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WST}P
Bezpieczny i stabilny system finansowy stanowi niezbÚdny warunek zrównowaĝonego rozwoju wspóïczesnej gospodarki. Dlatego teĝ duĝÈ wagÚ przywiÈzuje siÚ do
rozwiÈzañ regulacyjnych i instytucjonalnych, których zadaniem jest ochrona tego
systemu przed destabilizacjÈ. Istotnym jego elementem jest instytucja gwarantowania depozytów zgromadzonych w bankach, której nadrzÚdnym celem dziaïania
jest bezpoĂrednia ochrona klientów banków przed niewiarygodnymi instytucjami
finansowymi. KluczowÈ kwestiÈ sprawnie funkcjonujÈcego systemu gwarancyjnego
pozostaje finansowanie wypïat Ărodków gwarantowanych. W zdecydowanej wiÚkszoĂci przypadków dziaïalnoĂÊ instytucji gwarantowania depozytów finansujÈ, poprzez opïacane skïadki depozytowe, banki objÚte gwarancjami. Jak wskazuje literatura przedmiotu, klasyczny system skïadki pïaskiej sprzyja rozwojowi negatywnych
zjawisk wĂród banków. Zalicza siÚ do nich przede wszystkim moral hazard oraz
subsydiowanie banków znajdujÈcych siÚ w sïabszej kondycji finansowej przez banki
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niezagroĝone. Uwaĝa siÚ wiÚc, ĝe naleĝy wprowadzaÊ do systemu gwarantowania
depozytów boděce eliminujÈce tego typu zagroĝenia.
Konstrukcja wzorcowego systemu gwarantowania depozytów jest zadaniem
niezwykle zïoĝonym, dlatego dotychczas nie udaïo siÚ go stworzyÊ w ĝadnym systemie finansowym na Ăwiecie. Do atrybutów najlepszego rozwiÈzania zalicza siÚ
miÚdzy innymi uzaleĝnienie wysokoĂci skïadki od rzeczywistego ryzyka aktywów
instytucji kredytowej, co potwierdza fakt, ĝe coraz wiÚcej instytucji gwarantowania
depozytów dopasowuje wielkoĂÊ skïadki do profilu ryzyka banków. PodkreĂla siÚ, ĝe
róĝnicowanie wysokoĂci skïadki umoĝliwia implementacjÚ dodatkowych elementów
dyscypliny rynkowej do systemu bankowego, zmniejsza niebezpieczeñstwo moral
hazard oraz poprawia efektywnoĂÊ sektora bankowego1.
Celem gïównym niniejszego opracowania jest empiryczna ocena zasadnoĂci
róĝnicowania skïadek depozytowych w polskim sektorze bankowym, w kontekĂcie
sprawiedliwoĂci i efektywnoĂci rozïoĝenia obciÈĝeñ gwarancyjnych.

1. PODZIA MODELI OKRE¥LANIA WYSOKO¥CI SKADEK
DEPOZYTOWYCH
Skïadki depozytowe stanowiÈ podstawowe ěródïo finansowania systemu gwarantowania depozytów, dlatego teĝ definiowanie zasad okreĂlania ich wysokoĂci
jest kluczowÈ kwestiÈ zarówno dla instytucji gwarancyjnej, jak i podmiotów uczestniczÈcych w systemie gwarancyjnym. Wskazuje siÚ, ĝe wzorcowy model wyceny
skïadki depozytowej powinien speïniaÊ nastÚpujÈce wymagania:
Y musi obejmowaÊ zarówno indywidualne ryzyko upadïoĂci instytucji kredytowej,
jak i ryzyko caïego sektora bankowego; istotne jest odzwierciedlenie poziomu
ryzyka w sposób moĝliwie najprecyzyjniejszy;
Y caïoĂciowa metodologia musi charakteryzowaÊ siÚ dla obydwu zainteresowanych stron (banków i instytucji gwarantowania depozytów) przejrzystoĂciÈ
ibzrozumieniem oraz znajdowaÊ uzasadnienie implementacji w istniejÈcych realiach rynkowych;
Y pomimo zïoĝonoĂci wynikajÈcej z koniecznoĂci oszacowania ryzyka, model powinien byÊ moĝliwie prosty w implementacji oraz efektywny pod kÈtem kosztów
wdroĝenia;
Y musi cechowaÊ siÚ wysokim stopniem elastycznoĂci, aby moĝliwe byïo jego dostosowywanie do szybko zmieniajÈcych siÚ uwarunkowañ instytucjonalnych,
politycznych oraz ekonomicznych;

