty w sprawie polityki pieni´˝nej sà zwykle w znacznym stopniu oczekiwane i dobrze rozumiane, nie powinny powodowaç utrzymujàcej si´ podwy˝szonej niepewnoÊci na rynkach finansowych.

PrzewidywalnoÊç
polityki pieni´˝nej
EBC

Aby zbadaç przebieg zmiennoÊci w analizowanych okresach obliczono Êrednià procentowych
zmian cen (w uj´ciu bezwzgl´dnym) w kolejnych dziesi´ciominutowych oknach czasowych
wokó∏ ka˝dego z „wydarzeƒ” w okresie od stycznia 1999 r. do sierpnia 2005 r. Pierwsze okno
obejmuje okres dziesi´ciu minut tu˝ przed og∏oszeniem decyzji, drugie – dziesi´ç minut tu˝
po og∏oszeniu decyzji, ostatnie trzy okna obrazujà przeci´tnà zmiennoÊç w okresie do 40 minut po og∏oszeniu decyzji. Ârednia zmiennoÊci s∏u˝y nast´pnie do skonstruowania wspó∏czynnika b´dàcego ilorazem zmiennoÊci w dniach posiedzeƒ w sprawie polityki pieni´˝nej i zmiennoÊci w odpowiadajàcych im dniach, kiedy posiedzenia takie nie mia∏y miejsca. WartoÊç
wspó∏czynnika wi´ksza ni˝ 1 oznacza, ˝e decyzje i komunikaty w prawie polityki pieni´˝nej
spowodowa∏y wi´ksze ruchy na rynku ni˝ mo˝na by uznaç za „normalne”, gdyby decyzji nie
by∏o. Im wi´kszà „nowin´” stanowi∏a decyzja, tym silniejsza powinna byç reakcja rynku. Wyniki dla ca∏ej próby okresów pokazuje wykres.
Wp∏yw rynkowy og∏oszenia decyzji EBC w sprawie polityki pieni´˝nej (zob. s∏upek odpowiadajàcy dziesi´ciominutowemu okresowi po og∏oszeniu decyzji) przejawia si´ we wzroÊcie
zmiennoÊci, która pozostaje na podwy˝szonym poziomie w trzecim dziesi´ciominutowym
okresie (od 10 do 20 minut po og∏oszeniu decyzji), by nast´pnie szybko powróciç do stanu normalnego. Sugeruje to, ˝e decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej w badanej próbie okresów
zwykle zawiera∏y pewien element nowoÊci dla rynku i ˝e inwestorzy potrzebowali pewnego
czasu na pe∏ne uwzgl´dnienie tych nowych informacji. Niemniej jednak, choç natychmiastowy
wzrost zmiennoÊci jest statystycznie znaczàcy, jego wp∏yw mo˝na nadal uznaç za stosunkowo
ograniczony i krótkotrwa∏y.
Podobnie mo˝na zaobserwowaç ponadprzeci´tnà zmiennoÊç po konferencji prasowej – zmiennoÊç w trzecim analizowanym okresie pozostaje podwy˝szona, by nast´pnie stopniowo spaÊç.
Po cz´Êci skok zmiennoÊci po konferencji prasowej mo˝e wynikaç z reakcji na dane makroekonomiczne og∏aszane w tym samym czasie.
Ogólnie rzecz bioràc decyzjom w sprawie polityki pieni´˝nej i konferencjom prasowym EBC
towarzyszy ponadprzeci´tna zmiennoÊç rynku obligacji. Âwiadczy to o uwzgl´dnianiu przez
inwestorów nowych informacji zawartych w komunikatach EBC. Wzrost zmiennoÊci jest jednak umiarkowany i krótkotrwa∏y, co potwierdza poglàd, ˝e dzia∏ania w zakresie polityki pieni´˝nej podejmowane przez EBC sà zasadniczo przewidywalne.

Mówiàc bardziej ogólnie, chocia˝ na zmiennoÊç cen aktywów wp∏ywa szereg czynników,
oceniana w d∏u˝szym okresie stanowi ona równie˝ miar´ ogólnego poziomu trwa∏ej niepewnoÊci na rynkach finansowych. NiepewnoÊç ta
po cz´Êci mo˝e mieç swoje êród∏o w s∏abym
rozumieniu ram polityki pieni´˝nej. Przebieg
zmiennoÊci na rynku w czasie mo˝e równie˝

dostarczyç informacji o mo˝liwych zmianach
poziomu przewidywalnoÊci polityki pieni´˝nej
w jej szerszym, bardziej d∏ugoterminowym rozumieniu. Ramka 2 przedstawia wyniki studiów dotyczàcych obni˝enia si´ poziomu niepewnoÊci na rynku w ostatnim okresie, z których wynika, ˝e zmiana ta wskazuje na wzrost
przewidywalnoÊci polityki pieni´˝nej EBC.
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Ramka 2

P R Z E W I DY WA L N O Â å B A N K U C E N T R A L N E G O A Z M I E N N O Â å I M P L I KOWA N A W Y Z N A C Z A N A
N A P O D S TAW I E O P C J I N A KO N T R A K T Y F U T U R E S N A K RÓT KOT E R M I N OW E S TO P Y P RO C E N TOW E
Bank centralny mo˝e zmniejszyç niepewnoÊç co do przysz∏ego poziomu krótkoterminowych
stóp procentowych, podnoszàc przewidywalnoÊç swoich przysz∏ych dzia∏aƒ. Szeroko stosowanà miarà niepewnoÊci jest zmiennoÊç implikowana wyznaczana na podstawie opcji na kontrakty futures na trzymiesi´czne stopy procentowe rynku pieni´˝nego. W tej ramce przeanalizowano przebieg zmiennoÊci implikowanej wyznaczonej na podstawie kontraktów futures na trzymiesi´cznà stop´ EURIBOR.
ZmiennoÊç implikowanà oblicza si´ zazwyczaj korzystajàc z modeli wyceny opcji, które pozwalajà oszacowaç (w procentach rocznie) oczekiwany rozrzut przysz∏ych zmian krótkoterminowych stóp procentowych. Tak oszacowana wartoÊç mo˝e jednak kryç ró˝ne poziomy zmiennoÊci przysz∏ych stóp procentowych, jako ˝e sama zale˝y od implikowanego poziomu stóp
procentowych. TrudnoÊç t´ pokonuje si´ wa˝àc zmiennoÊç implikowanà mierzonà w procentach rocznie poziomem implikowanej stopy procentowej. Dla przyk∏adu zmiennoÊç implikowana równa 20% odpowiada rocznemu oczekiwanemu odchyleniu zmiany stóp procentowych
o 40 punktów bazowych przy stopie procentowej implikowanej przez kontrakty futures w wysokoÊci 2%. W tej ramce u˝yto pochodnej miary sta∏ego terminu do wygaÊni´cia uzyskanej
za pomocà interpolacji krzywej wyrazu zmiennoÊci implikowanej wa˝onej odpowiadajàcà jej
miarà implikowanej stopy procentowej1.
W okresie od lutego 1999 r. do wrzeÊnia 2005 r. zmiennoÊç implikowana przy szeÊciu miesiàcach do terminu wygaÊni´cia wyznaczona na podstawie kontraktów futures na stop´ EURIBOR wynosi∏a Êrednio 58 punktów bazowych (zob. wykres). Od drugiej po∏owy 1999 r.
do koƒca 2002 r. zmiennoÊç implikowana waha∏a si´ wokó∏ poziomu 70 punktów bazowych,
a w pierwszej po∏owie 2003 r. spad∏a do oko∏o 50 punktów bazowych. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
poziom podstawowych stóp procentowych EBC od czerwca 2003 r. do listopada 2005 r. pozostawa∏ niezmieniony. W 2005 r. zmiennoÊç
implikowana wynosi∏a Êrednio 33 punkty baZ m i e n n o Ê ç i m p l i kow a n a w o b s z a r z e e u ro
zowe.
w y z n a c z o n a n a p o d s t aw i e o p c j i n a
Ogólnie rzecz bioràc wysoka zmiennoÊç kojarzona jest cz´sto z okresami znaczàcej zmiany nachylenia krzywej rentownoÊci rynku
pieni´˝nego zobrazowanej poprzez spread
pomi´dzy trzymiesi´cznymi i dwunastomiesi´cznymi stopami procentowymi. W szczególnoÊci, wysokie poziomy zmiennoÊci implikowanej towarzyszy∏y du˝ej zmianie nachylenia krzywej rentownoÊci w 2002 r. Zmiany
nachylenia krzywej rentownoÊci odnotowane
w 2004 r. i w 2005 r. sà porównywalne z poprzednimi epizodami odnotowywanymi przez
wi´kszà cz´Êç roku 2001 i 2003. Obecnie poziom zmiennoÊci implikowanej jest natomiast
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ko n t r a k t y t e r m i n ow e n a 3 - m i e s i ´ c z n à
stop´ EURIBOR przy szeÊciu miesiàcach
do terminu wygaÊni´cia
(w punktach bazowych, 10-dniowa Êrednia kroczàca)
zmiennoÊç implikowana (skala po lewej stronie)
spread pomi´dzy 12- i 3-miesi´cznà stopà EURIBOR
(skala po prawej stronie)
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znaczàco ni˝szy ni˝ wartoÊci dla tamtych okresów. Odnotowywany od paêdziernika 2005 r.
wzrost zmiennoÊci implikowanej odzwierciedla w znacznej mierze niepewnoÊç co do przysz∏ej
Êcie˝ki stóp procentowych. Jednak˝e w porównaniu z poprzednimi podwy˝kami stóp procentowych pod koniec 1999 r. poziom zmiennoÊci implikowanej pozostaje bardzo niski. Wszystkie te
czynniki razem wydajà si´ potwierdzaç poglàd, ˝e z czasem EBC sta∏ si´ bardziej przewidywalny. JednoczeÊnie na odnotowany spadek zmiennoÊci implikowanej mog∏o równie˝ wp∏ynàç Êrodowisko makroekonomiczne.

PrzewidywalnoÊç
polityki pieni´˝nej
EBC

1 Zob ramka pt. Measures of implied volatility derived from options on short-term interest rate futures w Biuletynie Miesi´cznym z maja 2002 r., która zawiera bardziej szczegó∏owe omówienie analizy implikowanej zmiennoÊci w d∏u˝szych okresach.

