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 2    Narodowy Bank Polski 

Streszczenie 

Kalibracja antycyklicznego bufora kapitałowego w krajach, które nie doświadczyły kryzysów ban-

kowych (jak Polska) jest utrudniona, gdyż nie ma punktu odniesienia, kiedy w historii należałoby 

zawiązać bufor i w oparciu o jakie zmienne należałoby to zrobić. Niniejsze opracowanie stanowi 

podsumowanie badań empirycznych prowadzonych na potrzeby wyznaczenia odpowiedniego 

momentu na zawiązanie antycyklicznego bufora kapitałowego w Polsce, a także w dowolnym 

kraju na świecie.  

Bazowa metoda proponowana w Bazylei III oraz rekomendowana przez ERRS opiera się na od-

chyleniu wskaźnika kredyt/PKB od długoterminowego trendu, przy założeniu, że długość cyklu 

finansowego przekracza 25 lat. Opieranie się tylko na jednym wskaźniku niepotrzebnie ogranicza 

zbiór informacji, a założenie o długości cyklu finansowego niekoniecznie jest poprawne.  

W opracowaniu uwzględniamy obydwie te kwestie. Szacujemy model wczesnego (od 1 roku do 4 

lat wprzód) ostrzegania (EWI – Early Warning Indicator) na danych za lata 1970 -2014 (zależnie od 

dostępności danych dla poszczególnych krajów) rozszerzając liczbę wskaźników do kilkudziesię-

ciu, bierzemy pod uwagę stabilność sygnałów każdego z nich, jakość prognoz out-of-sample, oraz 

długość cyklu finansowego w każdym z 47 analizowanych krajów. To najszerszy analizowany w 

literaturze panel krajów. Analizujemy EWI oparte o jedną, dwie i trzy zmienne. Oszacowane mo-

dele w pewnym stopniu uwzględniają specyfikę każdego z krajów, ale pozwalają na użycie wyni-

ków modelu dla każdego z nich, zarówno tych, które doświadczyły kryzysów bankowych, jak i 

tych, które ich nie doświadczyły.  

Uzyskane EWI trafnie informowały o zagrożeniu kryzysem bankowym w latach 1970-2014 w ana-

lizowanych 47 krajach z ok. 90% prawdopodobieństwem. To wyraźnie więcej niż rekomendowany 

w Bazylei III i przez ERRS model EWI oparty o wskaźnik luki kredytowej, który generuje trafne 

sygnały z prawdopodobieństwem ok. 65%. Zmienne o największej przydatności powiązane są z 

akcją kredytową, cenami nieruchomości, globalna ceną ryzyka (VIX) oraz z wkładem sektora fi-

nansowego do wzrostu PKB. Okazuje się zatem, ż dynamicznie rosnąca wartość dodana sektora 

finansowego (w tym bankowego) w PKB zwykle wiąże się nie tyle z rzeczywiście wysoką kontry-

bucją tego sektora na rzecz dobrobytu, ale raczej z podejmowanym przez niego ryzykiem, w tym 

systemowym. 

Wyniki dla Polski wskazują, że długość cyklu finansowego wynosi ok. 10 lat. Prawdopodobień-

stwu kryzysu bankowego w perspektywie od 1 do 4 lat było najwyższe w 2007 r. i wynosiło 40-

80%, co uzasadniało zawiązanie bufora w tamtym czasie. Obecnie prawdopodobieństwo kryzysu 

bankowego w perspektywie od 1 do 4 lat w Polsce wynosi ok. 5-10%, co jest historycznie niską 

wartością i nie stanowi przesłanek do zawiązywania bufora. 
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1. Wstęp 

Wybuch najbardziej dotkliwego kryzysu finansowego w ostatnich kilku dekadach zwiększył za-

interesowanie instrumentami, które byłyby w stanie ograniczyć ryzyko systemowe. Jednym z nich 

jest antycykliczny bufor kapitałowy postulowany przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Banko-

wego (tzw. Bazylea III) oraz zaimplementowany m.in. w ramach Dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady (CRD IV)1. W Polsce bufor będzie stosowany na mocy ustawy o nadzorze makro-

ostrożnościowym2. Wspomniana ustawa oraz CRD IV obligują instytucję odpowiedzialną za nad-

zór makroostrożnościowy do obliczania poziomu odniesienia dla wartości bufora3. Ostateczna de-

cyzja może odbiegać od poziomu odniesienia (ang. guided discretion). Trzy najważniejsze problemy 

związane ze stosowaniem antycyklicznego bufor kapitałowego dotyczą tego: (i) Kiedy zawiązy-

wać bufor?, (ii) W jakiej skali?, (iii) Kiedy rozwiązywać bufor? 

W niniejszym opracowaniu skupiono się na fundamentalnej, pierwszej kwestii. Wartość odniesie-

nia w rekomendacji ERRS i ustawie o nadzorze makroostrożnościowym dla kalibracji bufora jest 

liczona w oparciu o jedną tylko zmienną przy dość restrykcyjnych założeniach. Dopuszczalne w 

rekomendacji i ustawie oparcie się o szerszą grupę zmiennych i przyjęcie mniej restrykcyjnych 

założeń powinno skutkować lepszą jakością decyzji. Aby stwierdzić, czy możliwe jest uzyskanie 

lepszej jakości sygnałów ostrzegających przed kryzysami zbadaliśmy przydatność kilkudziesięciu 

wskaźników makroekonomicznych i finansowych w 47 krajach w latach 1970-2014. To największa 

grupa krajów analizowana w tym kontekście w literaturze przedmiotu. Uwzględniamy nie tylko 

trafność sygnałów, jak czyni się to w większości badań, ale także ich stabilność. Dodatkowo za-

miast przyjmować założenie o długości cyklu finansowego przekraczającego 25 lat, jak ma to miej-

sce przy liczeniu wartości odniesienia, określamy długość cyklu finansowego dla każdego kraju z 

osobna. Na podstawie relatywnych kosztów przegapienia kryzysu (i niezawiązania bufora) oraz 

fałszywego alarmu o kryzysie (i niepotrzebnego zawiązania bufora) ustalono progi, których prze-

kroczenie powoduje sygnał o nadchodzącym kryzysie bankowym. 

Na podstawie uzyskanych wyników można z ok. 90% prawdopodobieństwem wyznaczyć próg, 

którego przekroczenie alarmuje o nadchodzącym kryzysie bankowym. Zmienne o największej 

przydatności powiązane są z akcją kredytową, cenami nieruchomości, udziałem sektora finanso-

wego w wartości dodanej oraz globalną ceną ryzyka (VIX)4.  

 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
2 Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. 
3 Wartość ta jest dana liniową transformacją odchylenia wskaźnika kredytu do PKB od długookresowego trendu na wartość 

buforu. 
4 VIX to miernik zmienności implikowanej opcji na indeks S&P 500. Przedstawia on oczekiwania co do zmienności na rynkach 

w kolejnych 30 dniach. Im wyższa wartość VIX tym należy spodziewać się większej zmienności na rynkach. 
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Materiał ma następującą strukturę. W drugim rozdziale przedstawiono ideę działania antycyklicz-

nego bufora kapitałowego, w tym kwestie związane ze sposobem ustalania momentu jego zawią-

zania, skalą oraz momentem rozwiązania. W rozdziale trzecim omówiono wyniki dotychczas 

przeprowadzonych badań, a w rozdziale czwartym zawarto opis danych i metody. Część piąta 

stanowi omówienie wyników empirycznych, a szósta wnioski dla Polski. Opracowanie kończy 

podsumowanie. 
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2. Idea działania antycyklicznego bufora 

kapitałowego 

Celem antycyklicznego bufora kapitałowego jest przede wszystkim zwiększenie odporności sys-

temu bankowego na cykliczne wahania ryzyka systemowego. Cykliczne zmiany ryzyka systemo-

wego są związane zarówno z tendencją do rozluźniania warunków kredytowych i zwiększania 

skali podejmowanego ryzyka, jak i z niedoszacowaniem ryzyka z uwagi na problemy z jego po-

miarem. Działanie bufora antycyklicznego polega na zwiększaniu poziomu kapitału banków we 

wzrostowej fazie cyklu finansowego, który to kapitał zostałby uwolniony w spadkowej fazie cyklu, 

tak by banki miały wolne środki na pokrycie strat, a wymogi kapitałowe ich dotyczące nie wymu-

szały procyklicznego zachowania i nie prowadziły do efektów credit crunch. Dodatkowym skut-

kiem stosowania bufora antycyklicznego może być zmniejszenie skali procykliczności systemu fi-

nansowego, nie jest to jednak cel podstawowy. Podejmując  decyzje o stosowaniu bufora kluczowe 

są trzy kwestie: moment jego zawiązania, skala bufora oraz moment jego rozwiązania. 

Moment zawiązania i okres utrzymywania bufora  

Moment zawiązania bufora powinien pozwolić bankom na swobodne zgromadzenie potrzebnego 

kapitału przed momentem jego użycia, tak by nie generować dodatkowych kosztów związanych 

z koniecznością jego szybkiego pozyskania. Przyjmuje się, że ten czas na zgromadzenie kapitału 

to 1 rok (tak brzmi rekomendacja Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (BKNB) oraz 

ERRS i takie też rozwiązanie przyjęto w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym).  

Z kolei samo podjęcie decyzji o konieczności związania bufora może wynikać z narastania ryzyka 

kryzysu bankowego lub z samej tylko fazy cyklu finansowego (ożywienia lub ekspansji). Obydwa 

podejścia w praktyce są dość zbliżone, gdyż zmienne używane w modelach wczesnego ostrzega-

nia oraz do określenia fazy cyklu są często takie same. Oparcie się o prawdopodobieństwo kryzysu 

bankowego uwzględnia jednak więcej informacji i tym samym pozwala lepiej skalibrować wła-

ściwy poziom bufora.  

Standardowo zakłada się, że decyzja o zawiązaniu bufora powinna o kilka lat poprzedzić okres 

materializacji strat i pozwalać na jego ewentualne dalsze zacieśniania. Zgodnie z rekomendacjami 

BKNB, ERRS i ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, bufor powinien być ustalony na pod-

stawie odchylenia wskaźnika kredyt/PKB od długoterminowego trendu. Ten wskaźnik (tzw. luka 

kredytowa) daje trafne sygnały o zbliżających się kryzysach w dużej liczbie krajów (BCBS, 2010). 

W tym podejściu zawiązanie bufora następuje w fazie ekspansji cyklu finansowego, a jego skala 

wzrasta wraz ze wzrostem luki kredytowej, czemu towarzyszy wzrost prawdopodobieństwa kry-

zysu bankowego. Z uwagi na fakt, iż długość cykli finansowych różni się często dość znacznie 
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pomiędzy krajami (w Polsce wynosi ok. 10 lat, a w Wielkiej Brytanii czy USA bliżej 15-20 lat) różnić 

się będą także długości okresów, w których bufor będzie utrzymywany. 

Zgodnie z rekomendacją BKNB (a także rekomendacjami ERRS oraz ustawą o nadzorze makro-

ostrożnościowym) przy podejmowaniu decyzji dotyczącej bufora należy brać jednak pod uwagę 

więcej zmiennych, które z wyprzedzeniem informowałyby o narastaniu ryzyka systemowego. W 

dalszej części materiału przedstawiono wyniki analizy mającej na celu stworzenie takiego wskaź-

nika, który uwzględniałby informacje płynące z wielu zmiennych, w tym z luki kredytowej. 