1

M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko skïadka na ubezpieczenie depozytów – przeglÈd modeli
teoretycznych, BFG, „Bezpieczny Bank” Nr 2 (37), 2008, s. 21.
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Y model powinna cechowaÊ duĝa uniwersalnoĂÊ, aby istniaïa moĝliwoĂÊ jego wdroĝenia w wielu systemach gwarantowania depozytów na Ăwiecie2.
MajÈc na uwadze powyĝsze, wysokoĂÊ skïadki depozytowej (Gm), oszacowanej za
pomocÈ wzorcowego modelu dla wybranego banku m, jest funkcjÈ trzech zmiennych3:
Gm = ¦(rs, rim, EDm),
gdzie: rs to ryzyko systemowe caïego sektora bankowego, rim to specyficzne ryzyko
upadïoĂci wybranej instytucji kredytowej, zaĂ EDm to podstawa wyliczania skïadki
(np. wysokoĂÊ depozytów zgromadzonych w banku).
Zbudowanie modelu speïniajÈcego wszystkie powyĝsze wymagania, a nastÚpnie
jego skuteczne wdroĝenie w funkcjonujÈcych systemach gwarantowania depozytów,
pozostaje zadaniem trudnym i, jak dotychczas, niezrealizowanym. Jednakĝe zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce, zarysowaï siÚ wyraěny podziaï na
dwie grupy: modele skïadki pïaskiej oraz modele skïadki skorygowanej o ryzyko
banku (zaprezentowane na rysunku 1).
Rysunek 1. Modele wyznaczania wysokoĂci skïadki depozytowej
Modele wyznaczania składki
depozytowej

Modele składki płaskiej

oparte na informacjach
rynkowych

Modele składki skorygowanej
o ryzyko banku

oparte na informacjach
sprawozdawczych

mieszane

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: J. KoleĂnik, Bezpieczeñstwo systemu bankowego. Teoria
ibpraktyka, Difin, Warszawa 2011, s. 246.

2. TRADYCYJNY MODEL WYZNACZANIA SKADKI DEPOZYTOWEJ
Klasyczny model skïadki pïaskiej zakïada jednakowÈ wysokoĂÊ skïadki (wyraĝonÈ procentowo) dla wszystkich podmiotów objÚtych gwarancjami depozytowymi.
Oznacza to, ĝe jest dostosowywany wyïÈcznie do ryzyka caïego sektora bankowego.
2
3