Podsumowujàc, wyniki przedstawionych w tej
cz´Êci artyku∏u analiz przewidywalnoÊci krótkoterminowej potwierdzajà wniosek, ˝e
w krótkim okresie rynki finansowe zazwyczaj
trafnie przewidujà decyzje EBC w sprawie polityki pieni´˝nej. Wyniki te pokazujà równie˝,
˝e – obok samego og∏oszenia decyzji w sprawie polityki pieni´˝nej – równie˝ konferencja
prasowa EBC w dniu og∏oszenia decyzji wp∏ywa na rynki finansowe poprzez dostarczenie
dodatkowych informacji o obecnych i przysz∏ych decyzjach banku w tej dziedzinie. Ni˝sza zmiennoÊç na rynkach w ostatnich latach
potwierdza poglàd, ˝e z czasem rozumienie
ram polityki pieni´˝nej EBC poprawi∏o si´.
5. WNIOSKI
W 1999 r. EBC, jako nowo utworzony bank
centralny, musia∏ si´ zmierzyç z powa˝nym
wyzwaniem, jakim by∏o okreÊlenie takich zasad polityki pieni´˝nej i komunikacyjnej, które
sprzyja∏yby budowaniu przewidywalnoÊci.
Z tego wzgl´du ju˝ na samym poczàtku swej
dzia∏alnoÊci EBC og∏osi∏ zorientowanà na Êredni okres strategi´ polityki pieni´˝nej, obejmujàcà kwantyfikacj´ poj´cia stabilnoÊci cen oraz

okreÊlenie ram analitycznych dostarczajàcych
wskazówek przy podejmowaniu decyzji. Ponadto, poprzez regularne komunikaty EBC stara si´ wyjaÊniç opinii publicznej swojà ocen´
sytuacji gospodarczej, ewentualnych zagro˝eƒ
stabilnoÊci cen w Êrednim okresie oraz sposobu, w jaki zagro˝enia te wp∏ywajà systemowo
na decyzje w sprawie polityki pieni´˝nej.
Badania empiryczne potwierdzajà, ˝e po siedmiu latach prowadzenia polityki pieni´˝nej
strefy euro, stosujàc opisane wy˝ej podejÊcie
EBC osiàgnà∏ wysoki stopieƒ przewidywalnoÊci krótkoterminowej. Jest to naturalny skutek
strategii polityki pieni´˝nej podkreÊlajàcej wag´ wysokiej przewidywalnoÊci zachowaƒ banku centralnego, której podbudow´ stanowi
przejrzysta, obszerna i terminowa komunikacja. W nadchodzàcych latach EBC b´dzie nadal dà˝yç do zwi´kszenia rozumienia jego polityki pieni´˝nej. Jest to niezb´dne, by polityka ta by∏a skuteczna, a poza tym stanowi element spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci EBC. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e krótkoterminowa
przewidywalnoÊç sama w sobie nie jest celem
polityki pieni´˝nej, oraz ˝e istniejà granice jej
dalszego podnoszenia.
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F U N D U S Z E H E D G I N G OW E : RO Z WÓ J
I I M P L I K A C J E P R AW N E
ARTYKU¸Y

Znalezienie si´ funduszu Long-Term Capital Management na kraw´dzi bankructwa w 1998 r.
podkreÊli∏o znaczenie bran˝y funduszy hedgingowych dla ca∏ego globalnego systemu finansowego. Od tej pory bran˝a ta nieprzerwanie si´ rozwija, pozostajàc wskutek tego oÊrodkiem zainteresowania w∏adz i spo∏ecznoÊci finansowej. Ten artyku∏ przedstawia charakterystyk´ bran˝y
funduszy hedgingowych – ze szczególnym uwzgl´dnieniem funduszy europejskich – oraz ich aktualnà sytuacj´. Przybli˝a tak˝e trwajàcà obecnie debat´ politycznà w sprawie regulacji bran˝owych, która koncentruje si´ na konsekwencjach rosnàcej roli funduszy hedgingowych dla systemu finansowego oraz mo˝liwych inicjatywach publicznych i prywatnych w tym obszarze.

1 . W P ROWA D Z E N I E
Znalezienie si´ funduszu Long-Term Capital
Management (LTCM) na kraw´dzi bankructwa
we wrzeÊniu 1998 r. i echa tego zdarzenia
w globalnym systemie finansowym sprawi∏y,
˝e zarówno w∏adze, jak i spo∏ecznoÊç finansowa zacz´∏y bardzo uwa˝nie przyglàdaç si´ funduszom hedgingowym. Jednak przypadek
LTCM okaza∏ si´ jedynie przejÊciowà przeszkodà w d∏ugofalowym rozwoju bran˝y, który
od tej pory trwa nieprzerwanie. Od grudnia
1998 r. do wrzeÊnia 2005 r. kapita∏ zarzàdzany
przez fundusze hedgingowe rós∏ w tempie 28%
rocznie i wed∏ug szacunków przekroczy∏ bilion
USD 1. Poczàtkowo us∏ugi funduszy hedgingowych zarezerwowane by∏y dla bardzo bogatych inwestorów, ale z czasem fundusze sta∏y
si´ wa˝nymi inwestycjami alternatywnymi zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak
i – bezpoÊrednio lub poÊrednio – indywidualnych.

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

Cz´Êç 2 przedstawia typowe cechy funduszu
hedgingowego i opisuje, czym ró˝ni si´ on
od tradycyjnego funduszu inwestycyjnego.
Cz´Êç 3 omawia najwa˝niejsze zmiany, jakie
zasz∏y w tej bran˝y w ostatnich latach. W cz´Êci 4 omówiono g∏ówne konsekwencje dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych dla ca∏ego systemu finansowego, zw∏aszcza z perspektywy
ochrony stabilnoÊci. Cz´Êç 5 omawia debat´
w sprawie funduszy hedgingowych i mo˝liwoÊci wprowadzenia regulacji w tej bran˝y, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem relacji z bankami. Cz´Êç 6 rozwija to zagadnienie, omawiajàc konsekwencje dla nadzoru bankowego
zwiàzane z praktykami zarzàdzania ryzykiem
i wymogami kapita∏owymi. W ostatniej cz´Êci
przedstawiono wnioski p∏ynàce z debaty politycznej.
2 . C H A R A K T E RY S T Y K A F U N D U S Z Y H E D G I N G OW Y C H
DEFINICJA

Niniejszy artyku∏ opisuje rozwój bran˝y funduszy hedgingowych i wywo∏anà przezeƒ debat´ politycznà. Bran˝a ta ma zasadniczo charakter globalny, ale starano si´ opisaç tak˝e jej
aspekty europejskie. W tym celu artyku∏ podzielono na cz´Êci, z których dwie przedstawiajà fakty dotyczàce bran˝y funduszy hedgingowych, a trzy poÊwi´cone sà trwajàcej debacie politycznej.
1 Liczba ta nie uwzgl´dnia kont zarzàdzanych ( managed accounts ), dla których stosuje si´ takie same strategie, jak w funduszach hedgingowych. Wed∏ug Tremont Capital Management suma aktywów na tych kontach wynosi∏a na koniec
czerwca 2005 r. 325 mld USD.

Nazwa „fundusz hedgingowy” si´ga poczàtku
lat 50. ubieg∏ego wieku, kiedy dzia∏a∏y pierwsze instytucje tego rodzaju 2, prowadzàce kupno i krótkà sprzeda˝ papierów na rynku kapita∏owym w celu ograniczenia (hedge) ryzyka
wahaƒ obejmujàcych zasi´giem ca∏y rynek.
2 Za twórc´ jednego z pierwszych funduszy hedgingowych uwa˝any jest Alfred Winslow Jones. Utworzony przez niego
w 1949 r. fundusz (w formie spó∏ki cywilnej) wykorzystywa∏
krótkà sprzeda˝ i dêwigni´ finansowà dla zabezpieczenia si´
przed wahaniami rynku akcji. Krótka sprzeda˝ oznacza sprzeda˝ po˝yczonych aktywów nienale˝àcych do sprzedajàcego.
Dêwignia finansowa obejmuje finansowanie d∏ugiem lub Êrodkami po˝yczonymi od brokera (ang. investing on margin ).
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Od tej pory fundusze hedgingowe stosujà coraz bardziej z∏o˝one strategie inwestycyjne,
które nie zawsze obejmujà tradycyjny hedging. Dlatego obecnie nie ma jednej powszechnie przyj´tej definicji funduszu hedgingowego. W dodatku czasem stosuje si´ zamiennie takie nazwy jak „lewarowane fundusze inwestycyjne” (leveraged investment
funds) , „instytucje o wysokiej dêwigni” (highly leveraged institutions) czy „z∏o˝one inwestycje alternatywne” (sophisticated alternative
investment vehicles) , które równie˝ wymykajà si´ definicji.
Zamiast szukaç cech wyró˝niajàcych mo˝na spróbowaç zdefiniowaç fundusze hedgingowe przez wy∏àczenie z ich sfery dzia∏ania ró˝nych rodzajów funduszy wspólnych (pooled
investment vehicles) . W ten sposób mo˝na wykluczyç tradycyjne fundusze inwestycyjne (np.
UCITS 3) i inne fundusze alternatywne (np.
fundusze nieruchomoÊci, private equity czy
venture capital ). Pozosta∏e fundusze mo˝na by
wtedy okreÊliç jako hedgingowe. Jednak takie
podejÊcie nie nadaje si´ ani do celów statystycznych, ani prawnych i koniec koƒców niewiele wyjaÊnia.
Analizujàc cechy typowego funduszu hedgingowego (zob. ramka 1) mo˝na lepiej zrozumieç niektóre ró˝nice w zestawieniu z innymi

przedsi´wzi´ciami wspólnego inwestowania.
Mo˝na zatem wnosiç, ˝e fundusze hedgingowe
stanowià raczej elastyczny model dzia∏alnoÊci
ni˝ kategori´ aktywów alternatywnych.
Jak widaç g∏ówne ró˝nice mi´dzy funduszami
hedgingowymi a innymi przedsi´wzi´ciami
wspólnego inwestowania polegajà na tym, ˝e
fundusze hedgingowe zwykle majà szersze
upowa˝nienia inwestycyjne, nie obowiàzujà
ich ˝adne (lub tylko niewielkie) ograniczenia
regulacyjne co do rodzaju instrumentów i strategii oraz ˝e na szerokà skal´ stosujà krótkà
sprzeda˝, dêwigni´ finansowà i instrumenty
pochodne. Mo˝liwoÊç stosowania bez ograniczeƒ strategii inwestycyjnych opartych
na dêwigni stanowi sedno dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych i pozostanie ich sta∏à cechà,
podczas gdy inne drugorz´dne w∏aÊciwoÊci –
w tym regulacje, baza inwestorów i obowiàzek
ujawniania informacji – b´dà prawdopodobnie
ewoluowaç.
Dla potrzeb tego artyku∏u fundusz hedgingowy
mo˝na zatem opisaç jako fundusz, którego zarzàdzajàcy otrzymujà wynagrodzenie zale˝ne
od wyników i majà swobod´ stosowania ró˝nych strategii aktywnego inwestowania w celu
3 Ang. Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities – przedsi´biorstwa zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoÊciowe.