Skala bufora 

Poziom bufora powinien być powiązany ze skalą strat, jakie mogą pojawić w spadkowej fazie cy-

klu finansowego. Takie rozwiązanie zwiększyłoby odporność systemu bankowego na cykliczne 

wahania ryzyka i pozwoliłoby zmniejszyć prawdopodobieństwo materializacji ryzyka systemo-

wego. Właściwa skala bufora pozostaje przedmiotem badań. Sugerowany przez BKNB górny po-

ziom CCB to 2,5% RWA (risk weighted assest). Dopuszcza się wyższe poziomy bufora, jednak 

wiele krajów wydaje się traktować poziom 2,5% RWA jako maksymalny. Według rekomendacji 

BKNB poziom bufora rośnie liniowo z poziomu 0% (dla luki kredytowej nie wyższej niż 2 p.p.) do 

2,5% (dla luki kredytowej równej lub wyższej 10 p.p.). Jednym ze stosowanych podejść dla ustale-

nia wartości bufora jest wykorzystanie historycznych strat poszczególnych banków w różnych 

krajach w okresach kryzysowych (Brooke et al. 2015). Na ich podstawie ustala się rozkład tych 

strat, co umożliwia określenia skali bufora kapitałowego zapewniającego pożądany poziom od-

porności banków w systemie.  

Rozwiązanie bufora  

Rozwiązanie bufora powinno nastąpić w takim momencie, by kapitał z niego pochodzący mógł 

zostać przeznaczony na absorpcję strat, a ryzyko wypłaty kapitału w postaci dywidendy przed 

materializacją tych strat było niskie. Istnieją dwa scenariusze rozwiązywania bufora: szybkie,  cał-

kowite rozwiązanie w warunkach kryzysu oraz jego powolne zmniejszanie w odpowiedzi na ma-

lejące zagrożenie kryzysem. Zmienne używane do zawiązania bufora charakteryzują się dużą per-

systencją i często pozostają na wysokim poziomie jeszcze w trakcie kryzysu. Tym samym zawią-

zawszy bufor należy także monitorować inne wskaźniki, które dostarczają bardziej bieżącej, a nie 

przede wszystkim wyprzedzającej informacji o kryzysie (ESRB, 2014). Do tych zmiennych należą 

m.in. wskaźniki oparte o ceny aktywów na rynkach finansowych (m.in. spready WIBOR-OIS, ceny 

CDS). Zasadne jest także analizowanie sytuacji finansowej banków i skali udzielonych przez nie 

kredytów i pożyczek, których obsługa jest opóźniona. W sytuacji, gdy wskaźniki oparte na cenach 

aktywów na rynkach finansowych, związane z jakością aktywów banków i inne dotyczące napięć 

na rynku finansowym nie sugerują materializacji kryzysu, a zagrożenie kryzysem widoczne we 

wskaźnikach wczesnego ostrzegania spada, należy rozważyć obniżenie wymaganego bufora do 
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poziomu spójnego z obniżonym prawdopodobieństwem kryzysu. Z kolei kiedy wskaźniki i posia-

dane informacje sygnalizują materializację kryzysu, należy rozważyć całkowite rozwiązanie bu-

fora. Całkowite rozwiązanie bufora w takiej sytuacji niekoniecznie powinno nastąpić w momencie 

powzięcia informacji o kryzysie, gdyż jeśli od czasu rozpoczęcia kryzysu do momentu materiali-

zacji strat w sektorze bankowym mija kilka kwartałów, to kapitał uwolniony z bufora może zostać 

wypłacony w postaci dywidendy. Zasadnym wydaje się raczej rozwiązanie bufora w momencie, 

gdy materializują się straty w znacznej części sektora bankowego. Materializacja strat przy obo-

wiązującym buforze sprawia, że dywidendy mogą być wypłacane w mniejszym stopniu, a jedno-

cześnie bank nie jest formalnie zmuszony by uzupełnić kapitał na rynku z tytułu strat – nie wystę-

puje zatem procykliczne zmniejszenie podaży kredytu, a banki mogą korzystać z bufora by pokry-

wać straty. 
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3. Przegląd literatury 

Badania nad użytecznością zmiennych makroekonomicznych i finansowych jako wskaźników 

wczesnego ostrzegania przed wystąpieniem kryzysów gospodarczych zintensyfikowały się po 

wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. Jedno z pierwszych takich badań (Borio i Drehmann, 

2009) wykorzystujące metodę ekstrakcji sygnału (Kaminsky i Reinhart, 1999) sugeruje, że w przy-

padku USA wskaźniki wczesnego ostrzegania zasygnalizowałyby znaczne nierównowagi w sek-

torze finansowym już w 2004 r. Zdaniem autorów największą jakość prognostyczną wykazują 

zmienne związane z kredytem, cenami nieruchomości oraz cenami akcji. Ponadto autorzy badania 

wskazują, że analiza kilku zmiennych daje lepsze rezultaty niż jednej. W kolejnych latach obser-

wowano dalszy wzrost zainteresowania modelami wczesnego ostrzegania przed kryzysami ban-

kowymi. Drehmann et al. (2010) wykorzystując tę samą metodologię co we wcześniejszym badaniu 

przeprowadzili analizę na 7 zmiennych dla 36 krajów rozwiniętych. Luka kredytowa, czyli odchy-

lenia wskaźnika kredytu do PKB od długookresowego trendu, poprawnie sygnalizuje 72% kryzy-

sów w próbie (jest ich 25) a stosunek błędnych sygnałów do sygnałów trafnych (ang. noise-to-signal 

ratio) osiąga wartość 20%. Równie dobre właściwości prognostyczne mają ceny nieruchomości. 

Zmienna ta w 67% przypadków poprawnie sygnalizuje kryzysy, a osiąga taką wartość przy sto-

sunku szumu do sygnału wynoszącym 22%. Wartością dodaną badania jest to, że przy estymacji 

komponentów cyklicznych analizowanych zmiennych autorzy wzięli pod uwagę kilka różnych 

parametrów wygładzania filtru Hodricka-Prescotta (1997). Założono, że cykle kredytowe są takiej 

samej długości co cykle koniunkturalne oraz że są dwa, trzy i cztery razy dłuższe. Zgodnie z za-

sadą zaproponowaną przez Ravna i Uhliga (2002) otrzymano parametry λ równe: 1,600; 25,000; 

125,000 oraz 400,000. Najtrafniejsze sygnały o nadchodzącym kryzysie bankowym generowała 

luka kredytowa uzyskana przy założeniu, że cykle kredytowe są cztery razy dłuższe od cykli ko-

niunkturalnych. Znacznie dłuższe trwanie cykli finansowych w porównaniu z cyklami koniunk-

turalnymi znalazło potwierdzenie w późniejszych badaniach poświęconych długości cyklu finan-

sowego (zob. Drehmann et al., 2012; Schüler et al., 2015).  

Waga poprawnego, wczesnego ostrzegania przed kryzysami bankowymi została podkreślona w 

badaniu (Babecký et al., 2013), w którym za pomocą panelowych modeli wektorowej autoregresji 

pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że kryzysy walutowe i zadłużenia są poprzedzane kryzy-

sami bankowymi. W tym samym opracowaniu autorzy na podstawie danych z 40 krajów rozwi-

niętych za pomocą bayesowskiego uśredniania oszacowań wskazują zmienne, które należy moni-

torować w celu uniknięcia kryzysów bankowych. Są wśród nich kredyt, napływ bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych oraz stopy procentowe rynku pieniężnego. Drehmann i Juselius (2012) 

postulują natomiast włączenie do zbioru zmiennych wskaźnika obsługi długu (ang. debt service 
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ratio - DSR5), który jest zagregowaną miarą opisującą (dla całej gospodarki) jakim obciążeniem dla 

dochodów jest obsługa zadłużenia. Analiza przeprowadzona przez Drehmanna i Juseliusa (2014) 

potwierdza przydatność tego wskaźnika, który na krótszych horyzontach tj. do dwóch lat przed 

kryzysem generuje trafniejsze sygnały od luki kredytowej. Wnioski dotyczące przydatności luki 

kredytowej znajdują również potwierdzenie w badaniu Behn et al. (2013). Analiza dotyczy 23 kra-

jów członkowskich Unii Europejskiej i wykorzystuje modele regresji logistycznej, które w swojej 

specyfikacji zawierają efekty stałe dla każdego kraju (ang. country-specific fixed effects). Z uwagi na 

występowanie efektów krajowych modele te charakteryzują się ograniczoną przydatnością jeśli 

chodzi o wczesne ostrzeganie o kryzysach w krajach, w których do tej pory ich nie było. Sygnały z 

tego modelu w ponad 90% przypadków prawidłowo klasyfikują zagrożenie kryzysem. Należy 

jednak podkreślić, że tak wysoki wynik nie zostałby uzyskany, gdyby nie uwzględnienie efektów 

krajowych, które podwyższają trafność6. Podobnie do wcześniej omawianych badań Lainà et al. 

(2015) szacują szereg modeli regresji logistycznej dla danych panelowych o 11 krajach członkow-

skich UE. Zawężenie próby (mimo odwrotnych tendencji w literaturze) argumentują potrzebą uzy-

skania większej homogeniczności badanych krajów. Wyniki analiz przemawiają na korzyść stoso-

wania wskaźnika kredytów do depozytów oraz cen nieruchomości jako tych zmiennych, które w 

najtrafniejszy sposób sygnalizowały nadejście kryzysów bankowych. Dodatkowo autorzy poddają 

analizie wskaźnik skumulowanego prawdopodobieństwa w horyzoncie kilku kwartałów uzyska-

nego jako iloczyn pojedynczych prawdopodobieństw z modelu regresji logistycznej, co implicite 

oznacza przyjęcie założenia o niezależności prawdopodobieństw wybuchu kryzysu w kilku nastę-

pujących kwartałach. Można oczekiwać, że takie założenie nie odzwierciedla charakterystyki ba-

danego zjawiska, co w konsekwencji oznacza, że otrzymane skumulowane prawdopodobieństwa 

mogą odbiegać od faktycznych. Juks i Melander (2012) zwrócili uwagę na to, że przed podjęciem 

decyzji o wartości antycyklicznego bufora kapitałowego warto zdezagregować dane wg sektorów 

(jest to możliwe np. w przypadku luki kredytowej). Wykorzystując dane dla Szwecji autorzy po-

kazują, że nadmierna akcja kredytowa w tym kraju w końcu lat 80. była napędzana przez wzrost 

kredytu dla przedsiębiorstw niefinansowych, natomiast boom kredytowy w latach poprzedzają-

cych ostatni kryzys finansowy był w głównej mierze kształtowany przez wzrost zadłużenia go-

spodarstw domowych. Na uwagę zasługują również opracowania, w których autorzy sprawdzili 

jakość sygnałów generowanych przez wskaźniki wczesnego ostrzegania na bardzo długich pró-

bach sięgających: początku zeszłego stulecia w Finlandii (Lainà et al., 2015) i 1861 r. we Włoszech 

(Alessandri et al., 2015). Drugie z nich poddaje w wątpliwość korzyści związane z wydłużaniem 

próby w celu uzyskania trafniejszych oszacowań luki kredytowej. 