Possible Models for Risk-Based Contributions to DGS, European Commission, Joint Research
Centre, 2009.
B. Bernet, S. Walter, Design, Structure And Implementation Of A Modern Deposit Insurance
Scheme, The European Money and Finance Forum, 2009, s. 39.
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Jednakĝe trzeba podkreĂliÊ, ĝe ryzyko to oddziaïuje, poĂrednio lub teĝ bezpoĂrednio, na wysokoĂÊ potencjalnych wypïat Ărodków z tytuïu udzielonych gwarancji.
Natomiast zupeïnie pomija siÚ w tym przypadku kwestiÚ ryzyka generowanego
przez poszczególne podmioty dla sektora bankowego. Zatem wysokoĂÊ skïadki depozytowej, wyznaczonej metodÈ klasycznÈ, moĝna zapisaÊ za pomocÈ funkcji:
Gm = ¦(rs, EDm).
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe jeszcze w poïowie lat 90. XX wieku funkcjonowaï poglÈd4, iĝ skïadka depozytowa moĝe byÊ jednakowa dla wszystkich podmiotów objÚtych systemem gwarancyjnym i nie musi uwzglÚdniaÊ poziomu indywidualnego
ryzyka banku, dlatego teĝ wykorzystanie skïadki pïaskiej byïoby wystarczajÈce.
Takie wnioskowanie zostaïo oparte na analizach sektorów bankowych, przeprowadzonych w najbardziej rozwiniÚtych krajach Ăwiata, w których funkcjonowaïy
juĝ dobrze rozwiniÚte mechanizmy dyscypliny rynkowej, skutecznie ograniczajÈce
ryzyko pokusy naduĝycia. Aktualne byïo przekonanie, ĝe funkcjonowanie systemu
gwarantowania depozytów w systemie bankowym, w którym obowiÈzujÈ regulacje
i normy prawne, zaĂ organ nadzorczy czuwa nad ich przestrzeganiem, jest czynnikiem wystarczajÈcym, aby instytucja gwarancyjna w peïni speïniaïa swojÈ funkcjÚ.
Tym samym system gwarantowania depozytów nie byï zaliczany do fundamentów
sieci bezpieczeñstwa systemu finansowego, tylko postrzegany jedynie jako dziaïalnoĂÊ uzupeïniajÈca w stosunku do funkcji organów nadzoru bankowego5.

3. MODELE WYLICZANIA SKADKI
SKORYGOWANEJ O RYZYKO KONDYCJI BANKU
Rozwój modeli skïadki depozytowej skorygowanej o ryzyko banku byï efektem
pojawiajÈcych siÚ w teorii i w praktyce postulatów wdroĝenia nowoczesnego systemu finansowania wypïat Ărodków gwarantowanych, w którym wysokoĂÊ opïacanej
przez banki skïadki bÚdzie bezpoĂrednio powiÈzana z jego ryzykiem. Duĝym wyzwaniem dla badaczy pozostaje zbudowanie takiego modelu, który moĝliwie najdokïadniej odzwierciedli ryzyko instytucji kredytowej w skïadce depozytowej. Naleĝy
byÊ Ăwiadomym problemów i dylematów zwiÈzanych z róĝnicowaniem skïadek
(m.in. przejrzystoĂÊ systemu, ocena sytuacji finansowej)6. Dlatego teĝ grupa modeli
4
5
6

Zob. S. Nagarajan, C.W. Sealey, Forbearance, deposit insurance pricing, and incentive compatible
bank regulation, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 19, Issue 6, 1995, s. 1109–1130.
J.-P. Gueyie, V.S. Lai, Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in
Canada, „International Review of Economics & Finance”, Vol. 80, No. 5, 1990, s. 1183–1200.
Szerzej na temat pisze: T. Obal, Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów, BFG,
Warszawa 2005, s. 12–13.
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skïadki skorygowanej o ryzyko stanowiïa przedmiot wielu badañ, zaĂ wbliteraturze
do najpopularniejszych rozwiÈzañ trzeba zaliczyÊ:
Y modele oparte na obliczaniu rynkowej wartoĂci aktywów banku i zwiÈzanego
zbnimi ryzyka,
Y modele wyceny skïadki depozytowej oparte na przepïywach finansowych (cash
flow),
Y modele wyceny oczekiwanej straty (expected loss pricing).