Ta b e l a 1 C h a r a k t e r y s t y k a t y p ow e g o f u n d u s z u h e d g i n g ow e g o

Strategie inwestycyjne

Docelowa stopa zwrotu

System motywacyjny
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Zajmowanie pozycji na rozmaitych rynkach. Swoboda wyboru ró˝nych technik inwestycyjnych, w tym krótkiej sprzeda˝y, dêwigni
i derywatów.
Dodatnia stopa zwrotu niezale˝nie od warunków rynkowych. Zarzàdzajàcy anga˝ujà zwykle równie˝ Êrodki w∏asne, zatem istotne jest
zachowanie kapita∏u.
Zwykle 2-procentowe wynagrodzenie za zarzàdzanie i 20-procentowe wynagrodzenie za wyniki.
DoÊç cz´sto wyp∏at´ wynagrodzenia za wyniki uzale˝nia si´ od osiàgni´cia okreÊlonego zysku (high watermark) kompensujàcego ewentualne wczeÊniejsze straty lub wyznacza si´ uprzywilejowanà stop´
zwrotu dla inwestorów (hurdle rate) , poni˝ej której wynagrodzenie
nie jest wyp∏acane.
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Subskrypcja/wykup

Siedziba
Forma prawna

Zarzàdzajàcy

Baza inwestorów

Regulacje

Ujawnianie informacji

Ryzyko moralne zwiàzane z asymetrycznà strukturà wynagrodzeƒ
za wyniki jest do pewnego stopnia ograniczone przez high watermarks i fakt wspó∏inwestowania przez zarzàdzajàcych równie˝ w∏asnych Êrodków.
Z góry okreÊlony harmonogram, subskrypcje i wykup w cyklach
kwartalnych lub miesi´cznych. Przed pierwszym wykupem okres blokady Êrodków (lock-up) do jednego roku. Niektóre fundusze hedgingowe zastrzegajà sobie prawo do zawieszenia wykupu w wyjàtkowych okolicznoÊciach.
Centra finansowe typu offshore w rajach podatkowych z liberalnymi
przepisami regulacyjnymi oraz niektóre centra finansowe typu onshore.
Prywatna spó∏ka inwestycyjna, w której dochód lub strata generowane przez spó∏k´ sà odzwierciedlone w dochodzie osobistym udzia∏owców (opodatkowanie pass-through ) bàdê spó∏ka kapita∏owa typu
off-shore.
Nie zawsze dotyczy ich wymóg rejestracji i regulacja ze strony organów nadzoru finansowego. W umowie spó∏ki osobowej zarzàdzajàcy
wyst´pujà jako komplementariusze.
Inwestorzy instytucjonalni i zamo˝ni inwestorzy indywidualni (high-net-worth individuals) .
Fundusze nie sà powszechnie dost´pne. Papiery wartoÊciowe emitowane w trybie emisji niepublicznej.
Nadzór regulacyjny zwykle minimalny lub ˝aden z uwagi na siedzib´
w raju podatkowym lub liberalne podejÊcie organów regulacyjnych
w przypadku spó∏ek typu onshore ; zwolnienie z wielu wymogów
ochrony inwestorów.
Wymagania dotyczàce ujawniania informacji bardzo ograniczone lub
oparte na zasadzie dobrowolnoÊci.

uzyskania zysku niezale˝nie od koniunktury
(absolute return) , w tym wszelkich kombinacji
dêwigni, derywatów oraz d∏ugich i krótkich
pozycji w papierach wartoÊciowych i ka˝dych
innych aktywach na rozmaitych rynkach.
RO D Z A J E S T R AT E G I I
Styl inwestowania funduszu hedgingowego
jest bardziej istotny dla jego profilu zysku i ryzyka ni˝ wybór kategorii aktywów czy ukierunkowanie bran˝owo-geograficzne. Mo˝na zasadniczo wyró˝niç cztery g∏ówne grupy
strategii.
– Fundusze hedgingowe inwestujàce zgodnie
z trendem (directional) zwykle starajà si´
uprzedziç ruchy rynku i oferujà zyski odpowiednie do ponoszonego wysokiego ryzyka

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

i stosowanej dêwigni. Najbardziej typowym
przyk∏adem tego stylu inwestowania sà fundusze hedgingowe typu makroekonomicznego, stosujàce podejÊcie syntetyczne (top-down) i starajàce si´ wykorzystaç g∏ówne
trendy i zdarzenia gospodarcze. Natomiast
fundusze
hedgingowe
ukierunkowane
na rynki wschodzàce czy inne regiony wolà
podejÊcie analityczne (bottom-up) , czyli raczej wyszukujà aktywa na okreÊlonych rynkach i wykorzystujà nieprzewidziane sytuacje na rynkach rozwijajàcych si´.
– Fundusze hedgingowe zajmujàce przeciwstawne pozycje w skorelowanych aktywach
(market neutral), zwane tak˝e funduszami arbitra˝owymi, szukajà okazji do zysku dzi´ki
ró˝nicom w wartoÊci wzgl´dnej i unikajà nara˝enia na ryzyko ogólnorynkowe. RentowEBC
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noÊç takich strategii cechuje zwykle ni˝sza
zmiennoÊç, ale ich realizacja wymaga zastosowania Êredniej lub wysokiej dêwigni pozwalajàcej osiàgnàç korzyÊci z tytu∏u niewielkich odchyleƒ cen, zw∏aszcza na rynkach
obligacji i innych rynkach kredytowych.
– Strategie koncentrujàce si´ na spó∏kach znajdujàcych si´ w okreÊlonej sytuacji (event-driven) polegajà na wyszukiwaniu spó∏ek
b´dàcych na przyk∏ad w trakcie fuzji i przej´ç, reorganizacji czy bankructwa. Strategie
te mieszczà si´ mniej wi´cej w po∏owie
spektrum zmiennoÊci i opierajà si´ na niskiej
lub Êredniej dêwigni odpowiadajàcej Êredniej zmiennoÊci. Niektóre fundusze hedgingowe typu event-driven , które specjalizujà
si´ w papierach spó∏ek b´dàcych w trudnej
sytuacji, starajà si´ wyciàgnàç korzyÊci
z faktu, ˝e papiery takie sà trudne do wycenienia, a inwestorom instytucjonalnym nie
wolno w nie inwestowaç.
– Fundusze funduszy hedgingowych ( funds of
hedge funds – FOHF) inwestujà w szereg
ró˝nych funduszy hedgingowych; z uwagi
na wi´ksze zró˝nicowanie oczekuje si´
od nich ni˝szej zmiennoÊci i atrakcyjnej stopy zwrotu skorygowanej o ryzyko.
P O D M I OT Y
Wi´kszoÊç funduszy hedgingowych ma siedziby w rajach podatkowych, a zatem korzysta
z ∏agodnego re˝imu regulacyjnego i podatkowego, chocia˝ ich zarzàdzajàcy zwykle prowadzà
dzia∏alnoÊç w g∏ównych centrach finansowych.
Wi´kszoÊç europejskich funduszy hedgingowych zarzàdzana jest na przyk∏ad z Londynu.

i obliczanie wartoÊci aktywów netto sà z punktu widzenia inwestorów szczególnie istotnymi
informacjami o wynikach i portfelu inwestycyjnym funduszu.
Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych zak∏adajà zawieranie znacznej liczby
transakcji, a zatem wymagajà du˝ego wsparcia
operacyjnego, us∏ug brokerskich i finansowych ze strony tzw. prime brokers , czyli banków i firm zajmujàcych si´ obrotem papierami
wartoÊciowymi, które Êwiadczà us∏ugi brokerskie i inne us∏ugi specjalistyczne na rzecz funduszy hedgingowych i innych du˝ych klientów
instytucjonalnych. Platformy firm brokerskich
u∏atwiajà finansowanie, zarzàdzanie ryzykiem,
realizacj´, rozliczanie i rozrachunek transakcji. Oferujà tak˝e inne us∏ugi, na przyk∏ad powiernicze, dost´p do prac badawczych, konsultacje i przedstawianie zarzàdzajàcych potencjalnym inwestorom. G∏ówna cz´Êç dochodów
firm brokerskich pochodzi z prowizji handlowych, zabezpieczeƒ gotówkowych i po˝yczania papierów wartoÊciowych dla celów krótkiej sprzeda˝y.
Czasem zamiast w firmie brokerskiej fundusz
hedgingowy deponuje aktywa w banku powierniczym. Rozwiàzanie takie jest dla inwestorów
funduszu dodatkowym zabezpieczeniem, gdy˝
bank powierniczy ma wobec nich okreÊlone
zobowiàzania, podczas gdy broker traktuje
przechowywane aktywa g∏ównie jako kapita∏
oraz zabezpieczenie w∏asnych pozycji bazowych.
3 . RO Z WÓ J B R A N ˚ Y F U N D U S Z Y H E D G I N G O WYCH
Z A R Z Ñ D Z A N Y K A P I TA ¸

Zarzàdzajàcy funduszami hedgingowymi najch´tniej skupiajà si´ na realizacji wybranych
strategii handlowych (z czym radzà sobie najlepiej), zlecajàc dzia∏ania obs∏ugowe administratorom funduszy. Administratorzy Êwiadczà
rozmaite us∏ugi, od wyceny pozycji i obliczania wartoÊci aktywów netto przez doradztwo
prawne i wsparcie sprawozdawcze po przetwarzanie transakcji inwestorów. Wycena pozycji
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Utrzymujàcy si´ niski poziom stóp procentowych i du˝e zapasy p∏ynnoÊci doprowadzi∏y
do globalnego poszukiwania zyskownych inwestycji, które rozpocz´∏o si´ w 2003 r. 4
W obliczu niezadowalajàcych wyników z tytu4 Zob. EBC (2004): Financial Stability Review , grudzieƒ; EBC
(2005): Financial Stability Review , czerwiec; EBC (2005): Financial Stability Review , grudzieƒ.