                                                                                                                                                                                                                                
5 Wskaźnik obsługi długu (DSR) zdefiniowany jest jako stosunek sumy odsetek i amortyzacji do dochodu – jest zatem miarą 

obciążenia dochodów z tytułu zadłużenia. W opracowaniu korzystamy z metody zaproponowanej przez Drehmanna et al., 

(2015), która pozwala na obliczenie tego wskaźnika dla całej gospodarki. 
6 Catão i Milesi-Ferretti (2014) sugerują, że wzrost AUROC z tego wynikający wynosi 20 pkt. proc. W naszej próbie daje to po-

dobne „polepszenie” jakości prognostycznej sygnałów (wzrost AUROC wynosi od 20 do 30 pkt. proc. w zależności od zmien-

nej). 
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4. Dane i metoda 

4.1. Dane 

Potencjalne wskaźniki wyprzedzające zostały przeanalizowane na danych z 47 krajów – są wśród 

nich wszystkie kraje członkowskie UE oraz kraje spoza UE, dla których Bank Rozrachunków Mię-

dzynarodowych (BIS) publikuje dane o kredycie udzielonym sektorowi niefinansowemu. Jest to 

zatem największa liczba krajów uwzględniana w podobnych badaniach w literaturze. Dostępność 

danych o kredycie stanowiła kryterium dołączenia kraju do próby z uwagi na wyniki wielu badań, 

które wskazują zmienne wykorzystujące kredyt jako te o największej przydatności (m.in. luka kre-

dytowa i DSR). Analiza obejmuje okres od I kw. 1970 do II kw. 2014 r. Często jednak dla początko-

wych 10 – 20 lat w próbie część danych jest niedostępna, jest to szczególnie częste dla krajów Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej. Poszczególne zmienne analizowano na poziomach, dynamikach 

(kwartalnych, rocznych, dwu-, trzy- i czteroletnich), jak i cyklicznych odchyleniach od trendu. 

Podsumowując, pod uwagę wzięto jedenaście zmiennych, ich ilorazy i przekształcenia (dynamiki, 

odchylenia od trendu), co łącznie daje ponad pięćdziesiąt przeanalizowanych wskaźników. Pod-

stawowe 11 zmiennych obejmuje zarówno te o charakterze makroekonomicznym (zadłużenie sek-

tora niefinansowego i kosztu obsługi jego długu, PKB, wartość dodana sektora bankowego, ceny 

mieszkań), jak też o charakterze finansowym (bety cen akcji sektora bankowego, zmienność cen 

akcji sektora bankowego, TED spread7, VIX). Opis wykorzystanych danych wraz z ich źródłami 

znajduje się w aneksie A.  

W stosunku do listy zmiennych zwykle badanych w literaturze nowe zmienne w tym badaniu to 

udział sektora finansowego w wartości dodanej PKB, informacje pochodzące z cen akcji sektora 

bankowego oraz VIX. Włączenie VIX, który stanowi przybliżenie ceny ryzyka na globalnym rynku 

finansowym ma za zadanie określić, czy i w jakim stopniu czynniki globalne oddziałują na lokalne 

ryzyko kryzysu. Włączenie wskaźników opartych o ceny akcji opiera się na założeniu, że ceny te, 

odzwierciedlając oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłości, mogą także dostarczać informa-

cji o ryzyku kryzysu.  

Włączenie zmian udziału sektora finansowego8 w wartości dodanej PKB opiera się na obserwacji, 

że pomiar wartości dodanej w przypadku tego sektora odzwierciedla także podejmowane przez 

niego ryzyko. Wartość dodana w rachunkach narodowych liczona jest jako: 

                                                                                                                                                                                                                                
7 TED spread to różnica pomiędzy referencyjną wysokością oprocentowania kredytów na krajowym rynku międzybankowym a 

krótkookresową rentownością papierów skarbowych (najczęściej o zapadalności trzymiesięcznej). 
8 Bufor antycykliczny nakładany jest na sektor bankowy, dlatego uwzględnienie wartości dodanej tego sektora byłoby spójniej-

sze. Niestety urzędy statystyczne nie publikują wartości dodanej sektora bankowego, a jedynie całego sektora finansowego. 

Dla większości analizowanych gospodarek sektor bankowy jest dominującą częścią sektora finansowego, dlatego dla tych 

krajów wartość dodana sektora finansowego wydaje się być dobrą aproksymacją wartości dodanej sektora bankowego. 
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Przychody-Koszty-Amrotyzacja=Wynagrodzenia+Odstetki+Dywidendy+Podatki+Zysk Zatrzymany 

Kalkulacja wartości dodanej w oparciu o lewą stronę równania zwana jest metodą subtraktywną a 

prawa addytywną. Powyższe równanie pokazuje, że wysoka wartość dodana sektora finansowego 

(w tym bankowego) może wiązać się nie tyle z rzeczywiście wysoka kontrybucją tego sektora na 

rzecz dobrobytu, ale raczej z podejmowanym przez niego ryzykiem, w tym systemowym (Haldane 

et al. 2010; Wang, 2011). W tej sytuacji mogłaby ona stanowić źródło sygnału ostrzegawczego. 

Sprawdzenie, czy dzieje się tak w wielu krajach będzie weryfikowane przy analizę sygnałów wcze-

snego ostrzegania przed kryzysami bankowymi. 

Jako zmienną objaśnianą w modelu wczesnego ostrzegania wykorzystano zmienną binarną z bazy 

kryzysów, która jest efektem prac ESBC Heads of Research (Babecký et al., 2013). Datowanie kry-

zysów opiera się na dziesięciu innych opracowaniach, których celem jest identyfikacja okresów 

kryzysowych oraz wykorzystuje wiedzę ekspercką członków ESBC Heads of Research. W opraco-

waniach, które leżą u podstaw omawianej bazy kryzysów, kryteria uznania okresu za kryzysowy 

są związane ze: (i) zmniejszeniem kapitałów znacznej części sektora bankowego, (ii) panika ban-

kowa oraz (iii) pomoc publiczna udzielona sektorowi bankowemu. Przyjęcie takich kryteriów kla-

syfikacji ogranicza problem endogeniczności. 

Przed przejściem do opisu metod użytych w badaniu warto poświęcić uwagę kwestii rodzaju agre-

gatów kredytowych wykorzystywanych w innych opracowaniach wskaźników wczesnego ostrze-

gania. Stosowane są dwa rodzaje:  

a) Miara szeroka obejmująca całkowite zadłużenie sektora niefinansowego (czyli również 

emisje instrumentów dłużnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe) – w rachunkach fi-

nansowych są to zobowiązania sektorów S.11 (przedsiębiorstwa niefinansowe), S.14 (go-

spodarstwa domowe) i S.15 (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw do-

mowych) z tytułu F.31 (krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe), F.32 (długotermi-

nowe dłużne papiery wartościowe), F.41 (krótkoterminowe kredyty i pożyczki) i F.42 (dłu-

goterminowe kredyty i pożyczki). 

b) Miara wąska obejmująca kredyt udzielony sektorowi niefinansowemu przez banki w kraju 

– w zagregowanym bilansie pozostałych monetarnych instytucji finansowych są to ich na-

leżności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek oraz posiadanych dłużnych papierów 

wartościowych wyemitowanych przez podmioty krajowe. 

Zgodnie z rekomendacją Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (BCBS, 2010) w oblicza-

niu wartości CCB dla banków powinno się uwzględniać miarę szeroką. Komitet uważa, że od-

zwierciedla to próbę ograniczenia negatywnych konsekwencji nadmiernej akcji kredytowej mają-

cej swe źródła również w niebankowej części systemu finansowego. Ponadto uwzględnienie ca-
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łego zadłużenia powoduje minimalizację ryzyka przeniesienia części działalności kredytowej ban-

ków poza sektor bankowy. Wykorzystanie szerokiej miary kredytu proponuje również Europejska 

Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB, 2014, Aneks, Część 1). Rekomendację poprzedziły prace 

analityczne, których opis można znaleźć w Detken et al. (2014). Inne badania oparte na szerokiej 

mierze kredytu to np.: Juks i Melander (2012) i Gerdrup et al. (2013).  

Argumentacja dotycząca stosowania szerokiej miary kredytu jest zasadna dla konstrukcji modelu 

wczesnego ostrzegania przed kryzysami finansowymi. Nie jest jednak jasne, czy jest także zasadne 

jej stosowanie dla modelu wczesnego ostrzegania, na podstawie którego zawiązywano by antycy-

kliczny bufor kapitałowy. Z jednej strony można wskazać, że jeśli kredyt rośnie dynamicznie w 

sektorze niebankowym, a w bankowym pozostaje niezmieniony, to ewentualny kryzys spowodo-

wany nadmiernym wzrostem zadłużenia w gospodarce i tak dotknie banki i zasadne jest zawią-

zywanie bufora, by chronić banki przed stratami. Z drugiej strony, nałożenie CCB na banki w tej 

sytuacji mogłoby spowodować, że relatywna dostępność kredytu w sektorze bankowym spadnie, 

a jej cena wzrośnie, co przełoży się na jeszcze większą dynamikę zadłużenia w sektorze niebanko-

wym. Z tego punktu widzenia zasadnym byłoby oddziaływanie innym instrumentem niż bufor 

antycykliczny. Z powyższych argumentów wynika, że nie ma jednoznacznie poprawnej metody 

kalibracji bufora i z tego powodu warto pod uwagę brać obydwie miary. Z uwagi na fakt, iż war-

tość prognostyczna obydwu miar nie różni się statystycznie, a dla znakomitej większości krajów 

obydwie kategorie zadłużenia są bardzo silnie powiązane, w dalszej części pracy prezentujemy 

wyniki opierające się o wąska kategorię kredytu, natomiast przy omawianiu wniosków dla Polski 

posługujemy się obydwoma wskaźnikami.  

4.2. Metoda 

W tej sekcji znajduje się opis podejścia zastosowanego do oszacowania modeli, które z wyprzedze-

niem ostrzegają przed wybuchem kryzysu bankowego. Opis podzielony jest na trzy części i doty-

czy: dostosowania parametru wygładzania filtru HP do długości cyklu finansowego, wyboru me-

tody ekstrakcji informacji ze zbioru zmiennych oraz sposobu oceny jakości prognostycznej sygna-

łów otrzymanych z modeli wczesnego ostrzegania.  

4.2.1. Długość cyklu finansowego  

W przypadku transformacji zmiennych do postaci odchyleń od długookresowego trendu istotną 

kwestią jest metoda oszacowania tego trendu. Najczęściej stosowanym podejściem jest jego wyod-

rębnienie za pomocą filtru HP z parametrem wygładzania zakładającym, że długość cyklu finan-

sowego przekracza 25 lat (zob. Drehmann et al., 2010). To założenie nie musi być poprawne i dłu-

gość cyklu finansowego niekoniecznie jest podobnie długa we wszystkich krajach.  
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Aby określić długość cyklu finansowego w każdym z krajów określamy dominującą częstotliwość 

tego cyklu na podstawie periodogramu, posługując się metodą zaproponowana przez przez Co-

mina i Gertlera (2006). Szczegóły metody i wyniki analizy zostały przedstawione w aneksie D.  

Dla wielu krajów długość cyklu finansowego wydaje się wyraźnie różnić od standardowo przyj-

mowanych w literaturze ponad 25 lat. W przypadku Polski długość cyklu finansowego została 

określona na 10 lat. W oparciu o powyższe wyniki i wykorzystując równanie 0.1 (aneks D) dla 

każdego szeregu znaleziono wartość parametru wygładzania zgodną z długością cyklu finanso-

wego, co pozwala na oszacowanie trendów i uzyskanie odchyleń zmiennych spójnych z charakte-

rystyką cyklu finansowego w każdym kraju.  