3.1.Modele oparte na obliczaniu rynkowej wartoĂci aktywów banku
i zwiÈzanego z nimi ryzyka
Fundamentem dla wszystkich modeli opartych na obliczaniu rynkowej wartoĂci
aktywów banku i zwiÈzanego z nimi ryzyka7 jest praca R. Mertona8, w której autor
twierdziï, ĝe nabycie gwarancji ubezpieczeniowej przez bank moĝna utoĝsamiaÊ
zbnabyciem prawa do sprzedaĝy portfela aktywów instytucji gwarantowania depozytów wedïug wartoĂci ksiÚgowej zobowiÈzañ. Zastosowaï do kalkulacji skïadki depozytowej europejskÈ opcjÚ sprzedaĝy (put) wystawionej na aktywa ubezpieczonego
banku. AtrakcyjnoĂÊ tego podejĂcia polegaïa na bezpoĂrednim poïÈczeniu wartoĂci
gwarancji ubezpieczeniowej z wartoĂciÈ aktywów banku oraz moĝliwoĂci wykorzystania danych pïynÈcych prosto z rynków finansowych. Jak siÚ z czasem okazaïo,
koncepcja Mertona stanowiïa przeïom w badaniach nad moĝliwoĂciÈ modyfikacji
skïadki depozytowej o ryzyko banku, stanowiÈc punkt wyjĂcia nie tylko dla modeli
rynkowych, lecz równieĝ dla modeli opartych na przepïywach finansowych.
Merton, opierajÈc siÚ na teorii opcyjnej Blacka-Scholesa9, zaproponowaï wycenÚ
skïadki depozytowej na podstawie:
G = De - rT N^ x 2h - VN^ x 1h ,
gdzie:
2
x 1 = ' log ^ V/Dh - b r + v l T 1 /v T ,
2
.
x2 = x1 + v T

V to rynkowa wartoĂÊ portfela aktywów banku, s ich zmiennoĂÊ, D to wartoĂÊ
ksiÚgowa ïÈcznych zobowiÈzañ banku, T to okres zapadalnoĂci zobowiÈzañ kore7
8
9

W opracowaniu grupa modeli opartych na obliczaniu rynkowej wartoĂci aktywów banku i zwiÈzanego z nimi ryzyka nazywana bÚdzie takĝe modelami rynkowymi.
R. Merton, An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees – An
application of modern option pricing theory, „Journal of Banking and Finance” 1, 1977.
F. Black, M. Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, „Journal of Political Economy” 81, 1973, s. 637–659.
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spondujÈcy z terminem audytu (zazwyczaj przyjmowany jako 1 rok), N to wartoĂÊ
dystrybuanty standaryzowanego rozkïadu normalnego, natomiast r to rynkowa
stopa zwrotu wolna od ryzyka.
Zastosowanie modelu zaproponowanego przez Mertona wymaga znajomoĂci
rynkowej wartoĂci aktywów banku oraz ich zmiennoĂci. Niestety, obie zmienne
nie sÈ bezpoĂrednio obserwowalne na rynkach finansowych, co ogranicza moĝliwoĂci aplikacyjne tego modelu. Jednakĝe, jak siÚ z czasem okazaïo, zasygnalizowane wady modelu Mertona staïy siÚ obiektem zainteresowañ wielu badaczy,
którzy, przyjmujÈc róĝnorodne zaïoĝenia, próbowali rozwiÈzaÊ powyĝsze ograniczenia. Wbten sposób model Mertona stanowiï punkt wyjĂcia dla caïej grupy modeli
skoncentrowanych wokóï problematyki zdefiniowania poprawnej metodologii wyliczania skïadki depozytowej, w tym przede wszystkim prawidïowego oszacowania
rynkowej wartoĂci aktywów banku oraz metod wyznaczania ich zmiennoĂci.
Badania A. Marcusa i I. Shakeda10 nad kalkulacjÈ skïadek depozytowych oraz
zaproponowane przez nich zmiany zostaïy zaliczone do najwaĝniejszych modyfikacji
podejĂcia Mertona. Autorzy przeanalizowali wiele zaïoĝeñ pierwotnego modelu, prezentujÈc zarazem wïasnÈ koncepcjÚ wyznaczania nieznanych wartoĂci aktywów banku oraz ich zmiennoĂci, co umoĝliwiïo empirycznÈ weryfikacjÚ metodologii Mertona.
Marcus i Shaked (MS) przyjÚli zaïoĝenie, ĝe wartoĂÊ aktywów banku róĝni siÚ
przed i po otrzymaniu gwarancji depozytowej. Argumentowali, ĝe pozyskanie gwarancji zwiÚksza realnÈ wartoĂÊ aktywów V, co wyrazili za pomocÈ toĝsamoĂci:
V = D + E – G,
gdzie: G to wartoĂÊ gwarancji ubezpieczeniowej, zaĂ E to rynkowa wartoĂÊ kapitaïów banku. Powyĝsze zaïoĝenie stanowiïo pierwszy krok w celu oszacowania
nieznanych zmiennych z modelu Mertona.
Autorzy osiÈgnÚli zamierzony cel poprzez wprowadzenie relacji miÚdzy zmiennoĂciÈ rynkowej wartoĂci aktywów a zmiennoĂciÈ poziomu kapitalizacji rynkowej
banku:
v A = vE > 1 -