Wy k re s 1 R e l a c j a s t o py z w ro t u d o r y z y k a
(iloraz zannualizowanej sk∏adanej stopy zwrotu przez
zannualizowanà zmiennoÊç rentownoÊci miesi´cznych;
styczeƒ 1994 – paêdziernik 2005; dane miesi´czne)
Szerokie indeksy funduszy hedgingowych
Fundusze multi-strategy
Strategie market neutral
Strategie event driven
Strategie directional
Indeksy akcji
Indeksy obligacji
CSFB/Tremont Index
Investable
Multi-Strategy
Equity Market Neutral
Convertible Arbitrage
Fixed Income Arbitrage
Distressed
Event Driven (ED)
Risk Arbitrage
ED Multi-Strategy
Global Macro
Long/Short Equity Hedge
Managed Futures
Emerging Markets
Dedicated Short Bias
S&P 500
MSCI World Equity $
DJ EURO Stoxx $
GBI US $
GBI Global $
GBI Europe $
GBI EMU $
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4

èród∏a: Datastream, Bloomberg i obliczenia EBC.
Uwagi: CSFB/Tremont Index i podindeksy od stycznia 1994 r.,
z wyjàtkiem Multi-Strategy (od kwietnia 1994 r.) i Investable
(od stycznia 2000 r.). Global Bond Index (GBI) EMU $
od stycznia 1995 r.

∏u tradycyjnych aktywów takich jak obligacje
i akcje wielu inwestorów zwróci∏o si´ do funduszy hedgingowych w celu uzyskania wy˝szych stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko.
Szczególnie atrakcyjny dla inwestorów okaza∏
si´ profil wyników funduszy hedgingowych
(zob. wykres 1), które sà zasadniczo nieskorelowane z wynikami innych aktywów.
Silny nap∏yw kapita∏u do bran˝y funduszy hedgingowych rozpoczà∏ si´ w 2002 r. (zob. wykresy 2 i 3). Segment europejski, obejmujàcy
fundusze majàce siedzib´ w Europie lub tu zarzàdzane, rós∏ szybciej ni˝ ca∏oÊç bran˝y; szacuje si´, ˝e przypada na niego co najmniej
20% kapita∏ów zarzàdzanych przez fundusze
hedgingowe na ca∏ym Êwiecie 5. Nastàpi∏ tak˝e
wzrost udzia∏u funduszy stosujàcych kilka
5 Zob. Garbaravicius, T., Dierick, F. (2005): Hedge funds and
their implications for financial stability, [w] ECB: Occasional
Paper No 34, sierpieƒ.
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strategii, wynikajàcy z faktu, ˝e zarówno zarzàdzajàcy, jak i inwestorzy chcà mieç mo˝liwoÊç dostosowania strategii do warunków panujàcych na rynku (zob. wykresy 4 i 5).
Pojawi∏y si´ jednak oznaki, ˝e w nast´pstwie
nieszczególnie dobrych wyników w ostatnim
okresie nap∏yw kapita∏u uleg∏ spowolnieniu.
Zrodzi∏o to pytania o granice zdolnoÊci funduszy hedgingowych do dalszego generowania
zysków niezale˝nie od koniunktury w warunkach ograniczania niedoskona∏oÊci rynków
i wynikajàcych z nich okazji do arbitra˝u.
Osiàgni´cie tej granicy doprowadzi prawdopodobnie do wi´kszej presji zwiàzanej z podniesieniem op∏at, co spowoduje wzrost wskaênika
rezygnacji ( attrition rate ), zw∏aszcza ˝e niektóre fundusze hedgingowe coraz cz´Êciej decydujà si´ na ekspozycj´ na ogólne ryzyko rynkowe zamiast dà˝yç do uzyskania dodatkowych zysków przez aktywne zarzàdzanie.
Przekroczenie tej granicy mo˝e tak˝e prowadziç do redystrybucji kapita∏u mi´dzy samymi
funduszami, gdy˝ aktywna dzia∏alnoÊç handlowa jednych funduszy b´dzie stwarzaç okazje
do inwestowania dla innych. Mo˝liwy jest tak˝e inny scenariusz: ró˝nice mi´dzy bran˝à tradycyjnych funduszy inwestycyjnych i funduszy hedgingowych stanà si´ mniej wyraêne,
gdy te pierwsze zacznà stosowaç techniki inwestowania typowe dla funduszy hedgingowych, które z kolei zostanà przez to zmuszone
do obni˝enia op∏at.

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

B A Z A I N W E S TO RÓW
W latach 90. ubieg∏ego wieku g∏ównymi inwestorami funduszy hedgingowych byli zamo˝ni
inwestorzy indywidualni (high net worth individuals) (zob. wykres 6). Fakt ten – pomimo
kryzysu LTCM – nieco os∏abia∏ obawy natury
systemowej zwiàzane z tymi funduszami. Jednak w miar´ wzrostu zainteresowania podmiotów instytucjonalnych profil inwestorów z czasem uleg∏ zmianie, gdy˝ nawet przeci´tne zyski
bezwzgl´dne z funduszy hedgingowych mogà
poprawiç ogólny profil zysku i ryzyka portfela
instytucjonalnego dzi´ki niskiej korelacji mi´dzy zyskownoÊcià funduszy hedgingowych
i tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych.
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Wy k re s 2 P r z e p ∏ y w y n e t t o f u n d u s z y
h e d g i n g ow y c h w e d ∏ u g s t r a t e g i i

Wy k re s 3 K a p i t a ∏ z a r z à d z a ny p r z e z f u n d u s z e h e d g i n g ow e w e d ∏ u g s t r a t e g i i

(w mld USD; dane kwartalne)

(w mld USD; dane kwartalne)

Inne (multi-strategy)
Strategie event driven
Strategie market neutral
Strategie directional

Inne (multi-strategy)
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Wy k re s 4 S t r u k t u r a k a p i t a ∏ u f u n d u s z y
h e d g i n g ow y c h w e d ∏ u g s t r a t e g i i

Wy k re s 5 S t r u k t u r a k a p i t a ∏ u f u n d u s z y
h e d g i n g ow y c h w e d ∏ u g s t r a t e g i i
(wrzesieƒ 2005)

(w procentach, dane kwartalne)
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Equity Market
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Dedicated
Short Bias 0%
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Emerging
Markets 5%
Global Macro
9%

Long/Short
Equity Hedge 31%

èród∏o: Tremont Capital Management.
Uwagi: Nie obejmuje funduszy funduszy (FOHF). Strategie inwestowania zgodnie z trendem obejmujà krótkà sprzeda˝ akcji (long/short
equity hedge), strategie makroekonomiczne (global macro), inwestycje na rynkach wschodzàcych (emerging markets), konta zarzàdzane na rynkach terminowych (managed futures) oraz strategie oparte na zajmowaniu g∏ównie krótkich pozycji (dedicated short bias); strategie market neutral obejmujà arbitra˝ rynku kapita∏owego (equity market neutral) oraz arbitra˝ pomi´dzy instrumentami odsetkowymi
(fixed income arbitrage) i mi´dzy akcjami a odpowiadajàcymi im instrumentami zamiennymi (convertible arbitrage).

Kolejnà tendencjà wartà odnotowania jest rosnàca rola funduszy FOHF (zob. wykres 7), jako ˝e nawet inwestorzy instytucjonalni cz´sto
wolà polegaç na ich doÊwiadczeniu i odnosiç
korzyÊci ze zró˝nicowania portfela, pomimo
dodatkowych op∏at naliczanych oprócz stawek
pobieranych przez bazowe pojedyncze fundusze hedgingowe. Kolejnym powodem wi´kszej
popularnoÊci funduszy FOHF wÊród inwesto-
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rów jest ni˝szy wskaênik rezygnacji w porównaniu z pojedynczymi funduszami. Ponadto inwestorów instytucjonalnych cz´sto obowiàzuje
dolny limit kwoty, jakà mogà zainwestowaç
w kategoriach bezwzgl´dnych lub w relacji
do kapita∏u zarzàdzanego przez dany fundusz,
z uwagi na wysokie koszty zwiàzane z badaniem due diligence i monitorowaniem wi´kszej
liczby funduszy. Dlatego w∏aÊnie dla mniej-

Wy k re s 6 I n w e s t o r z y f u n d u s z y h e d g i n g o wych
(jako % ca∏oÊci; lata 1992 i 1996-2004; dane na koniec roku)
inwestorzy indywidualni
fundusze FOHF
inwestorzy instytucjonalni
fundusze i programy emerytalne
fundacje
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Wy k re s 7 Z n a c z e n i e f u n d u s z y f u n d u s z y
h e d g i n g ow y c h ( F O H F )

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

(FOHF jako % pojedynczych funduszy hedgingowych;
dane na koniec roku)
Segment UE
% liczby
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èród∏o: Hennessee Group.
Uwaga: Dane za 1992 r. z International Financial Services, London (uzyskane od Hennessee Group i analiz CQA).

szych funduszy hedgingowych – które sà
za ma∏e dla inwestorów instytucjonalnych –
g∏ównym êród∏em Êrodków sà fundusze FOHF.
Fundusze funduszy sà te˝ istotnym produktem
inwestycyjnym dla inwestorów indywidualnych pragnàcych uzyskaç dost´p do funduszu
hedgingowego z uwagi na ni˝sze wymagania
dotyczàce minimalnej wartoÊci inwestycji
i mniejsze ograniczenia co do oferty publicznej obowiàzujàce w niektórych krajach.
W miar´ jak coraz liczniejsza grupa inwestorów
instytucjonalnych rozwa˝a mo˝liwoÊç zainwestowania w fundusze hedgingowe, rosnà wymagania potencjalnych inwestorów co do ∏adu korporacyjnego i zarzàdzania ryzykiem. Mo˝e to
zapoczàtkowaç konsolidacj´ bran˝y, jako ˝e
koszty prowadzenia funduszu hedgingowego
stale rosnà, a skala ich dzia∏alnoÊci jest cz´sto
niewielka (w niektórych funduszach poni˝ej
100 mln USD zarzàdzanego kapita∏u). Konsolidacja mo˝e nast´powaç równoczeÊnie z instytucjonalizacjà bran˝y funduszy hedgingowych,
wynikajàcà ze zwi´kszania udzia∏u banków
wchodzàcych na ten rynek dzi´ki przejmowaniu
lub zak∏adaniu funduszy w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów na poszerzenie oferty
alternatywnych inwestycji.