4.2.2. Model wczesnego ostrzegania 

Na postawie przeglądu literatury przedstawionego w rozdziale 2 można wywnioskować, że naj-

powszechniej wykorzystywane w badaniach nt. modeli wczesnego ostrzegania są: metoda eks-

trakcji sygnału (Kaminsky i Reinhart, 1999) oraz modele zmiennej binarnej. Zasadniczo obydwie 

metody sprowadzają się do określenia, czy dana zmienna w systematyczny sposób przyjmuje wy-

sokie (lub niskie) wartości przed kryzysem oraz niskie (lub wysokie) w przypadku kiedy on nie 

nastąpi. Szczegółowy opis każdej z metod zawiera aneks E. 

Davis i Karim (2008) sugerują, że użycie modeli ze zmienna binarną daje bardziej trafne sygnały 

niż nieparametryczna ekstrakcja sygnału. Ich zdaniem przewaga modeli zmiennej binarnej jest 

większa, gdy zamiarem jest uzyskanie metody, która będzie wykorzystywana dla wielu krajów z 

pominięciem efektów krajowych. Z taka sytuacją mamy do czynienia w niniejszej pracy. Z uwagi 

na niewielkie różnice pomiędzy regresją logistyczną i probitową (różnią się tylko ogony rozkładów 

składnika losowego), interpretację oszacowań wartości parametrów modelu regresji logistycznej 

jako ilorazu szans oraz ze względu na powszechność stosowania w literaturze modeli regresji lo-

gistycznej zdecydowano o oszacowaniu prawdopodobieństw wybuchu kryzysu bankowego za 

pomocą tej klasy modeli. 

Należy zdecydować, czy model ma zawierać efekty indywidualne (dla każdego kraju), a jeśli tak 

to czy powinny być to efekty ustalone (ang. fixed effects), czy efekty losowe (ang. random effects). W 

literaturze najczęściej stosowane są efekty ustalone, które nie wymagają założenia niezależności 

pomiędzy tymi efektami oraz zmiennymi objaśniającymi. W tym opracowaniu zrezygnowano z 

ujmowania heterogeniczności krajów przy pomocy efektów krajowych. U podstaw tej decyzji leży 

fakt, że zgodnie z bazą kryzysów ESBC HoR w Polsce dotychczas nie występowały kryzysy ban-

kowe (jest jeszcze pięć innych takich krajów w UE: Austria, Belgia, Luksemburg, Malta i Słowacja). 

W przypadku tych krajów prawdopodobieństwa kryzysów bankowych uzyskane z modelu regre-

sji logistycznej z efektami krajowymi miałyby ograniczoną użyteczność, ponieważ efekty miałyby 

tak niską wartość, że w konsekwencji prawdopodobieństwo wybuchu kryzysu byłoby bliskie zera. 
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Z uwagi na to lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie modelu regresji łącznej (ang. pooled 

model). Ponadto w przypadku chęci przeprowadzenia analizy dla krajów bez kryzysów użycie mo-

delu regresji łącznej jest konieczne nawet jeśli oznacza to obciążenie związane z pominiętą zmienną 

(tj. efektami indywidualnymi). Z drugiej strony wg Bussiere’a i Fratzschera (2006) pominięcie efek-

tów indywidualnych nie musi prowadzić do istotnych zmian we wnioskach płynących z modeli 

wczesnego ostrzegania. Zróżnicowanie krajów uwzględniono poprzez normalizację zmiennych (z-

score), co jest podejściem kompromisowym pomiędzy uwzględnieniem efektów indywidualnych 

a regresją łączną na zmiennych nieznormalizowanych. 

4.2.3. Ocena trafności sygnałów 

W badaniach empirycznych postuluje się, aby modele wczesnego ostrzegania generowały sygnały 

ze znacznym wyprzedzeniem. W przypadku antycyklicznego bufora kapitałowego dolnym ogra-

niczeniem tego horyzontu jest pięć kwartałów, ponieważ decyzje ws. tego bufora obowiązują po 

roku od ogłoszenia. Oznacza to, że sygnał o kryzysie w horyzoncie dwóch kwartałów miałby ogra-

niczoną przydatność dla polityki makroostrożnościowej. Górne ograniczenie horyzontu wyprze-

dzania nie jest formalnie ustalone, jednak w literaturze jego maksymalna wartość to pięć lat. W 

tym opracowaniu zdecydowano o krótszym horyzoncie – czteroletnim9. 

Ocena trafności sygnałów opiera się na analizie krzywej ROC (ang. receiver operating characteristic), 

która obrazuje wymienność pomiędzy odsetkiem trafnych sygnałów o kryzysach (TPR – true posi-

tive rate) a odsetkiem błędnych sygnałów informujących o kryzysach (FPR – false positive rate) dla 

wszystkich możliwych wartości progów (zob. rysunek 1). Informacja zawarta na wykresie krzywej 

ROC jest zatem tym samym, co możliwe jest do uzyskania z metody ekstrakcji sygnału. Różnica 

jest taka, że w drugiej z tych metod należy poddać ocenie zmienną, a nie prawdopodobieństwa 

otrzymane z modeli. Wraz z obniżaniem progu przesuwamy się w górę i na prawo po krzywej 

ROC, ponieważ przekroczenie niższego progu zdarza się częściej, co powoduje wzrost zarówno 

FPR jak i TPR. Pole pod krzywą ROC (AUROC – area under the ROC curve) stanowi miarę jakości 

prognostycznej sygnałów. Dla zmiennych, które przed kryzysami rosną, wartość AUROC równa 

1 oznacza, że dla każdego progu wskaźnik wczesnego ostrzegania generuje wyłącznie trafne sy-

gnały (TPR = 1, FPR = 0), natomiast wartość 0,5 (fioletowa krzywa ROC na prawym panelu rysunku 

1) oznacza, że sygnały nie mają żadnej wartości prognostycznej, ponieważ wraz ze zmianą progu 

zarówno TPR jak i FPR zmieniają się tak samo.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
9 Zmiana górnego ograniczenia horyzontu do trzech lub pięciu lat nie wpływa na rezultaty. 
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Rysunek 1 Przykład krzywych ROC 

 

Źródło: obliczenia własne. 

Zaletą metody oceny sygnałów za pomocą krzywej ROC jest również elastyczność w kwestii do-

stosowania progu, bowiem jego wartość jest uzależniona od preferencji uniknięcia błędu II rodzaju 

(przeoczenia kryzysu) względem błędu I rodzaju (niepotrzebnego alarmu o kryzysie). Im bardziej 

preferowane jest unikanie błędów II rodzaju (lub większe koszty związane z jego popełnieniem) 

tym niższy próg, a co za tym idzie punkt na krzywej ROC jest bardziej na górze i na prawo. Aby 

pokazać wpływ zmian preferencji na próg, FPR i TPR w części 5. pokazane zostały punkty na krzy-

wych ROC związane z optymalnymi progami dla preferencji (lub kosztów) między błędami II i I 

rodzaju w relacji 2:1 oraz 3:1. W tym miejscu jeszcze raz warto podkreślić podobieństwo ROC do 

metody ekstrakcji sygnału. Omawiane relatywne preferencje są tym samym, co wagi 𝛼 w funkcji 

straty decydentów. 

Na koniec należy wspomnieć o horyzoncie oceny sygnałów. Rysunek 2 przedstawia sposób oceny 

jakości prognostycznej zmiennych. Podobnie jak Drehmann i Juselius (2014) założono, że po wy-

buchu kryzysu nie ma sensu go prognozować. Oznacza to, że w próbie nie uwzględniamy okresów 

kryzysu (szare pola na rysunku 2). O ile jednak wspomniani autorzy założyli, że każdy kryzys 

trwał dwa lata, w tym opracowaniu przyjęto faktyczną długość trwania kryzysu. Rozwiązuje to 

problem obciążenia postkryzysowego (ang. post-crisis bias), który został zauważony przez Bus-

siere’a i Fratzschera (2006). Dzięki temu uniknięto obciążenia wyników poprzez zawyżenie 

odsetka błędów II rodzaju. Dzieje się tak dlatego, że średnia długość kryzysu wynosi ok. trzy lata 

(Cecchetti et al., 2009). W przypadku omawianego badania przyjęcie niższej długości oznacza, że 

sygnały mogą być jedynie fałszywe (błąd I rodzaju), ale nie mogą doprowadzić do przeoczenia 

kryzysu (bo ten faktycznie trwa). Błędy I i II rodzaju mogą zostać popełnione w oknie oceny, za 

który przyjęto okres poprzedzający wybuch kryzysu od szesnastu do pięciu kwartałów (zielone 

pola na rysunku 2). 
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Rysunek 2 Klasyfikacja sygnałów 

 

Źródło: obliczenia własne. 
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5. Wyniki empiryczne 

5.1. Modele regresji logistycznej 

W tej części badania przedstawiono wyniki estymacji modeli regresji logistycznej za pomocą re-

gresji łącznej tj. bez wykorzystania efektów krajowych, które najlepiej prognozowały kryzysy ban-

kowe w 47 analizowanych krajach w latach 1970-2014. Analizie poddano modele, które zawierają 

jedną, dwie i trzy zmienne objaśniające.  

Ta część opracowania podzielona jest na dwie części. W pierwszej zbadano jakość sygnałów dla 

pełnej próby, a następnie poddano ocenie ich stabilność. Pierwszy etap traktowany jest jako faza 

wstępna (preselekcja) zmiennych. W kolejnych etapach oszacowano modele dwóch i trzech zmien-

nych. Pod uwagę wzięto te zmienne, które charakteryzowały się stabilnością trafności generowa-

nych sygnałów w części pierwszej. 

5.1.1. Modele z jedną zmienną objaśniającą 

Wyniki dla modeli zawierających jedną zmienną objaśniającą przedstawiono w tabeli 1. Warun-

kiem koniecznym analizy modelu było występowanie przynajmniej pięciu kryzysów w próbie. Jest 

to szczególnie istotne w przypadku badania stabilności sygnałów, które polega na oszacowaniu 

modeli na próbie przedkryzysowej kończącej się w czwartym kwartale 2006 r. i sprawdzeniu traf-

ności sygnałów przez nie generowanych w okresie późniejszym (tj. w latach 2007 – 2014). Ze 

względu na braki danych za wcześniejsze okresy dla kilku zmiennych niemożliwe było uwzględ-

nienie lat 70. i 80. Jest tak np. dla wskaźnika obsługi zadłużenia (DSR), który jest dostępny od lat 

80. w przypadku jedenastu krajów a od lat 70. dla pięciu krajów. W aneksie B zawarto podsumo-

wanie wszystkich modeli, które okazały się najlepsze w poszczególnych sytuacjach omawianych 

poniżej, natomiast w aneksie C przedstawiono krzywe ROC wraz z progami dla każdego z nich. 

Największą przydatność pod względem trafnego alarmowania o kryzysach ma VIX, którego AU-

ROC wynosi 0,75. Oznacza to, że 75% sygnałów z modelu poprawnie identyfikuje stan „kryzys w 

horyzoncie kilku lat” lub „brak kryzysu”. Bardzo zbliżoną wartość prognostyczną do VIX ma 4-

letnia dynamika kredytu dla sektora niefinansowego. Wysoką, choć niższą jakość sygnału ma 4-

letnia dynamika kredytu dla samych gospodarstw domowych oraz udział sektora finansowego w 

wartości dodanej PKB.  