De - rT N^ d 2h
H.
e - dT VN^ d 1h

gdzie: e to liczba Eulera, natomiast d to stopa dywidendy.
Ostatecznie model Markusa-Shakeda, wykorzystujÈc metodÚ opcyjnÈ BlackaScholesa, umoĝliwiaï wyznaczenie wartoĂci skïadki ubezpieczeniowej G za pomocÈ:
10

A.J. Marcus, I. Shaked: The Valuation of FDIC deposit insurance using option pricing estimates.
„Journal of Money, Credt, and Bankining”, Vol. 16, No. 4, 1984, s. 446–460.
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G = De - rT 6 1 - N^ d 2h@ - e - dT V6 1 - N^ d 1h@,
gdzie:
d1 =

ln ^ V/Dh + ^ r + v2A /2 - dh T
vA T
d 2 = d 1 - _ vA T i .

OpierajÈc siÚ na powyĝszych formuïach, badacze byli w stanie wyznaczyÊ wartoĂÊ nieznanych zmiennych, a w konsekwencji zweryfikowaÊ model Mertona. Warto
zwróciÊ uwagÚ, ĝe Marcus i Shaked, poszerzajÈc swoje zaïoĝenia o wysokoĂÊ stopy
dywidendy, uwzglÚdnili fakt zmniejszania siÚ rezerw wewnÚtrznych banku wïaĂnie
przez podziaï dywidendy na akcje. Ponadto ich model interpretowaï ubezpieczenie
depozytów jako zamkniÚty kontrakt na okres jednego roku. Oba te elementy wbpóěniejszym czasie staïy siÚ tematem dyskusji w literaturze, podajÈcej wbwÈtpliwoĂÊ
sïusznoĂÊ owych zaïoĝeñ11.
KolejnÈ istotnÈ pracÚ dotyczÈcÈ problematyki szacowania skïadki depozytowej
opublikowali E. Ronn i A. Verma12. Punktem wyjĂcia byïa dla nich naturalnie fundamentalna praca Mertona oraz modyfikacja Marcusa-Shakeda. Badacze skoncentrowali siÚ na zastrzeĝeniach zgïaszanych pod adresem dotychczas zbudowanych
modeli. I, jak siÚ z czasem okazaïo, opracowane przez nich narzÚdzie stanowiïo
najpopularniejszy obiekt badañ nad wysokoĂciÈ skïadki depozytowej w wielu systemach bankowych.
Ronn i Verma (RV) zrewidowali wiele zaïoĝeñ autorstwa Marcusa i Shakeda,
ab przede wszystkim odrzucili podstawowÈ przesïankÚ, ĝe posiadanie gwarancji
ubezpieczeniowej zwiÚksza realnÈ wartoĂÊ aktywów. PrzyjÚli natomiast zaïoĝenie,
ĝe wartoĂÊ kapitaïów banku moĝna modelowaÊ jako opcjÚ kupna (call) na jego
aktywa z cenÈ wykonania równÈ bilansowej wartoĂci zobowiÈzañ banku w dniu
ich zapadalnoĂci. Dlatego teĝ, ponownie wykorzystujÈc podejĂcie Blacka-Scholesa,
rynkowÈ wartoĂÊ kapitaïów banku, wyznaczyli na podstawie toĝsamoĂci:
E = VN (x) - DN _ x - vV