èród∏o: Lipper TASS database (wersja 30.06.2005).
Uwaga: Jedynie fundusze podajàce w sprawozdaniach (szacunkowà) wartoÊç zarzàdzanego kapita∏u.

4 . KO N S E K W E N C J E D L A S TA B I L N O Â C I
F I N A N S OW E J
ASPEKT POZYTYWNY
Cz´sto wi´cej mówi si´ o zagro˝eniach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià funduszy hedgingowych ni˝ o jej stronach pozytywnych. A te jak
najbardziej istniejà. Fundusze hedgingowe
przyczyniajà si´ do utrzymania p∏ynnoÊci rynku, gdy˝ sà bardziej sk∏onne do nara˝ania swojego kapita∏u na ryzyko w warunkach wi´kszej
zmiennoÊci, co pozwala na amortyzacj´
wstrzàsów rynkowych. ObecnoÊç funduszy
hedgingowych jako podmiotów aktywnie bioràcych na siebie ryzyko mo˝e te˝ przyczyniç
si´ do rozwoju zarówno rynków dopiero raczkujàcych, jak i wysoce wyspecjalizowanych
rynków pozagie∏dowych (np. derywatów kredytowych) oraz poprawiç rozk∏ad ryzyka
wÊród uczestników rynku. Dà˝àc do uzyskania
wy˝szych zysków fundusze hedgingowe niwelujà – dzi´ki arbitra˝owi – ró˝nice w cenach,
jakich ˝àda si´ za ten sam rodzaj ryzyka
na ró˝nych rynkach, co jest korzystne dla procesu wyznaczania cen ( price discovery ). Mo˝na wi´c uznaç, ˝e w ten sposób fundusze hedgingowe przyczyniajà si´ tak˝e do integracji
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rynków finansowych. Ich dzia∏alnoÊç mo˝e ponadto wzmagaç dyscyplinujàce oddzia∏ywanie
rynków. Fundusze hedgingowe dajà tak˝e
szersze mo˝liwoÊci ró˝nicowania portfeli, uzupe∏niajàc w ten sposób dzia∏alnoÊç rynków finansowych, co w ostatecznym rozrachunku
prowadzi do wzrostu dobrobytu spo∏eczeƒstwa. Wszystkie te czynniki analizowane ∏àcznie wskazujà zatem, ˝e fundusze hedgingowe
mogà wywieraç korzystny wp∏yw na stabilnoÊç
globalnego systemu finansowego.
A S P E K T N E G AT Y W N Y
Szybki rozwój bran˝y funduszy hedgingowych
rodzi szereg istotnych pytaƒ o ich potencjalny
niekorzystny wp∏yw na stabilnoÊç finansowà.
Fundusze hedgingowe oddzia∏ujà na funkcjonowanie rynków finansowych i banków,
a za ich poÊrednictwem mogà destabilizowaç
ca∏y sektor finansowy. Relacja mi´dzy oboma
kana∏ami jest bardzo Êcis∏a; zajÊcie w jednym
z nich zdarzenia zwiàzanego z funduszem hedgingowym mo˝e przez wzajemne powiàzania
spowodowaç zwielokrotnione skutki.
( A ) R E L A C J E Z RY N K A M I F I N A N S OW Y M I
Kryzys LTCM we wrzeÊniu 1998 r. stanowi najbardziej dobitny przyk∏ad mo˝liwoÊci sparali˝owania globalnych rynków finansowych przez
fundusze hedgingowe. Kluczem do zapobiegania podobnym zdarzeniom jest stosowanie
ostro˝noÊciowych zasad zarzàdzania ryzykiem
przez same fundusze hedgingowe oraz przez
banki. W tym wzgl´dzie szczególnie istotne
jest, by nie zapominaç o relacji mi´dzy dêwignià finansowà, ryzykiem kredytowym i ryzykiem p∏ynnoÊci. Bez wystarczajàcych rezerw
p∏ynnoÊci lub mo˝liwoÊci po˝yczenia Êrodków
zastosowanie dêwigni finansowej i wystawienie
si´ i wystawienie si´ – w pogoni za zyskiem –
na niezró˝nicowane ryzyko rynkowe mo˝e spowodowaç, ˝e fundusz nie b´dzie w stanie uzupe∏niç depozytu zabezpieczajàcego i wywiàzaç
si´ z innych zobowiàzaƒ. Sytuacj´ mo˝e dodatkowo pogorszyç brak p∏ynnoÊci aktywów
na rynkach b´dàcych w trudnej sytuacji, uniemo˝liwiajàcy funduszom hedgingowym za-
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mkni´cie otwartych pozycji po rozsàdnych cenach i utrudniajàcy bankom up∏ynnienie zabezpieczeƒ.
Wydaje si´, ˝e od czasu kryzysu LTCM wi´kszoÊç funduszy hedgingowych ostro˝niej stosuje dêwigni´ finansowà, chocia˝ ograniczone
wymagania w zakresie ujawniania informacji
stawiane tej bran˝y utrudniajà dokonanie bardziej kompleksowej oceny. Szereg najwi´kszych funduszy hedgingowych ma portfele
zró˝nicowane dzi´ki zastosowaniu ró˝nych
strategii, co uspokaja nieco obawy w tym zakresie. Istniejà jednak oznaki, ˝e mniejsze
mo˝liwoÊci generowania zysków w panujàcych
obecnie warunkach (niskie stopy procentowe,
niska zmiennoÊç i przekonanie o du˝ej p∏ynnoÊci) popchn´∏y niektóre fundusze hedgingowe
do zwi´kszenia zaanga˝owania w instrumenty
niep∏ynne. RównoczeÊnie wydaje si´, ˝e fundusze hedgingowe szukajà obecnie bardziej stabilnych êróde∏ finansowania w bankach lub
ustanawiajà d∏u˝sze okresy blokady dla ochrony przed nag∏ym wycofaniem si´ inwestorów.
Jednak same okresy blokady nie dajà pe∏nego
obrazu ryzyka wykupu, gdy˝ nale˝y w nim tak˝e uwzgl´dniç cz´stotliwoÊç wykupu, okresy
wypowiedzenia i mo˝liwoÊç wczeÊniejszego
wykupu (po uiszczeniu jednorazowej op∏aty).
Wiele uwagi poÊwi´ca si´ tak˝e wp∏ywowi
dzia∏alnoÊci handlowej funduszy hedgingowych
na zmiennoÊç rynku. Cz´sto obwinia si´ fundusze hedgingowe o stosowanie agresywnych
krótkookresowych strategii, mogàcych prowadziç do nadmiernej zmiennoÊci i destabilizacji
rynków finansowych. Nie jest jednak jasne, czy
zarzàdzajàcy funduszami hedgingowymi wolà
stosowaç strategi´ inwestowania z trendem
(momentum) czy wbrew trendowi (contrarian).
Strategia inwestowania z trendem polega na kupowaniu instrumentów finansowych, gdy ich
ceny rosnà i sprzedawaniu, gdy spadnà, co mo˝e zwi´kszyç wahania cen lub doprowadziç
do powstania baƒki spekulacyjnej. Istnieje bardzo ciekawe opracowanie na ten temat autorstwa amerykaƒskiej Komisji ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (US Commodity Futures Trading Commission – CFTC).

Wy k re s 8 M e d i a n a ko re l a c j i p a r z w ro t ów
f u n d u s z y h e d g i n g ow y c h w r a m a c h
p o s z c z e g ó l ny c h s t r a t e g i i
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èród∏o: Garbaravicius, T., Dierick, F. (2005): Hedge funds and
their implications for financial stability , [w] ECB Occasional
Paper No 34, sierpieƒ.
Uwagi: Punkt w kó∏ku odnosi si´ do wzrostów w sierpniu
1998 r. W poszczególnych ruchomych oknach 12-miesi´cznych
uj´to jedynie fundusze, dla których dost´pne by∏y dane za 12
miesi´cy. Liczby w nawiasach po nazwie strategii wskazujà
udzia∏ w ∏àcznej wartoÊci zarzàdzanego kapita∏u (wyjàwszy
FOHF) na koniec grudnia 2004 r. wed∏ug danych Tremont Capital Management.

Na podstawie danych mikro o transakcjach Komisja stwierdzi∏a, ˝e fundusze hedgingowe typu
managed futures6 raczej ∏agodzà ni˝ zwi´kszajà
zmiennoÊç rynków energii poprzez dostarczanie
p∏ynnoÊci pozosta∏ym uczestnikom rynku7.
6 Fundusze hedgingowe typu managed futures inwestujà na finansowych i towarowych rynkach terminowych stosujàc strategie inwestowania z trendem.
7 Haigh, M.S., J. Hranaiova,, Overdahl, J.A. (2005): Price dynamics, Price Discovery and Large Futures Trader Interactions in
the Energy Complex . CFTC, kwiecieƒ.
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Kolejnym czynnikiem rodzàcym obawy jest
„t∏ok” panujàcy w bran˝y funduszy hedgingowych. W miar´ jak coraz wi´cej funduszy stara si´ wykorzystaç okazje do wygenerowania
zysku przy pomocy zbli˝onych strategii, pozycje rynkowe poszczególnych funduszy mogà
staç si´ bardzo podobne lub jednakowe. Gdyby
uczestnicy rynku jednoczeÊnie postanowili
up∏ynniç swoje pozycje, narazi∏oby to fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne stosujàce
podobne do nich strategie oraz ich docelowe
rynki na niebezpieczeƒstwo wystàpienia przeciwnej dynamiki rynku. Obaw´ t´ cz´Êciowo
uzasadnia fakt, ˝e korelacje mi´dzy stopami
zwrotu funduszy hedgingowych w ramach niektórych strategii ostatnio zwi´kszy∏y si´ (zob.
wykres 8). Ponadto korelacje te sà najwy˝sze
w przypadku strategii arbitra˝u kredytowego
oraz mi´dzy akcjami i obligacjami zamiennymi, które zwykle opierajà si´ na najwy˝szej
dêwigni. Zamkni´cie otwartych pozycji opartych na dêwigni mo˝e zak∏óciç dzia∏anie pewnych rynków, zw∏aszcza gdyby wyst´pujàcy
na nich poziom p∏ynnoÊci okaza∏ si´ zbyt niski.