Próg prawdopodobieństwa, powyżej którego mówimy o zagrożeniu kryzysem ustalono zakłada-

jąc, iż koszty niedostrzeżenia ryzyka kryzysu (błąd I rodzaju) są większe niż koszty błędnego 

ostrzeżenia przed nim (błąd II rodzaju) w stosunku 2:1 lub 3:1 (por. Detken et al., 2014). Relatywna 
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rzadkość kryzysów bankowych w całej próbie sprawia, że przy zbliżonym poziomie kosztów błę-

dów I i II rodzaju częstotliwość trafnej identyfikacji kryzysu jest bardzo niska. Zwiększenie kosztu 

przeoczenia kryzysu do poziomu 3:1 sprawia, że próg prawdopodobieństwa, przy którym alar-

muje się o kryzysie obniża się i częstość trafnych sygnałów przedkryzysowych (TPR – true positive 

rate) wynosi 20%-35% dla najlepszych pojedynczych zmiennych. W przypadku większości modeli 

próg prawdopodobieństwa, którego przekroczenie alarmuje o kryzysie wynosi od 20% do 40%. 

Dwie zmienne, które w wielu badaniach charakteryzowały się najwyższymi wartościami AUROC 

– DSR i luka kredytowa – są jednymi z bardziej przydatnych, ale jednak nie są najlepsze. Na wyja-

śnienie tego wyniku składają się dwa czynniki. Po pierwsze, niniejsze badanie bierze pod uwagę 

największą liczbę krajów, jaką do tej pory analizowano. Większość innych badań dotyczyła krajów 

strefy euro bądź Unii Europejskiej, co prawdopodobnie ułatwia osiągnięcie wyższych wartości 

AUROC ze względu na większą jednorodność krajów. Drugim czynnikiem jest przyjęta specyfika-

cja modeli, która nie uwzględnia efektów krajowych, które tak jak wspomniano, zwiększają traf-

ność. Potwierdzeniem tego są wartości AUROC dla poziomu DSR i luki kredytowej, które dla 

próby krajów z Unii Europejskiej oraz po uwzględnieniu efektów krajowych wynoszą odpowied-

nio: 0,93 oraz 0,82. 

5.1.2. Stabilność sygnału 

Drugim kluczowym aspektem, poza samą trafnością sygnału, jest jego stabilność. Czy trafność sy-

gnałów jest stała w czasie? Innymi słowy czy źródła kryzysów bankowych nie zmieniają się na 

przestrzeni lat? Wadą pełnej próby jest to, że dominującą rolę odgrywa w niej ostatni, globalny 

kryzys finansowy. W rezultacie modele oszacowane na pełnej próbie są relatywnie bardziej nakie-

rowane na wykrywanie takich rodzajów kryzysów jak ten ostatni. W naturalny sposób zwiększa 

to znaczenie zmiennych globalnych (VIX), lub tych, które mają wspólny komponent (związane z 

rynkiem finansowym). Stabilność wskazań poszczególnych zmiennych, niezależnie od źródeł kry-

zysu można sprawdzić badając ich sygnały oszacowane na okresie 1970-2006 i sprawdzić wnioski 

z tej kalibracji dla okresu późniejszego. Jeśli zmienne dają stabilne sygnały niezależnie od typu 

kryzysu, to modele szacowane na skróconej próbie powinny być równie trafne w próbie, na której 

zostały oszacowane, jak i poza nią.  

Dla zmiennych, których sygnały nie mają żadnej wartości AUROC wynosi 0,5, a górny przedział 

ufności dla takiej wartości wynosi 0,55. Zmienne, które przekraczają tę wartość traktowane są jako 

przydatne. To kryterium posłuży do wyłonienia zmiennych, które cechują się stabilnością trafności 

sygnałów. Założono, że sygnały stabilne to takie, które w przypadku próby pełnej, przedkryzyso-

wej oraz prognoz wygasłych miały AUROC istotnie wyższy od 0,5. Dzięki temu eliminujemy 

zmienne, które są nieprzydatne lub takie, których interpretacja zmienia się w czasie - byłoby tak w 

przypadku, gdy zmienna dla próby przedkryzysowej generuje sygnały o AUROC ∈〈0,55;1〉, co 
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oznaczałoby, że jej wzrost alarmuje o kryzysie. Z kolei dla prognoz po 2006 r. sygnały miałyby 

AUROC ∈〈0;0,45〉, co wskazywałoby, że spadek (!) zmiennej alarmuje o kryzysie.  

Tabela 1 Modele z jedną zmienną 

Model 
AU-
ROC 

Przedział uf-
ności 

Próg 
2:1 

FPR TPR 
Próg 
3:1 

FPR TPR 

L.ok. 
kryzy-

so-
wych 

AU-
ROC 
przed 
2006 

AU-
ROC 
po 

2006 

VIX 0,75 0,72 0,77 0,29 0,01 0,04 0,23 0,12 0,35 433 0,75 0,67 

Kredyt (16) 0,73 0,71 0,76 0,51 0,00 0,00 0,23 0,07 0,23 406 0,71 0,85 

Kredyt dla gosp. dom. (12) 0,69 0,67 0,72 0,53 0,00 0,00 0,19 0,12 0,34 319 0,66 0,77 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB (16) 

0,67 0,63 0,71 0,40 0,00 0,00 0,21 0,11 0,27 168 0,69 0,63 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB (luka) 

0,65 0,61 0,68 0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 199 0,64 0,70 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB 

0,64 0,60 0,68 0,25 0,01 0,05 0,25 0,01 0,05 199 0,67 0,68 

PtI (16) 0,64 0,61 0,67 0,22 0,06 0,20 0,21 0,08 0,27 324 0,64 0,64 

PKB (12) 0,63 0,60 0,66 0,39 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 331 0,57 0,78 

PtI (luka) 0,63 0,60 0,66 0,28 0,00 0,02 0,22 0,04 0,12 336 0,62 0,72 

Luka kredytowa (Bazylea 
III) 

0,63 0,59 0,66 0,32 0,00 0,00 0,21 0,03 0,09 316 0,64 0,62 

Relatywna luka kredytowa 0,62 0,58 0,64 0,24 0,00 0,02 0,24 0,00 0,02 324 0,62 0,65 

DSR (4) 0,61 0,58 0,64 0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 282 0,59 0,73 

Bety (luka) 0,58 0,54 0,61 0,57 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 244 0,58 0,58 

Bety (16) 0,58 0,53 0,61 0,32 0,00 0,00 0,22 0,01 0,02 208 0,60 0,45 

Relatywna zmienność 
banków (16) 

0,57 0,53 0,61 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 213 0,60 0,52 

Relatywna zmienność 
banków (luka) 

0,56 0,52 0,60 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 257 0,56 0,59 

DSR (luka) 0,54 0,51 0,56 0,13 0,00 0,01 0,13 0,00 0,01 300 0,53 0,68 

Zmienność 0,53 0,49 0,56 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 244 0,51 0,32 

Zmienność (luka) 0,53 0,49 0,56 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 244 0,53 0,56 

Zmienność (12) 0,52 0,48 0,56 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 217 0,54 0,45 

TED spread (luka) 0,52 0,48 0,56 0,34 0,00 0,01 0,27 0,00 0,02 219 0,53 0,51 

Bety 0,52 0,48 0,55 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 244 0,57 0,35 

TED spread (4) 0,52 0,48 0,55 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 208 0,51 0,57 

Relatywna zmienność 
banków 

0,51 0,48 0,54 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 257 0,54 0,36 

TED spread 0,49 0,46 0,53 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 224 0,51 0,42 

Źródło: obliczenia własne. 

Uwaga: „luka” w nawiasie przy nazwie zmiennej oznacza relatywne odchylenie od trendu z dostosowanym parametrem wygła-

dzania (zob. część 3.2.1). Liczba k w nawiasie przy nazwie zmiennej oznacza wzrost zmiennej w porównaniu z analogicznym 

okresem k kwartałów wcześniej. PtI – Price-to-Income, indeks cen nieruchmości w odniesieniu do dochodu; DSR – Debt Service 

Ratio, koszty obsługi prywatnego długu w gospodarce jako % dochodu; Beta- beta sektora bankowego; Zmienność – zmienność 

cen indeksu bankowego, Relatywna zmienność banków – zmienność cen sektora bankowego względem całego rynku. AUROC 

– pole pod krzywą ROC dla sygnałów z modeli dla całej próby; zaprezentowano percentylowe przedziały ufności typu bootstrap 

z 1000 powtórzeń. Próg 2:1 – podano próg prawdopodobieństwa alarmujący o kryzysie i FPR (odsetek fałszywych sygnałów o 

kryzysie) oraz TPR (odsetek prawidłowych sygnałów o kryzysie) przy założeniu, że koszty przeoczenia kryzysu są dwa razy 

większe od fałszywego alarmu o kryzysie. Próg 3:1 – próg prawdopodobieństwa alarmujący o kryzysie i FPR oraz TPR przy 

założeniu, że koszty przeoczenia kryzysu są trzy razy większe od fałszywego alarmu o kryzysie. Liczba okresów kryzysowych – 

liczba „1” w zmiennej objaśnianej modeli regresji logistycznej. AUROC przed 2006 – trafność sygnałów w próbie do 2006 r. na 

podstawie modelu estymowanego na danych do końca 2006 r. AUROC po 2006 – trafność sygnałów po 2006 r. na podstawie 

modelu estymowanego na danych do końca 2006 r. 
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Wyniki analizy przedstawiono w dwóch ostatnich kolumnach tabeli 1. W kolumnie „AUROC 

przed 2006 r.” znajduje się ocena trafności sygnałów z modeli szacowanych na danych do 2006 r. 

Wysoka wartość AUROC oznacza, że zmienna była dobrym wskaźnikiem ostrzegawczym o kry-

zysach w latach 1970–2006. Z kolei ostatnia kolumna tabeli 1 dostarcza informacji o tym jak spraw-

dzałby się sygnały generowane przez te modele w latach 2007 – 2014 w oparciu o kalibrację na 

danych z lat 1970-2006.  

O ile w krótszej próbie zmienne generują podobnie trafne sygnały co w całej próbie, to w przy-

padku prognoz wygasłych (out-of-sample, kolumna „AUROC po 2006”) trafność sygnałów jest od-

mienna – często w statystycznie istotny sposób odbiega od jakości prognostycznej sygnałów dla 

całej lub skróconej próby. Istotny spadek trafności (tj. różnica między „AUROC przed 2006” i „AU-

ROC po 2006”) dotyczy VIX, dynamiki i poziomu bety, zmienności subindeksu sektora bankowego 

oraz relatywnej zmienności sektora bankowego względem całego rynku kapitałowego. Wysoka 

trafność sygnałów generowanych przez VIX w całej próbie jest zatem po części artefaktem staty-

stycznym związanym z ostatnim kryzysem finansowym, który wystąpił w ponad trzydziestu kra-

jach, podczas gdy wcześniejsze kryzysy nie były tak powszechne. Tym niemniej jakość tego sy-

gnału nadal pozostaje relatywnie dobra, co uzasadnia użycie tej i innych zmiennych, których AU-

ROC pozostał wyższy niż 0,55. Statystycznie istotne polepszenie jakości nastąpiło dla kredytu ogó-

łem i dla gosp. dom., kontrybucji sektora finansowego do PKB, PKB, luki PtI, luki i poziomu DSR 

oraz dynamiki TED spreadu. Ostatecznie kryterium stabilności sygnału przeszło 14 zmiennych i 

to one zostaną użyte do oszacowania modeli opartych o dwie i trzy zmienne. 