gdzie: x =

11
12

T i,

ln ^ V/Dh + v2V T/2
.
vV T

M. Falkenheim, G. Pennacchi, The Cost of Deposit Insurance for Privately Held Banks: A Market
Comparable Approach, „Journal of Financial Services Research” 24 (2/3), 2003.
E. Ronn, A. Verma, Pricing Risk-Adjusted Deposit Insurance: An Option–Based Model, „The
Journal of Finance”, Vol. 41, Issue 4, 1986.
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Powyĝsza formuïa nie zawiera bezpoĂrednio wartoĂci dywidend, poniewaĝ autorzy twierdzili, ĝe roszczenia kapitaïodawców naleĝy modelowaÊ wyïÈcznie razem
zbdywidendami, w przeciwieñstwie do opcji sprzedaĝy wystawianej na aktywa banku.
Dodatkowo uwzglÚdniajÈc relacjÚ zmiennoĂci kapitaïów w stosunku do zmiennoĂci aktywów:
vV =

vE E t
,
Vt N (x)

gdzie: sE to odchylenie standardowe ze stopy zwrotu z kapitaïów banku, Ronn
ib Verma otrzymali dwa równania, w których jedynie rynkowa wartoĂÊ aktywów
oraz ich zmiennoĂÊ nie sÈ obserwowalne bezpoĂrednio na rynku. W ten sposób
autorzy potrafili wyznaczyÊ wartoĂci nieznanych zmiennych z modelu Mertona.
DrugÈ innowacyjnÈ propozycjÈ autorów byïa korekta wartoĂci ksiÚgowej zobowiÈzañ o wspóïczynnik b, który dotyczy stopnia tzw. pobïaĝliwoĂci regulacyjnej, czyli niechÚci instytucji regulacyjnej do niezwïocznego ogïaszania upadïoĂci
zagroĝonych banków. Autorzy twierdzili, ĝe wysokoĂÊ zobowiÈzañ banku w pewnym stopniu moĝe przekroczyÊ wartoĂÊ jego aktywów zanim instytucja nadzorcza
zdecyduje siÚ na zamkniÚcie banku, zaĂ warunek zamkniÚcia zostaï zdefiniowany
jako: V £ bD.
Autorzy wyznaczyli wartoĂÊ wspóïczynnika b na poziomie 0,97 i tÚ wartoĂÊ
wykorzystywali w swoich kalkulacjach. TrafnoĂÊ estymacji zostaïa potwierdzona
wbpóěniejszych badaniach obecnych w literaturze przedmiotu, gdzie poziom pobïaĝliwoĂci regulacyjnej, oszacowanej na przykïadzie wybranych krajów rozwiniÚtych,
wahaï siÚ w przedziale od 0,9 do 113.
BiorÈc pod uwagÚ powyĝsze rozwaĝania, zmodyfikowany model wyceny kapitaïów banku ostatecznie zaproponowany przez Ronna i VermÚ, umoĝliwiajÈcy wyznaczenie pary nieznanych zmiennych V i sV, wyglÈdaï nastÚpujÈco:
E t = Vt N^ d t' h - bDN _ d t' - v T i,
gdzie: d 't =

ln ^ Vt /bDh + v2 T/2
v T

oraz vV =

vE E t
.
Vt N^ d 'th

Badacze wykazali, ĝe realna jest estymacja wysokoĂci skïadek depozytowych
wyïÈcznie na podstawie danych rynkowych. Moĝliwe okazaïo siÚ zatem róĝnicowanie oceny sytuacji finansowej podmiotów, bazujÈc jedynie na cenach emitowanych
przez nich instrumentów finansowych.
W póěniejszym okresie model Ronna i Vermy byï poddawany dalszym modyfikacjom, aby w moĝliwie najdokïadniejszy sposób odwzorowaÊ praktyki rynkowe.
13