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

(B) RELACJE Z BANKAMI
Zaanga˝owanie banków w fundusze hedgingowe mo˝na podzieliç na bezpoÊrednie i poÊrednie. Zaanga˝owanie bezpoÊrednie obejmuje finansowanie, obrót, inwestycje oraz zaanga˝owanie przynoszàce bie˝àcy dochód. Ryzyko
poÊrednie wynika z ekspozycji wobec kontrahentów, którzy z kolei sà zaanga˝owani w fundusze hedgingowe i w rynki finansowe, na które fundusze te wp∏ywajà. WÊród zagro˝eƒ bezpoÊrednich najwi´kszym – bo najtrudniejszym
do zarzàdzania – êród∏em ryzyka sà powiàzania finansowe i transakcyjne z funduszami
hedgingowymi.
W 2005 r. Komitet Nadzoru Bankowego ESBC
przeprowadzi∏ sonda˝ w sprawie ekspozycji
du˝ych banków UE w funduszach hedgingowych 8. Sonda˝ dostarczy∏ pewnych dowodów
na istnienie znaczàcych ró˝nic mi´dzy zaanga˝owaniem du˝ych banków UE w poszczegól8 EBC (2005): Large EU banks’ Exposures to Hedge Funds, listopad.

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Styczeƒ 2006

71

nych krajach. Ekspozycje te nie sà znaczàce
w relacji do sumy bilansowej czy sumy przychodów banków i w wi´kszoÊci obejmujà papiery inwestycyjne. Wynika to przynajmniej
cz´Êciowo z faktu, ˝e Êwiatowy rynek prime
brokerage jest zdominowany przez instytucje
amerykaƒskie. Dost´pne dane wskazujà, ˝e poziom zaanga˝owania szybko roÊnie i sytuacja
ta prawdopodobnie si´ utrzyma w miar´ dalszej ekspansji bran˝y funduszy hedgingowych
i jej segmentu europejskiego.
Ogólnie rzecz bioràc w badanych bankach
obowiàzujà rygorystyczne wymagania w odniesieniu do zaanga˝owania w fundusze hedgingowe, z silnym naciskiem na obowiàzek
z∏o˝enia zabezpieczenia. Wi´kszoÊç banków
zadeklarowa∏a, ˝e stosuje testy warunków
skrajnych ( stress testing ) do oceny wp∏ywu
wysoce zmiennych lub niep∏ynnych rynków
na w∏asne ekspozycje. Sonda˝ ujawni∏ jednak
szereg niedociàgni´ç. Na przyk∏ad testy warunków skrajnych stosuje si´ mniej powszechnie w odniesieniu do zabezpieczeƒ i ogranicza
si´ g∏ównie do pojedynczych ekspozycji. Niektóre banki mia∏y problem z agregacjà – na poziomie ca∏ej firmy – zaanga˝owania w poszczególne fundusze i grupy funduszy stosujàce podobne strategie. Bankom sprawia∏a tak˝e
trudnoÊç ocena ogólnego profilu ryzyka funduszu, zw∏aszcza w przypadku du˝ych funduszy
majàcych relacje finansowe i handlowe z wieloma kontrahentami. Ponadto, odnotowano
pewnie niedociàgni´cia w zakresie iloÊci, jakoÊci i terminowoÊci informacji przekazywanych bankom przez fundusze hedgingowe.
Stwierdzono te˝ istnienie presji na z∏agodzenie
zasad stosowanych przez banki wobec kontrahentów z uwagi na panujàcà na rynku konkurencj´. Funduszom hedgingowym, zw∏aszcza
tym wi´kszym, udawa∏o si´ wynegocjowaç
mniej rygorystyczne warunki kredytowania,
w tym na przyk∏ad ni˝sze mar˝e, wy˝sze wartoÊci limitu spadku wartoÊci aktywów netto
czy obrót jedynie z depozytem uzupe∏niajàcym.
Wnioski z sonda˝u wskazujà, ˝e wi´kszoÊç zaleceƒ przedstawionych po kryzysie LTCM
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(zob. cz´Êç 6) jest nadal wa˝na. Banki powinny zatem dalej ulepszaç zarzàdzanie ryzykiem
i wywieraç presj´ na fundusze hedgingowe
w celu zwi´kszenia ich przejrzystoÊci.
5. REGULACJE
Dynamiczny rozwój funduszy hedgingowych
wywo∏a∏ szereg obaw b´dàcych kluczowym argumentem w debacie o potrzebie i sposobie
uregulowania ich dzia∏alnoÊci. Za wprowadzeniem regulacji przemawiajà trzy argumenty:
stabilnoÊç finansowa, ochrona inwestorów i integralnoÊç rynku. Rzadziej wymienia si´
czwarty argument, ˝e wprowadzenie jednolitego (choç ∏agodnego) re˝imu regulacyjnego
sprzyja∏oby integracji rynku. Argument ten
podniesiono w debacie nad ewentualnym
wprowadzeniem dla funduszy hedgingowych
przepisów na szczeblu UE przyznajàcych im
„wspólny paszport”, tak jak ma to obecnie
miejsce w przypadku UCITS.
Najwa˝niejszym powodem wprowadzenia regulacji jest ochrona stabilnoÊci finansowej, ale
– jak wspomniano w cz´Êci 4 – trudno jest
przesàdziç, czy saldo korzyÊci przewa˝y∏yby
nad skutkami negatywnymi. Kwestia ochrony
inwestorów jest ÊciÊle zwiàzana z pytaniem,
w jakim zakresie nale˝y zezwoliç inwestorom
indywidualnym na inwestowanie w fundusze
hedgingowe i jak chroniç ich przed takimi
praktykami, jak niew∏aÊciwa sprzeda˝ i ujawnianie niewystarczajàcych informacji. W niektórych krajach fundusze hedgingowe bardziej
otwierajà si´ dla inwestorów indywidualnych.
Proces „udetalicznienia” mo˝e nastàpiç w sposób bezpoÊredni, ale cz´sto odbywa si´ za poÊrednictwem funduszy FOHF lub instrumentów finansowych, których wyniki sà powiàzane z wynikami funduszy hedgingowych (np.
pewne rodzaje bonów strukturyzowanych lub
polisy ubezpieczeniowe powiàzane z jednostkami funduszy). I wreszcie argument dotyczàcy integralnoÊci rynku opiera si´ na tezie, ˝e
z uwagi na swój mi´dzynarodowy i nieuregulowany charakter bran˝a funduszy hedgingowych jest szczególnie nara˝ona na dzia∏ania
niedozwolone takie jak oszustwa, nadu˝ycia

i pranie brudnych pieni´dzy. Brak jednak definitywnych dowodów, by nadu˝ycia takie wyst´powa∏y cz´Êciej w dzia∏alnoÊci funduszy
hedgingowych ni˝ innych, niepodlegajàcych
regulacjom poÊredników.
Je˝eli chodzi o potencjalne sposoby uregulowania bran˝y mo˝liwe sà ca∏kowicie skrajne
podejÊcia, od ca∏kowitego braku uregulowaƒ
do pe∏nej bezpoÊredniej regulacji, oraz ca∏y
szereg rozwiàzaƒ poÊrednich, w tym samoregulacja (np. przy pomocy kodeksów post´powania przyj´tych przez bran˝´ zarzàdzania aktywami), regulacje poÊrednie (np. poprzez relacje mi´dzy funduszami hedgingowymi i podlegajàcymi regulacjom kontrahentami) oraz ∏agodne regulacje poÊrednie (np. obejmujàce tylko niektóre aspekty dzia∏alnoÊci, takie jak
ujawnianie informacji czy relacje z inwestorami indywidualnymi). Poniewa˝ bran˝a funduszy hedgingowych jest z natury mi´dzynarodowa i mo˝e z ∏atwoÊcià wymykaç si´ regulacjom
krajowym, do tej pory k∏adziono szczególny
nacisk na regulacje poÊrednie, które w istocie
nale˝à do nadzoru bankowego. Jednak ostatnio
amerykaƒska Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (SEC) przyj´∏a regulacj´ dotyczàcà doradców (zarzàdzajàcych) funduszy hedgingowych, którzy do lutego 2006 r. majà obowiàzek zarejestrowaç si´ w SEC, po czym b´dà podlegaç przepisom ustawy o doradcach inwestycyjnych (Investment Advisers Act).
ISTNIEJÑCE RAMY REGULACYJNE UE
Unijne ramy regulacyjne dla funduszy inwestycyjnych opierajà si´ na przepisach dotyczàcych przedsi´biorstw zbiorowego inwestowania (UCITS) 9. Przedsi´biorstwa UCITS zajmujà si´ inwestowaniem Êrodków uzyskanych
od inwestorów indywidualnych. Korzystajà
z „paszportu europejskiego” – dopuszczenie
do obrotu w jednym paƒstwie cz∏onkowskim
oznacza, ˝e jednostki UCITS mo˝na oferowaç
inwestorom indywidualnym we wszystkich
9 Zob. dyrektywa 85/61/EWG zmieniona m.in. dyrektywami
2001/107/WE („dyrektywa w sprawie spó∏ek zarzàdzajàcych")
i 2001/108/WE („dyrektywa produktowa"), zwanymi ∏àcznie dyrektywami UCITS III.
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pozosta∏ych
paƒstwach
cz∏onkowskich
po przedstawieniu zwyk∏ego zawiadomienia.
Przy tak ogromnym u∏atwieniu obrotu mi´dzynarodowego ograniczono ryzyko ponoszone
przez inwestorów indywidualnych, wprowadzajàc Êcis∏e regu∏y dotyczàce polityki inwestycyjnej UCITS, kapita∏u i ujawniania informacji, deponowania aktywów oraz nadzoru
przez niezale˝nego depozytariusza. Przepisy
w sprawie UCITS sà doÊç restrykcyjne
pod wzgl´dem rodzajów produktów finansowych, w jakie mo˝na inwestowaç oraz zasad
zró˝nicowania ryzyka. Typowy fundusz hedgingowy nie spe∏nia tych przepisów. Z drugiej
strony po wprowadzeniu dyrektyw UCITS
III z∏agodzono ograniczenia dotyczàce inwestycji. Na przyk∏ad przedsi´biorstwa UCITS
mogà obecnie w wi´kszym zakresie korzystaç
z instrumentów pochodnych i dêwigni, a zatem majà wi´ksze mo˝liwoÊci stosowania strategii podobnych do funduszy hedgingowych.
Obecnie w UE brak wspólnego re˝imu regulacyjnego dotyczàcego konkretnie funduszy
hedgingowych i zarzàdzajàcych tymi funduszami, natomiast wiele krajów wprowadzi∏o
w∏asne przepisy. Na przyk∏ad Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy i W∏ochy
wprowadzi∏y krajowe przepisy dotyczàce pojedynczych funduszy hedgingowych i funduszy FOHF. Wszystkie one skupiajà si´ g∏ównie na ochronie inwestorów, ale ró˝nià si´
mi´dzy sobà pod wzgl´dem sposobu rozprowadzania jednostek funduszy hedgingowych,
ograniczeƒ subskrypcyjnych, zasad dotyczàcych zarzàdzania Êrodkami oraz wymagaƒ co
do ujawniania informacji.