 

5.1.3. Modele z dwiema i trzema zmiennymi objaśniającymi 

W kolejnym kroku oszacowano modele z dwiema zmiennymi objaśniającymi (zob. tabela 2). W 

skład większości najlepszych modeli wchodzi VIX. Każdy z tych modeli jest istotnie lepszy od 

najlepszego modelu z jedną zmienną, a sześć modeli z najwyższymi wartościami AUROC nie różni 

się w statystycznie istotny sposób od siebie pod względem trafności sygnałów. Dla wybranych 

preferencji uniknięcia błędów I i II rodzaju można zaobserwować znacznie mniejsze zróżnicowa-

nie progów prawdopodobieństwa, które informują o kryzysie niż miało to miejsce w przypadku 

modeli z jedną zmienną – w przypadku dwóch zmiennych w modelu progi na ogół zawierają się 

w przedziale od 20 do 30%. Jednocześnie istotnie wzrasta nie tylko ogólna jakość modeli, ale także 

wyraźnie spada częstość popełniania błędów I rodzaju - TPR kształtuje się w przedziale 50-70%. 
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Tabela 2 Modele z dwiema zmiennymi 

Model 
AU-
ROC 

Przedział ufno-
ści 

Próg 
2:1 

FPR TPR 
Próg 
3:1 

FPR TPR 

L.ok. 
kryzy-

so-
wych 

DSR (4) i VIX 0,84 0,81 0,86 0,27 0,06 0,38 0,22 0,13 0,61 257 

PtI (16) i VIX 0,83 0,81 0,86 0,32 0,06 0,50 0,29 0,09 0,55 240 

PtI (luka) i VIX 0,83 0,80 0,85 0,34 0,07 0,40 0,26 0,13 0,58 240 

Kontrybucja sek. fin. 
do PKB i PtI (16) 

0,82 0,79 0,85 0,26 0,12 0,54 0,21 0,21 0,72 158 

Kredyt (16) i VIX 0,82 0,79 0,85 0,36 0,03 0,28 0,24 0,07 0,43 249 

Kontrybucja sek. fin. 
do PKB i PtI (luka) 

0,81 0,78 0,84 0,23 0,15 0,62 0,23 0,15 0,63 158 

Kontrybucja sek. fin. 
do PKB (16) i PtI (16) 

0,80 0,75 0,83 0,21 0,16 0,67 0,20 0,16 0,69 144 

PKB (12) i VIX 0,80 0,77 0,82 0,34 0,01 0,07 0,18 0,14 0,56 259 

Kredyt dla gosp. dom. 
(12) i VIX 

0,79 0,76 0,82 0,25 0,06 0,36 0,20 0,15 0,62 247 

Luka kredytowa (Ba-
zylea i II) i VIX 

0,79 0,76 0,82 0,26 0,04 0,23 0,25 0,06 0,29 221 

Kontrybucja sek. fin. 
do PKB (16) i VIX 

0,79 0,75 0,82 0,25 0,09 0,45 0,22 0,15 0,59 166 

PtI (luka) i Kontrybu-
cja sek. fin. do PKB 

(16) 
0,78 0,74 0,83 0,29 0,06 0,44 0,24 0,10 0,53 144 

DSR (4) i PtI (16) 0,78 0,74 0,81 0,27 0,06 0,31 0,20 0,12 0,47 180 

Kontrybucja sek. fin. 
do PKB (luka) i VIX 

0,78 0,74 0,81 0,25 0,08 0,46 0,24 0,10 0,52 197 

Relatywna luka kredy-
towa i VIX 

0,77 0,74 0,80 0,30 0,01 0,05 0,22 0,11 0,37 229 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Czy włączenie VIX do zbioru analizowanych zmiennych skutkuje dodatkową informacją? W tabeli 

3 przedstawiono podsumowanie trafności sygnałów z modeli, które uwzględniały jedynie czyn-

niki krajowe. Różnica trafności między dwoma najlepszymi modelami bez VIX, a najlepszym mo-

delem z VIX nie jest istotna statystycznie. Tym samym dla modelu dwóch zmiennych sygnał 

uwzględniający tylko czynniki krajowe jest podobny w swej jakości do sygnału uwzględniającego 

zarówno czynniki krajowe, jak i globalne. Tak jak poprzednio progowe prawdopodobieństwo 

znajduje się w przedziale od 20 do 30% dla preferencji 2:1 oraz od 20 do 25% dla preferencji 3:1. 
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Tabela 3 Modele z dwiema zmiennymi (bez VIX) 

Model AUROC 
Przedział uf-

ności 
Próg 
2:1 

FPR TPR 
Próg 
3:1 

FPR TPR 
L.ok. kry-

zyso-
wych 

Kontrybucja sek. fin. do PKB i 
PtI (16) 

0,82 0,79 0,85 0,26 0,12 0,54 0,21 0,21 0,72 158 

Kontrybucja sek. fin. do PKB i 
PtI (luka) 

0,81 0,78 0,84 0,23 0,15 0,62 0,23 0,15 0,63 158 

Kontrybucja sek. fin. do PKB 
(16) i PtI (16) 

0,80 0,75 0,83 0,21 0,16 0,67 0,20 0,16 0,69 144 

PtI (luka) i Kontrybucja sek. 
fin. do PKB (16) 

0,78 0,74 0,83 0,29 0,06 0,44 0,24 0,10 0,53 144 

DSR (4) i PtI (16) 0,78 0,74 0,81 0,27 0,06 0,31 0,20 0,12 0,47 180 

Kontrybucja sek. fin. do PKB 
(luka) i PtI (16) 

0,75 0,70 0,79 0,27 0,08 0,44 0,26 0,10 0,47 158 

PtI (luka) i DSR (4) 0,74 0,71 0,78 0,25 0,08 0,33 0,25 0,08 0,33 180 

Kontrybucja sek. fin. do PKB 
(16) i DSR (4) 

0,74 0,70 0,77 0,77 0,00 0,00 0,14 0,26 0,63 140 

Relatywna zmienność banków 
(luka) i PtI (16) 

0,74 0,70 0,78 0,32 0,06 0,34 0,25 0,13 0,48 178 

Kontrybucja sek. fin. do PKB 
(16) i Kredyt (16) 

0,74 0,70 0,78 0,30 0,06 0,23 0,21 0,11 0,38 120 

PtI (16) i Kredyt (16) 0,74 0,71 0,76 0,26 0,06 0,25 0,19 0,12 0,40 288 

Kontrybucja sek. fin. do PKB i 
Luka kredytowa (Bazylea i II) 

0,73 0,69 0,77 0,38 0,02 0,11 0,29 0,07 0,24 134 

Bety (luka) i Kredyt (16) 0,73 0,70 0,76 0,70 0,00 0,00 0,21 0,09 0,29 190 

Relatywna luka kredytowa i 
Kontrybucja sek. fin. do PKB 

(16) 
0,73 0,68 0,76 0,18 0,12 0,40 0,18 0,12 0,40 120 

Luka kredytowa (Bazylea i II) i 
Kontrybucja sek. fin. do PKB 

(16) 
0,73 0,68 0,77 0,29 0,06 0,28 0,29 0,06 0,28 120 

Źródło: obliczenia własne. 

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie przydatności modeli wczesnego ostrzegania zawierających 

trzy zmienne objaśniające (tabela 4). Dodanie trzeciej zmiennej do modelu powoduje dalszy, sta-

tystycznie istotny przyrost trafności sygnałów – prawdopodobieństwo trafnego sygnału przekra-

cza 90%. Dla modeli trzech zmiennych w każdym przypadku optymalne progi prawdopodobień-

stwa dają sygnały o TPR w przedziale 60-80%, co jest lepszym wynikiem niż osiągany dla modeli 

z 2 zmiennymi. Najczęściej wartość progowa prawdopodobieństwa zawiera się w przedziale od 

25 do 35%. W badaniu nie uwzględniono modeli czterech zmiennych, ponieważ przyrost AUROC 

wynikający z dodania czwartej zmiennej objaśniającej jest niski i wynosi 0,02. 

Podobnie jak wcześniej także dla modelu z trzema zmiennymi analizujemy znaczenie VIX dla ogól-

nej jakości sygnału. W tabeli 5 przedstawiono trafność sygnałów modeli z trzema zmiennymi ob-

jaśniającymi, które nie zawierają VIX. Odmiennie niż w przypadku modeli dwóch zmiennych róż-

nica pomiędzy najlepszymi modelami z VIX i bez tej zmiennej jest statystycznie istotna. Tym sa-

mym zasadnym wydaje się uwzględnianie nie tylko czynników krajowych, ale także globalnych 

w postaci ceny ryzyka na globalnym rynku finansowym. 
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Tabela 4 Modele z trzema zmiennymi 

Model 
AU-
ROC 

Przedział uf-
ności 

Próg 
2:1 

FPR TPR 
Próg 
3:1 

FPR TPR 

L.ok. 
kryzy-

so-
wych 

DSR (4), PtI (16) i VIX 0,92 0,90 0,93 0,28 0,11 0,77 0,27 0,11 0,78 180 

PtI (luka), DSR (4) i VIX 0,92 0,90 0,93 0,27 0,11 0,77 0,27 0,11 0,77 180 

DSR (4), Kredyt (16) i VIX 0,90 0,88 0,91 0,32 0,06 0,49 0,26 0,08 0,58 176 

Luka kredytowa (Bazylea i II), DSR 
(4) i VIX 

0,88 0,86 0,90 0,29 0,07 0,50 0,23 0,13 0,67 169 

Relatywna luka kredytowa, DSR (4) 
i VIX 

0,88 0,86 0,90 0,29 0,06 0,46 0,27 0,08 0,54 170 

Kontrybucja sek. fin. do PKB, PtI 
(luka) i VIX 

0,87 0,85 0,90 0,34 0,08 0,65 0,34 0,08 0,65 156 

Kontrybucja sek. fin. do PKB, PtI 
(16) i VIX 

0,87 0,84 0,90 0,40 0,06 0,55 0,29 0,13 0,69 156 

Kontrybucja sek. fin. do PKB (luka), 
DSR (4) i VIX 

0,86 0,83 0,89 0,31 0,08 0,58 0,26 0,10 0,66 141 

Kontrybucja sek. fin. do PKB (16), 
PtI (16) i VIX 

0,86 0,83 0,89 0,37 0,07 0,64 0,32 0,10 0,70 142 

Kontrybucja sek. fin. do PKB (16), 
DSR (4) i PtI (16) 

0,86 0,82 0,89 0,23 0,16 0,77 0,21 0,18 0,81 120 

PtI (luka), Kontrybucja sek. fin. do 
PKB (16) i VIX 

0,86 0,83 0,89 0,33 0,09 0,65 0,25 0,13 0,76 142 

Kontrybucja sek. fin. do PKB, DSR 
(4) i VIX 

0,86 0,83 0,89 0,23 0,13 0,72 0,23 0,13 0,72 141 

PtI (luka), Kredyt (16) i VIX 0,86 0,83 0,88 0,33 0,08 0,56 0,25 0,11 0,66 216 

Kredyt dla gosp. dom. (12), DSR (4) 
i VIX 

0,86 0,83 0,88 0,30 0,07 0,50 0,25 0,10 0,61 182 

PKB (12), PtI (16) i VIX 0,86 0,83 0,88 0,33 0,06 0,52 0,26 0,11 0,64 216 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 5 Modele z trzema zmiennymi (bez VIX) 

Model 
AU-
ROC 

Przedział ufno-
ści 

Próg 
2:1 

FPR TPR 
Próg 
3:1 

FPR TPR 

L.ok. 
kryzy-

so-
wych 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB (16), DSR (4) i PtI (16) 

0,86 0,82 0,89 0,23 0,16 0,77 0,21 0,18 0,81 120 

PtI (luka), Kontrybucja sek. 
fin. do PKB (16) i DSR (4) 

0,85 0,81 0,89 0,32 0,06 0,53 0,19 0,20 0,79 120 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, DSR (4) i PtI (16) 

0,83 0,79 0,86 0,25 0,13 0,63 0,25 0,13 0,63 120 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i PKB (12) 

0,83 0,79 0,86 0,22 0,13 0,62 0,17 0,19 0,76 146 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i PtI (16) 

0,83 0,79 0,86 0,27 0,13 0,63 0,26 0,13 0,65 158 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i Kredyt (16) 

0,83 0,79 0,86 0,31 0,08 0,50 0,23 0,17 0,70 134 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i DSR (4) 

0,82 0,78 0,86 0,23 0,14 0,66 0,23 0,14 0,66 120 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PKB (12) i PtI (16) 

0,82 0,79 0,85 0,27 0,08 0,51 0,25 0,11 0,57 146 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i Relatywna 

luka kredytowa 
0,82 0,78 0,85 0,26 0,13 0,62 0,23 0,16 0,68 134 
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Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i Luka kredy-

towa (Bazylea i II) 
0,81 0,77 0,84 0,26 0,13 0,61 0,25 0,14 0,63 134 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, Relatywna zmienność 

banków (luka) i PtI (16) 
0,81 0,77 0,84 0,28 0,12 0,54 0,22 0,22 0,70 140 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, Relatywna zmienność 

banków (luka) i PtI (luka) 
0,81 0,76 0,84 0,25 0,17 0,65 0,20 0,22 0,74 140 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, Kredyt dla gosp. dom. 

(12) i PtI (16) 
0,80 0,77 0,84 0,26 0,12 0,54 0,26 0,12 0,55 132 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB, PtI (luka) i Kredyt dla 

gosp. dom. (12) 
0,80 0,76 0,84 0,27 0,11 0,52 0,21 0,18 0,70 132 

Kontrybucja sek. fin. do 
PKB (luka), DSR (4) i PtI (16) 

0,80 0,76 0,84 0,24 0,15 0,65 0,22 0,19 0,70 120 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Podsumowując, modele EWI generują trafne sygnały o kryzysach bankowych z prawdopodobień-

stwem przekraczającym 0,9. Należy je uznać za bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza że ta wysoka 

skuteczność jest osiągnięta bez używania tzw. „efektów krajowych”, które w naturalny sposób 

podnoszą ocenę trafność każdego sygnału, ale trudno je wtedy stosować dla krajów, które nie do-

świadczyły kryzysu. Oszacowane modele są pozbawione tego mankamentu i mogą być użyte dla 

uzyskania informacji o przeszłym i bieżącym prawdopodobieństwach kryzysu bankowego w Pol-

sce. Dołączenie do modelu zmiennej VIX, która stanowi przybliżenie czynników globalnych jest 

zasadne, ale jej wyłączenie i koncentracja na czynnikach krajowych nadal pozwala na uzyskanie 

relatywnie wysokiej jakości sygnału.  
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6. Zastosowanie dla Polski 

6.1. Wyniki modelu dla Polski  

Poniżej pokazano prawdopodobieństwo kryzysu bankowego w Polsce obliczone w oparciu o naj-

lepsze cztery modele z luką kredytową i trzema innymi zmiennymi – krajowymi i globalnymi. 

Podstawowy model zawiera lukę kredytową, kontrybucje sektora finansowego do PKB, DSR i VIX 

(lub zamiennie wzrost kredytu – w przypadku, gdy model nie uwzględnia czynników globalnych). 

Warianty tego samego modelu różnią się ze względu na obecność: (i) czynników globalnych (VIX) 

oraz (ii) ze względu na to jaka miara kredytu (szeroka lub wąska) stanowiła podstawę obliczenia 

luki kredytowej. Argumenty na rzecz używania szerokiej oraz wąskiej miary kredytu jako miar 

komplementarnych przytoczono w opisie danych. 

Wartość odniesienia CCB obliczono jako liniową funkcję, która osiąga maksimum (2,5% RWA), 

gdy prawdopodobieństwo kryzysu osiąga historyczne maksimum w próbie wszystkich krajów, 

natomiast aktywacja bufora następuje po przekroczeniu progu prawdopodobieństwa wyznaczo-

nego przez relatywne preferencje uniknięcia błędów 2:1 (kwestia wyboru poziomu progu jest ob-

szarem decyzji decydentów i zależnie od ich preferencji na temat relatywnej wagi błędów I i II 

rodzaju można przyjąć próg 3:1). Na dolnym panelu wykresu 1 przedstawiono wartości odniesie-

nia CCB wszystkich modeli oraz ich średnią wartość. Wzrost prawdopodobieństwa kryzysu ban-

kowego odnotowano w końcu lat 90. oraz w latach 2005–2007. Modele oparte na wąskim agregacie 

kredytowym sygnalizowały narastające zagrożenie z rocznym opóźnieniem w stosunku do tych 

opartych o szeroki agregat, ale wszystkie opracowane modele generowały sygnały wyraźnie wcze-

śniej niż sama luka kredytowa. 

Modele wczesnego ostrzegania sugerują, że nie ma aktualnie podstaw do zawiązywania bufora 

antycyklicznego, gdyż zagrożenie kryzysem bankowym z tytułu nadmiernej akcji kredytowej w 

perspektywie od 1 do 4 lat jest aktualnie niskie. 
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Rysunek 3 Prawdopodobieństwo kryzysu bankowego w Polsce oraz próg zawiązywania bufora 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BIS, Eurostat i NBP. 

Uwaga: Ciemnoszare i jasnoszare pola oznaczają próg powyżej którego należałoby aktywować bufor, 

przyjmując odpowiednio relatywny koszt błędów I i II rodzaju jako 3:1 i 2:1. 

Opis modeli: Zmienne występujące w modelach to: (i) model miara wąska i VIX – luka kredytowa 

(obliczona na podstawie wąskiej miary kredytu), wkład sektora finansowego do PKB (16 – liczba w 

nawiasie oznacza dynamikę w bieżącym kwartale odniesioną do np. 16 kwartałów wcześniej), DSR (4), 

VIX, (ii) model miara wąska bez VIX - luka kredytowa (obliczona na podstawie wąskiej miary kre-

dytu), wkład sektora finansowego do PKB (16), DSR (4), Kredyt (16), (iii) model miara szeroka i VIX - 

luka kredytowa (obliczona na podstawie szerokiej miary kredytu), wkład sektora finansowego do PKB 

(16), DSR (4), VIX, (iv) model miara szeroka bez VIX - luka kredytowa (obliczona na podstawie szero-

kiej miary kredytu), wkład sektora finansowego do PKB (16), DSR (4), Kredyt (16). 
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7. Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie miało na celu wybór zmiennych, których zachowanie informuje o nad-

chodzących kryzysach bankowych. W tym celu wykorzystano modele wczesnego ostrzegania, 

które znajdują zastosowanie w kalibracji momentu zawiązania antycyklicznego bufora kapitało-

wego. Aby odpowiednio dobrać zmienne wykorzystano znane z literatury podejście – modele re-

gresji logistycznej oraz ocenę trafności ich sygnałów za pomocą krzywej ROC. Przeanalizowano 

kilkadziesiąt wskaźników dla prawie pięćdziesięciu krajów oraz zbadano stabilność ich sygnałów. 

W analizie uwzględniono częściowo czynniki charakterystyczne dla danego kraju, w tym długość 

cyklu finansowego. Modele mogą być bezpośrednio stosowane w każdym z analizowanych kra-

jów, gdyż w specyfikacji zrezygnowano z tzw. „efektów krajowych”. Modele pozwalają na kali-

brację właściwego momentu zawiązania bufora z prawdopodobieństwem przekraczającym 90%, 

podczas gdy dla podstawowej metody rekomendowanej przez BKNB i ERRS opartej o lukę kredy-

tową to prawdopodobieństwo wynosi ok. 65%. 

W analizowanym zbiorze zmiennych szczególną rolę pełnił VIX, który stanowi przybliżenie czyn-

ników globalnych. Stosowanie tej zmiennej jest użyteczne, jednak skoncentrowanie się tylko na 

zmiennych krajowych nadal pozwala na uzyskanie wysokiej jakości sygnału. Tak jak we wcze-

śniejszych badaniach wysoką przydatność wykazują zmienne związane z kredytem oraz cenami 

nieruchomości. Rozszerzenie panelu o dodatkowe kraje sprawiło, że do zbioru wskaźników gene-

rujących trafne sygnały dołączyła zmienna opisująca kontrybucję sektora finansowego do wzrostu 

PKB. Okazuje się zatem, ż dynamicznie rosnąca wartość dodana sektora finansowego (w tym ban-

kowego) w PKB zwykle wiąże się nie tyle z rzeczywiście wysoką kontrybucją tego sektora na rzecz 

dobrobytu, ale raczej z podejmowanym przez niego ryzykiem, w tym systemowym. 

Zastosowanie modeli dla Polski pokazuje, że w latach 2005–2007 istniały przesłanki do związania 

bufora antycyklicznego, po czym powinien on zostać rozwiązany najpóźniej w 2008 r. Aktualnie 

nie ma sygnałów o zagrożeniu kryzysem bankowym w Polsce z tytułu nadmiernej akcji kredyto-

wej. 
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Aneks A Opis danych 

Lista zmiennych wraz ze źródłami: 

Makroekonomiczne: 

 Kredyt udzielony sektorowi niefinansowemu – BIS.  

 Kredyt udzielony gospodarstwom domowym – BIS. 

 Nominalne PKB – Eurostat. 

 Wskaźnik obsługi zadłużenia (DSR) – BIS. 

 Ceny mieszkań (poziom) – OECD.  

 Ceny mieszkań do dochodu (PtI) – OECD. 

 Kontrybucja sektora finansowego do wzrostu PKB – Datastream (Thomson Reuters). 

Finansowe: 

 VIX – Datastream (Thomson Reuters). 

 Bety sektora bankowego – Datastream (Thomson Reuters). 

 Zmienność subindeksu giełdowego dla sektora bankowego – Datastream (Thomson Reu-

ters). 

 Zmienność subindeksu giełdowego dla sektora bankowego do zmienności całego rynku – 

Datastream (Thomson Reuters). 

 TED spread – Datastream (Thomson Reuters). 

Zmienne nominalne urealniono wskaźnikiem CPI z OECD. 
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Aneks B Modele regresji logistycznej 

Tabela 6 Podsumowanie najlepszych modeli 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Stała 
-2,594*** -2,324*** -3,094*** -1,382*** -4,135*** -1,351*** 

(0,082) (0,063) (0,135) (0,141) (0,293) (0,170) 

VIX 
-1,400***   -2,004***   -3,471***   

(0,103)   (0,161)   (0,321)   

Kredyt (16) 
  0,774***         

  (0,054)         

DSR (4) 
    0,675***   0,634*** 0,215 

    (0,087)   (0,133) (0,131) 

Kontrybucja sektora finansowego do 
PKB 

   0,009***   

   (0,001)   

Kontrybucja sektora finansowego do 
PKB (16) 

         0,011*** 

         (0,001) 

Ceny mieszkań do dochodów (16) 
      0,028*** 0,035*** 0,030*** 

      (0,004) (0,004) (0,005) 

Próba 3813 3702 2402 829 1103 576 

p-value modelu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

AUROC 0,746 0,729 0,836 0,823 0,916 0,861 

Źródło: obliczenia własne. 