Fundusze
hedgingowe:
rozwój
i implikacje
prawne

Istnieje te˝ szereg bardziej ogólnych przepisów unijnych, które wprawdzie nie dotyczà
konkretnie funduszy hedgingowych czy bran˝y zarzàdzania aktywami, ale wp∏ywajà na ich
dzia∏alnoÊç. Nale˝à do nich dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
(MIFID) 10, dyrektywa w sprawie prospektu
emisyjnego 11 i dyrektywa w sprawie nadu˝yç
na rynku 12. Na przyk∏ad zarzàdzajàcy fundu10 Dyrektywa 2004/39/WE.
11 Dyrektywa 2003/71/WE.
12 Dyrektywa 2003/6/WE.
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szem hedgingowym, który Êwiadczy us∏ugi doradztwa inwestycyjnego i zarzàdzania portfelem, czyli podlegajàce przepisom MIFID, musi przestrzegaç postanowieƒ tej dyrektywy
w takich dziedzinach jak realizacja zleceƒ,
konflikt interesów, zarzàdzanie ryzykiem czy
outsourcing.
N A J N OW S Z E I N I C J AT Y W Y U N I J N E
Ró˝nice mi´dzy krajami zwiàzane z brakiem
ujednolicenia produktów zarzàdzania aktywami, do których nale˝à fundusze hedgingowe,
prowadzà do rozdrobnienia utrudniajàcego powstanie wspólnego rynku. Zwrócono uwag´
na t´ istotnà kwesti´ w uchwale przyj´tej przez
Parlament Europejski w styczniu 2004 r.,
w której proponuje si´ przyj´cie ∏agodnego re˝imu regulacyjnego dla z∏o˝onych inwestycji
alternatywnych (w tym funduszy hedgingowych). Celem tej propozycji by∏o Êciàgni´cie
do UE funduszy zarejestrowanych w rajach podatkowych i umo˝liwienie im korzystania
z paszportu europejskiego.
Zagadnienie uregulowania dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych na szczeblu unijnym jest
tak˝e omawiane w ramach dyskusji nad ogólnà
strategià dla sektora us∏ug finansowych na najbli˝sze pi´ç lat w zwiàzku z bliskim zakoƒczeniem prac nad planem dzia∏ania w zakresie
us∏ug finansowych ( Financial Services Action
Plan – FSAP ). W maju 2004 r. grupa ekspertów powo∏ana do pracy nad kwestià zarzàdzania aktywami przedstawi∏a zalecenie, by Komisja Europejska zrewidowa∏a ramowe zasady
dotyczàce produktów niezharmonizowanych,
takich jak fundusze hedgingowe, pod kàtem
stworzenia rynku paneuropejskiego. Ramowe
zasady dotyczàce funduszy UCITS uznano
przy tym za przydatny dokument referencyjny,
który mo˝na by dostosowaç do specyficznego
charakteru takich produktów.
W maju 2005 r. Komisja opublikowa∏a zielonà
ksi´g´ przestawiajàcà jej wst´pne poglàdy
na polityk´ w sprawie us∏ug finansowych
na nast´pne pi´ç lat; dokument ten nie zawiera
jednak ˝adnych konkretnych inicjatyw doty-
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czàcych funduszy hedgingowych. W lipcu tego
samego roku Komisja rozpocz´∏a konsultacje
spo∏eczne w sprawie ulepszenia ramowych zasad dzia∏alnoÊci funduszy inwestycyjnych,
w wyniku których stwierdzono, ˝e obecnie
brak istotnych argumentów za stworzeniem
przepisów unijnych w sprawie funduszy hedgingowych. Komisja potwierdzi∏a jednoczeÊnie, ˝e b´dzie nadal zajmowaç si´ post´pujàcym „udetalicznieniem” funduszy hedgingowych oraz wp∏ywem tego procesu na rynki finansowe i zaanga˝owanie banków inwestycyjnych. Komisja poinformowa∏a o powo∏aniu
w zwiàzku z tym bran˝owej grupy roboczej ds.
alternatywnych strategii inwestycyjnych.
6. NADZÓR
Przeszkodà dla bezpoÊredniego uregulowania
dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych jest globalny charakter tej bran˝y i mo˝liwoÊç przeniesienia siedziby funduszu do innego paƒstwa, aby nie podlegaç przepisom krajowym.
Jest to podstawowy powód, dla którego
wszystkie inicjatywy mi´dzynarodowe dotyczàce funduszy hedgingowych podejmowane
od czasu kryzysu LTCM starajà si´ wp∏ywaç
na dzia∏alnoÊç funduszy poprzez ich relacje
z podmiotami podlegajàcymi regulacjom,
w szczególnoÊci z bankami. Wi´kszoÊç tych
inicjatyw dotyczy w∏aÊciwej praktyki zarzàdzania ryzykiem. Pierwsze wytyczne w tym
zakresie wyda∏y organy nadzoru bankowego,
ale tak˝e w sektorze prywatnym podj´to szereg
inicjatyw (zob. tabela 2). Drugà istotnà kwestià zwiàzanà z nadzorem jest sposób traktowania zaanga˝owania w fundusze hedgingowe
w Êwietle przepisów kapita∏owych dotyczàcych banków.
Z A R Z Ñ D Z A N I E RY Z Y K I E M
( A ) I N I C J AT Y W Y S E K TO R A P U B L I C Z N E G O
Podczas przeprowadzonego w 1999 r. przeglàdu transakcji mi´dzy bankami i funduszami
hedgingowymi po kryzysie LTCM Bazylejski
Komitet ds. Nadzoru Bankowego wskaza∏ szereg s∏abych punktów w zarzàdzaniu ryzykiem
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Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Banks’ Interactions with Highly
Leveraged Institutions (HLIs)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Sound Practices for Banks’ Interactions with HLIs
Risk Management Policy Group I, Improving Counterparty Risk Management
Practices
Mi´dzynarodowa Organizacja Komisji Papierów WartoÊciowych IOSCO, Report on Hedge Funds and Other HLIs
Banks’ interactions with Highly Leveraged Institutions: Implementation of
the BCBS Sound Practices Paper
Forum StabilnoÊci Finansowej, Report of the Working Group on HLIs
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego/IOSCO, Review of Issues Relating
to HLIs
Alternative Investment Management Association, Guide to Sound Practices
for European Hedge Fund Managers
Risk Management Policy Group II, Toward Greater Financial Stability: a Private Sector Perspective
Managed Funds Association, Sound Practices for Hedge Fund Managers (aktualizacja opracowaƒ z lat 2000 i 2003)

kredytowym przez banki, w tym przywiàzywanie zbyt ma∏ej wagi do szczegó∏owej analizy
ryzyka kredytowego poszczególnych kontrahentów, nadmierne poleganie na zabezpieczeniach finansowych jako narz´dziu ograniczania
ryzyka kredytowego oraz braki w wycenie ekspozycji i zarzàdzaniu nimi. W rezultacie Komitet opracowa∏ szczegó∏owe wytyczne dotyczàce
relacji banków z instytucjami stosujàcymi wysokà dêwigni´ (highly leveraged institutions –
HLI), czyli przede wszystkim funduszami hedgingowymi. Przedstawione w nich zalecenia
uzupe∏niajà ogólne wytyczne Komitetu Bazylejskiego w sprawie zarzàdzania ryzykiem,
w tym ryzykiem kredytowym13. Nast´pnie Forum StabilnoÊci Finansowej (Financial Stability Forum – FSF) podkreÊli∏o, ˝e kompetentne
zarzàdzanie ryzykiem kontrahenta i lepszy nadzór nad kredytodawcami instytucji stosujàcych
wysokà dêwigni´ majà kluczowe znaczenie dla
w∏aÊciwej reakcji na zagro˝enia systemowe, jakie niosà ze sobà te instytucje.
13 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (2000): Principles
of the Management of Credit Risk, wrzesieƒ.