Uwaga: *** - zmienna istotna statystycznie dla poziomu istotności 1%.; w nawiasach podano błędy 

standardowe parametrów; p-value modelu – p-value testu, którego hipoteza zerowa zakłada brak 

różnicy między badanym modelem a modelem bez zmiennych (zawierającym tylko stałą). 
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Aneks C Wykresy krzywych ROC 

Rysunek 4 przedstawia krzywe ROC dla modeli z najwyższym AUROC w omawianych sześciu 

przypadkach w części 5.1 oraz percentylowe przedziały ufności typu bootstrap z 1000 powtórzeń. 

Czerwony okrąg – koszty błędów 2:1, niebieski – koszty 3:1. 

Rysunek 4 Krzywe ROC 

 

Źródło: obliczenia własne. 

Uwaga: Opis modeli znajduje się w aneksie B. 
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Aneks D Dominująca częstotliwość cyklu 

finansowego w poszczególnych krajach 

W przypadku transformacji zmiennych do postaci odchyleń od długookresowego trendu istotną kwe-

stią jest metoda oszacowania tego trendu. Najczęściej stosowanym podejściem jest jego wyodrębnie-

nie za pomocą filtru HP z parametrem wygładzania 𝜆 = 400.000, co ma odpowiadać czterokrotności 

długości cyklu koniunkturalnego (zob. Drehmann et al., 2010). Jak wiadomo filtr HP szacuje trend na 

podstawie obserwacji w całej próbie. W literaturze wskaźników wczesnego ostrzegania wykorzystuje 

się modyfikację zwaną jednostronnym filtrem HP (ang. one-sided HP filter), który szacuje trend w okre-

sie t-k tylko na podstawie obserwacji dostępnych w okresach t-k, t-k-1,…,1. Filtr jednostronny wierniej 

odzwierciedla stan wiedzy o gospodarce w danym okresie. Aby wyznaczyć faktyczną długość cyklu 

jakiej odpowiada wartość parametru wygładzania można wykorzystać zależność pomiędzy parame-

trem wygładzania a częstotliwością (Maravall i del Rio, 2001): 

𝝀𝒇𝒊𝒏 = [𝟐(𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝒇𝒎𝒂𝒙)]−𝟐  (0.1) 

Gdzie 𝜆𝑓𝑖𝑛 to parametr wygładzania a 𝑓𝑚𝑎𝑥 to częstotliwość (wyrażona w kwartałach) cyklu finanso-

wego. Po uzyskaniu odpowiedniej wartości parametru wygładzania 𝜆𝑓𝑖𝑛 można zastosować zasadę 

zaproponowaną przez Ravna i Uhliga (2002), która na bazie oszacowanej wartości 𝜆𝑓𝑖𝑛 pozwala okre-

ślić o ile dłuższy jest cykl finansowy od cyklu koniunkturalnego: 

𝑘 = √
𝜆𝑓𝑖𝑛

𝜆𝑘𝑜𝑛𝑖𝑢𝑛

4

 

Wynika z tego, że dla 𝜆 = 400.000 uzyskany trend odpowiada fluktuacjom trwającym ok. cztery razy 

dłużej od cyklu koniunkturalnego. Intuicyjne jest, że długości wahań gospodarczych różnią się po-

między krajami, szczególnie w przypadku dużej ich liczby. Zasadne wydaje się być uzależnienie war-

tości parametru wygładzania od długości trwania cyklu finansowego. W tym celu w pierwszym 

kroku wykorzystano sposób Comina i Gertlera (2006) polegający na wyodrębnieniu trendu z rocz-

nych dynamik zmiennych (podobnych metod użyli Drehmann et al., 2012 oraz Schüler et al., 2015). 

Transformacja ta jest konieczna za względu na drugi etap procedury polegający na przejściu z dzie-

dziny czasu na dziedzinę częstotliwości. 

Rozpatrując obserwowane zmienne w dziedzinie częstotliwości, można wyodrębnić składowe: 

trendu, cyklu, sezonowe i nieregularne. Analiza spektralna pozwala na dekompozycję szeregów cza-

sowych ze względu na częstotliwość (Hamilton, 1994). Oznacza to, że do danej częstotliwości jest 

przypisywana odpowiednia część wariancji szeregu. Im większa wariancja dla danej częstotliwości, 

tym większy ma ona wpływ na cały szereg. Dzięki temu można stwierdzić, jaka długość cykli danego 

szeregu ma decydujący wpływ na badaną zmienną. Podstawowym narzędziem analizy spektralnej 

jest periodogram – estymator spektrum mocy. Przedstawia on wartości funkcji autokowariancji pro-

cesu, otrzymane na podstawie zaobserwowanego szeregu czasowego. Periodogram dla zmiennej 𝑥𝑛 

dany jest wzorem: 
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�̂�(𝒇) =
𝚫𝒕

𝑵
|∑ 𝒙𝒏𝒆−𝒊𝟐𝝅𝒇𝒏𝑵−𝟏

𝒏=𝟎 |
𝟐
, −

𝟏

𝟐𝚫𝒕
< 𝒇 <

𝟏

𝟐𝚫𝒕
  (0.2) 

gdzie Δ𝑡 jest interwałem próby (w naszym przypadku są to kwartały), a 𝑓 to częstotliwość. Zmienne, 

dla których szacuje się spektrum mocy powinny być stacjonarne10. Stąd właśnie kluczowa jest trans-

formacja zmiennych na roczne dynamiki, która zapewnia stacjonarność badanych zmiennych11. 

Z cyklem finansowym utożsamiono te częstotliwości fluktuacji, które zawierają się w przedziale od 8 

do 30 lat i dla których wariancja jest najwyższa. Innymi słowy ta częstotliwość, której periodogram 

przypisał największą część wariancji szeregu jest traktowana jako (dominująca) długość fluktuacji 

utożsamianych z cyklem finansowym. Wyniki powyższej analizy zostały zaprezentowane w aneksie 

D. Dla wielu krajów długość cyklu finansowego wydaje się wyraźnie różnic od standardowo przyj-

mowanych w literaturze ponad 25 lat. W przypadku Polski długość cyklu finansowego została okre-

ślona w przedziale 8-10 lat. 

W oparciu o powyższe wyniki i wykorzystując równanie 0.1 dla każdego szeregu znaleziono war-

tość parametru wygładzania zgodną z długością cyklu finansowego, co pozwala na oszacowanie 

trendów i uzyskanie odchyleń zmiennych. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 
10 W przypadku zmiennych niestacjonarnych nie można zdefiniować spektrum mocy, ponieważ dla tych szeregów ciągi funkcji autokowa-

riancji nie są bezwzględnie zbieżne. 
11 Na podstawie testów pierwiastka jednostkowego w danych panelowych (Im-Pesaran-Shin, ADF, Phillips-Perron) istnieją statystyczne 

podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej dla rocznych dynamik wszystkich zmiennych. 
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Aneks E Modele wczesnego ostrzegania 

Najpowszechniejsze wykorzystanie w badaniach nt. modeli wczesnego ostrzegania znajdują: metoda eks-

trakcji sygnału (Kaminsky i Reinhart, 1999) oraz modele zmiennej binarnej. Poniżej przedstawiamy oby-

dwie metody. 

Niech 𝑌𝑖,𝑡(0) ∈ {0; 1} oznacza zmienną binarną równą 1 w przypadku, gdy w kraju 𝑖 w okresie 𝑡 występuje 

kryzys oraz równą 0 w pozostałych przypadkach. W celu wczesnego ostrzeżenia przed kryzysem należy 

znaleźć zmienną 𝑌𝑖,𝑡(ℎ) ∈ {0; 1} która równa jest 1 na ℎ okresów przed kryzysem oraz 0 w pozostałych 

przypadkach. Pierwszym sposobem na uzyskanie takiej zmiennej jest ekstrakcja sygnału, która polega na 

tym, że sygnał o kryzysie generowany jest w momencie, gdy zmienna przekroczy z góry ustalony próg. 

Opis tej metody można sprowadzić do: 

𝒀𝒊,𝒕(𝒉) = {
𝟏, 𝑿𝒊,𝒕(𝟎) > 𝜽

𝟎, 𝑿𝒊,𝒕(𝟎) ≤ 𝜽
 (0.3) 

Gdzie 𝑋𝑖,𝑡(0) to zmienna mająca na celu ostrzeganie przed kryzysem z ℎ-okresowym wyprzedzeniem, 

natomiast 𝜃 jest progiem dla tej zmiennej. Podsumowanie wyników można zawrzeć w tabeli, która przed-

stawia liczbę kryzysów i okresów normalnych, poprawnie i błędnie zidentyfikowanych. 

Tabela 7 Możliwe przypadki klasyfikacji sygnałów 

 Wybuch kryzysu Okres spokojny 

Sygnał o kryzysie A B 

Brak sygnału C D 

Źródło: opracowanie własne. 

Na postawie tej tabeli można obliczyć szereg wskaźników, które pozwalają na ocenę przydatności danej 

zmiennej. Do tych wskaźników należą m.in.: stosunek błędnych sygnałów do sygnałów trafnych 𝑁𝑡𝑆 =
𝐵

𝐵+𝐷
𝐴

𝐴+𝐶

⁄ , odsetek błędów II rodzaju 𝑇2 =
𝐶

𝐴+𝐶
, odsetek błędów I rodzaju 𝑇1 =

𝐵

𝐵+𝐷
. Dodatkowo Alessi i De-

tken (2011) proponują obliczanie funkcji straty decydentów 𝐿(𝛼) = 𝛼
𝐶

𝐴+𝐶
+ (1 − 𝛼)

𝐵

𝐵+𝐷
, gdzie 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

oraz użyteczności wskaźnika 𝑈 = min
𝛼

{(1 − 𝛼); 𝛼} − 𝐿(𝛼). W przypadku tego ostatniego stosowanie danej 

zmiennej ma sens, jeśli użyteczność jej sygnałów jest dodatnia. Ustalenie progu dla danej zmiennej polega 

na wyborze takiej jego wartości, która optymalizuje funkcję celu np. minimalizuje wskaźnik szumu do 

sygnału przy ograniczeniu, że przynajmniej 
2

3
 wszystkich kryzysów będą poprawnie zidentyfikowane (Bo-

rio i Drehmann, 2009). 

Alternatywą dla stosowania nieparametrycznej metody ekstrakcji sygnału są modele zmiennej binarnej – 

regresja logistyczna i probitowa. Davis i Karim (2008) sugerują, że użycie modeli daje bardziej trafne sy-

gnały niż nieparametryczna ekstrakcja sygnału, szczególnie, gdy zamiarem jest uzyskanie metody, która 
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będzie wykorzystywana dla wielu krajów z pominięciem efektów krajowych. Z taką sytuacją mamy do 

czynienia w niniejszej pracy. Z uwagi na niewielkie różnice pomiędzy regresją logistyczną i probitową 

(różnią się tylko ogony rozkładów składnika losowego), interpretację oszacowań wartości parametrów 

modelu regresji logistycznej jako ilorazu szans oraz ze względu na powszechność stosowania w literaturze 

modeli regresji logistycznej zdecydowano o oszacowaniu prawdopodobieństw wybuchu kryzysu banko-

wego za pomocą tej klasy modeli: 

𝐏𝐫(𝒀𝒊,𝒕(𝒉) = 𝟏) =
𝟏

𝟏+𝒆−(𝜶+𝜷′𝑿𝒊,𝒕)
  (0.4) 

Gdzie 𝛼, 𝛽  to wektory parametrów, natomiast 𝑋𝑖,𝑡 to macierz zmiennych. 

 