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Bazylejskiego, w ramach ogólnego zarzàdzania ryzykiem
banki winny opracowaç jasne zasady i procedury dotyczàce ich relacji z instytucjami o wysokiej dêwigni, obejmujàce gromadzenie informacji, badania due diligence oraz analiz´
kredytowà. Nale˝y w∏aÊciwie wyceniaç
i uwa˝nie monitorowaç zaanga˝owanie kredytowe, a w szczególnoÊci – jako ˝e stosowane
Êrodki powinny byç dostosowane do charakteru relacji z instytucjami o wysokiej dêwigni,
które cz´sto obejmujà obrót handlowy i transakcje na instrumentach pochodnych – szacowaç „potencjalne przysz∏e ekspozycje kredytowe” 14 oraz prowadziç testy warunków skrajnych. Aby ograniczyç potencjalne straty, zaanga˝owanie powinno mieÊciç si´ w formalnych
limitach. Kolejnym sposobem ograniczenia
strat jest lepsze dostosowanie zabezpieczenia
i warunków umów do charakteru danej instytucji, na przyk∏ad przez ˝àdanie z∏o˝enia depo14 Bie˝àce zaanga˝owanie kredytowe równe jest wartoÊci niesp∏aconych kredytów lub kosztowi odtworzenia pozycji handlowych. Potencjalne przysz∏e zaanga˝owanie kredytowe natomiast
uwzgl´dnia mo˝liwe zmiany wartoÊci bie˝àcego zaanga˝owania
kredytowego do czasu zamkni´cia pozycji handlowych.
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zytu poczàtkowego oraz dopuszczenie wczeÊniejszego zakoƒczenia umowy w razie istotnego pogorszenia si´ wiarygodnoÊci kredytowej instytucji o wysokiej dêwigni. Komitet
Bazylejski oraz Mi´dzynarodowa Organizacja
Komisji Papierów WartoÊciowych (IOSCO)
sprawdzi∏y tak˝e, w jakim zakresie zasady dobrej praktyki sà rzeczywiÊcie stosowane. Okaza∏o si´, ˝e wprawdzie banki poprawi∏y sposób
zarzàdzania ryzykiem, ale mo˝na jeszcze
wprowadziç dalsze ulepszenia w zakresie badaƒ due diligence , wyceny zaanga˝owania i testów warunków skrajnych.
( B ) I N I C J AT Y W Y S E K TO R A P RY WAT N E G O
Uzupe∏nieniem inicjatyw sektora publicznego
sà dzia∏ania podejmowane przez bran˝´ finansowà w celu podniesienia standardów zarzàdzania ryzykiem, do czego wzywa∏y tak˝e odpowiednie w∏adze w nast´pstwie kryzysu
LTCM 15. Jednà z najwa˝niejszych inicjatyw
w tym zakresie by∏o opracowanie zaleceƒ Counterparty Risk Management Policy Group
(CRMPG) 16, w sk∏ad której wesz∏y najwi´ksze
banki komercyjne i inwestycyjne dzia∏ajàce
w skali mi´dzynarodowej. W 1999 r. grupa
opublikowa∏a pierwszy raport dotyczàcy poprawy wewn´trznego zarzàdzania ryzykiem
kredytowym i rynkowym kontrahenta.
W 2005 r. ukaza∏a si´ aktualizacja uwzgl´dniajàca m.in. szybki rozwój funduszy hedgingowych i z∏o˝onych instrumentów finansowych. Cz´Êç zaleceƒ CRMPG (zw∏aszcza
w zakresie zarzàdzania ryzykiem) dotyczy pojedynczych podmiotów, inne ca∏ej bran˝y (np.
w obszarze jednostkowych i ramowych umów
kompensacyjnych), a trzecia kategoria dotyczy
organów w∏adzy (np. badania informacji o du˝ych ekspozycjach przez podmioty dzia∏ajàce
na rynkach regulowanych).
Ponadto, zgodnie z zaleceniami Forum StabilnoÊci Finansowej, równie˝ w bran˝y zarzàdza15 Zob. na przyk∏ad President’s Working Group on Financial
Market (1999): Hedge Funds, Leverage, and the Lessons of
Long-Term Capital Management, kwiecieƒ.
16 Grupa ds. polityki w zakresie zarzàdzania ryzykiem kontrahenta utworzona w styczniu 1999 r. po kryzysie LTCM (przyp.
t∏um).
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nia aktywami podj´to szereg inicjatyw zmierzajàcych do poprawy sposobu zarzàdzania ryzykiem przez zarzàdzajàcych funduszami hedgingowymi. Zalecenia w tej dziedzinie przedstawi∏y na przyk∏ad stowarzyszenia Alternative Investment Management Association
(AIMA) i Managed Funds Association (MFA).
W Y M O G I K A P I TA ¸ OW E
Ograny nadzoru wymagajà, by kapita∏ regulacyjny banków odpowiada∏ podejmowanemu
przez nie ryzyku. Obecnie wymogi kapita∏owe
opierajà si´ na przybli˝onych miarach ryzyka
okreÊlonych w Umowie Kapita∏owej z 1988 r.
(Umowa Bazylejska I). W 1996 r. uzupe∏niono
jà o zagadnienia ryzyka rynkowego. Zasadnicza zmiana w zasadach dotyczàcych kapita∏u
nastàpi∏a w 2004 r. wraz z przyj´ciem nowej,
szerszej i w wi´kszym stopniu uwzgl´dniajàcej
ryzyko Nowej Umowy Kapita∏owej (Umowa
Bazylejska II), która b´dzie wdra˝ana przez
poszczególne kraje w nadchodzàcych latach 17.
Umowa Bazylejska I okreÊla∏a jedynie minimalne wymogi kapita∏owe, natomiast Nowa
Umowa Kapita∏owa opiera si´ na trzech filarach:
– Filar I – minimalne wymogi kapita∏owe,
– Filar II – proces przeglàdu nadzorczego,
– Filar III – dyscyplina rynkowa.
NowoÊcià jest zasada, ˝e w celu obliczenia
minimalnego wymogu kapita∏owego dla ryzyka kredytowego banki mogà przy ocenie ryzyka opieraç si´ albo na opinii agencji ratingowych (metoda standardowa), albo na wewn´trznych ratingach wed∏ug w∏asnych modeli oceny ryzyka ( internal ratings based approach – IRB).
Wymogi kapita∏owe dotyczàce banków nie
przewidujà specjalnego traktowania ekspozycji w funduszach hedgingowych, które
17 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (2004): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,
czerwiec.

w zwiàzku z tym nale˝y wpasowaç w ogólne
ramy badania wyp∏acalnoÊci. Umowa Kapita∏owa II jest pod tym wzgl´dem znacznie lepiej
przystosowana do ryzyka, jakie niosà ze sobà
fundusze hedgingowe.
Umowa Bazylejska I nie wprowadza du˝ego
rozró˝nienia wymogów kapita∏owych z uwagi
na poziom ryzyka. Umowa Kapita∏owa II poÊwi´ca temu wi´cej uwagi, zarówno przy metodzie standardowej, jak i IRB, a zatem lepiej
radzi sobie ze zwi´kszonym ryzykiem towarzyszàcym zwykle funduszom hedgingowym
wskutek stosowania wysokiej dêwigni finansowej, ma∏ej przejrzystoÊci dzia∏ania i dynamicznego profilu ryzyka.
Jednak nawet przy zastosowaniu Umowy Kapita∏owej II banki mogà mieç znaczne trudnoÊci z oszacowaniem ryzyka zwiàzanego z ekspozycjami w funduszach hedgingowych
na podstawie w∏asnych modeli. Nie wiadomo
na przyk∏ad, czy model ryzyka kredytowego
opracowany z myÊlà o klientach korporacyjnych b´dzie odpowiedni w przypadku funduszy hedgingowych posiadajàcych zupe∏nie inny i bardziej z∏o˝ony profil ryzyka. W przypadku modeli ryzyka rynkowego trudnoÊci
mogà ∏àczyç si´ z rzadkà aktualizacjà danych
o wartoÊci aktywów netto (potrzebnych do obliczania zmiennoÊci) oraz skoÊnym rozk∏adem
stóp zwrotu przy stosowaniu pewnych strategii
inwestycyjnych.
W ramach procesu przeglàdu nadzorczego
okreÊlonego w Umowie Kapita∏owej II kierownictwo banku musi zapewniç, ˝e dana instytucja posiada kapita∏ wystarczajàcy na pokrycie
ponoszonego ryzyka. W przeciwnym razie organy nadzoru powinny podjàç w∏aÊciwe dzia∏ania obejmujàce wezwanie banku do poprawy
zarzàdzania ryzykiem, poprawy kontroli wewn´trznej, zwi´kszenia rezerw, a w ostatecznoÊci – do podwy˝szenia kapita∏u. Filar II pe∏ni zatem istotnà rol´ przy badaniu, czy bank
w∏aÊciwie radzi sobie z ponoszonym ryzykiem,
równie˝ tym wynikajàcym z relacji z funduszami hedgingowymi.
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W ostatnich latach nastàpi∏ imponujàcy rozwój
funduszy hedgingowych, które sta∏y si´ wa˝nym alternatywnym instrumentem inwestycyjnym, w coraz wi´kszym stopniu dost´pnym
tak˝e dla inwestorów indywidualnych. Ten
stan w po∏àczeniu z mi´dzynarodowym
i w wi´kszoÊci nieuregulowanym charakterem
dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych stawia
w∏adze przez powa˝nymi problemami, które
mo˝na podzieliç na dwie zasadnicze grupy:
potencjalny wp∏yw funduszy hedgingowych
na stabilnoÊç systemu finansowego oraz mo˝liwoÊci ograniczenia przez sektor publiczny
i prywatny ryzyka zwiàzanego z rosnàcym
znaczeniem funduszy hedgingowych w systemie finansowym.
Chocia˝ dzia∏alnoÊç funduszy hedgingowych
kojarzy si´ zwykle ze zdarzeniami niekorzystnymi dla rynku, wywa˝ona ocena powinna uwzgl´dniaç tak˝e ich dobroczynny wp∏yw
na system finansowy, na przyk∏ad ich wk∏ad
w proces wyznaczania cen, p∏ynnoÊç rynku,
dyscyplin´ rynkowà, zró˝nicowanie ryzyka
i integracj´ finansowà. Trudno jest jednoznacznie oceniç systemowy wp∏yw funduszy
hedgingowych, mi´dzy innymi z uwagi na brak
wiarygodnych informacji i ma∏à przejrzystoÊç
tej bran˝y. Wa˝ne jest, by zarówno sektor finansowy, jak i w∏adze stara∏y si´ osiàgnàç dalsze post´py w tej dziedzinie i lepiej zbadaç
konsekwencje rozwoju funduszy hedgingowych dla ca∏oÊci systemu finansowego.
G∏ównymi argumentami przytaczanymi w debacie nad mo˝liwoÊcià bezpoÊredniego uregulowania dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych sà stabilnoÊç finansowa i ochrona inwestorów. Fundusze hedgingowe i zwiàzane z nimi produkty sà
coraz bardziej dost´pne dla inwestorów indywidualnych, ale nie wiadomo dok∏adnie, w jakim
stopniu sta∏y si´ istotnà alternatywà inwestycyjnà dla gospodarstw domowych. Z zadowoleniem
nale˝y zatem przyjàç dzia∏ania zmierzajàce
do lepszego zbadania tej kwestii, takie jak niedawny sonda˝ IOSCO. Z drugiej strony gdyby
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uznaç, ˝e nale˝y wprowadziç regulacje w celu
ochrony stabilnoÊci finansowej, mo˝na tego skutecznie dokonaç – z uwagi na charakter dzia∏alnoÊci funduszy – jedynie w sposób wysoce skoordynowany na szczeblu mi´dzynarodowym.
PoÊredniemu uregulowaniu dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych (np. kontroli ryzyka
za poÊrednictwem banków) poÊwi´cone sà ró˝ne inicjatywy publiczne i prywatne, zw∏aszcza
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w zakresie zarzàdzania ryzykiem. W∏aÊciwe
i elastyczne ramy traktowania ryzyka – tak˝e
zwiàzanego z funduszami hedgingowymi – zapewnia re˝im adekwatnoÊci kapita∏owej banków, w szczególnoÊci zaÊ proces przeglàdu
nadzorczego wskazany w Umowie Kapita∏owej II. Wa˝ne jest zatem, by te najlepsze praktyki i zalecenia realizowaç w sposób efektywny i konsekwentnie je stosowaç, nie baczàc
na naciski konkurencji.