M. Gospodarowicz, Skorygowana…, op. cit., s. 30.
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Naleĝy pamiÚtaÊ przede wszystkim o pracach J.C. Duana14, który wraz z grupÈ
wspóïpracowników skoncentrowaï siÚ wokóï metodologii modelowania zmiennoĂci
kapitaïu oraz poziomu stóp procentowych, co w rezultacie doprowadziïo do kompleksowych zmian w porównaniu do pierwotnego modelu. Ronn i Verma opierali
siÚ na odchyleniach standardowych dziennych stóp zwrotu z akcji banków. Duan
przede wszystkim postulowaï wykorzystanie metody precyzyjniej odwzorowujÈcej
trendy rynkowe – funkcji najwiÚkszej wiarygodnoĂci, zgodnej z pierwotnym modelem Mertona:
m

m

L^ E t, nt vth = - m - 1 ln ^ 2Ph - m - 1 ln v2t - / ln Vt ^ vth - / ln N t ^ d th 2
2
t=2
t=2
2
m
Vt ^ vth
- 1 2 / > ln f
p - nt H .
Vt - 1 ^ vth
2vt t = 2

3.2. Modele wyceny skïadki depozytowej
oparte na przepïywach finansowych
AlternatywnÈ metodologiÚ wyznaczania wysokoĂci stawki depozytowej zaproponowali R.L. Cooperstein, G.G. Pennachi i F.S. Redburn15. Opracowali oni wielookresowy model szacujÈcy przyszïy koszt gwarantowania depozytów bankowych
(okreĂlany modelem CPR), który stanowiï punkt wyjĂcia dla dalszych modyfikacji
w ramach grupy modeli wyceny skïadki depozytowej opartych na przepïywach finansowych. Pierwotnym celem zbudowanego modelu byïa dïugoterminowa prognoza wysokoĂci zobowiÈzañ amerykañskiej instytucji gwarantowania depozytów
(FDIC) w ciÈgu kolejnych 10–15 lat.
Model CPR, podobnie jak modele rynkowe, równieĝ bazuje na modelu opartym
na wycenie europejskiej opcji put, opracowanym przez Mertona. Jednakĝe, w przeciwieñstwie do modeli rynkowych estymujÈcych wysokoĂÊ skïadki depozytowej na
podstawie cen instrumentów wïaĂcicielskich (akcji), model CPR bazuje na wycenie
przyszïych przepïywów pieniÚĝnych banku. W ten sposób rozszerzona zostaïa moĝliwoĂÊ jego wykorzystania równieĝ o instytucje, których akcje nie sÈ przedmiotem
publicznego obrotu na gieïdach.
Pomimo zmiany metodologii w zakresie wykorzystywanych danych ěródïowych,
ponownie zasadniczym problemem dla autorów byïo wiarygodne oszacowanie ryn14

15

J.C. Duan, Maximum Likelihood Estimation Using Price Data of the Derivative Contract, Mathematical Finance, 1994, s. 155–167; J.C. Duan, A.F. Moreau, C.W. Sealey, Deposit insurance and
bank interest rate risk: Pricing and regulatory implications, „Journal of Banking and Finance”,
Vol. 19, Issue 6, 1995, s. 1091–1108.
R. Cooperstein, G. Pennachi, F.S. Redburn, The Aggregate Cost of Deposit Insurance: A Multiperiod Analysis, „Journal of Financial Intermediation” 4, 1995, s. 242–271.
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kowej wartoĂci aktywów oraz ich zmiennoĂci. Dlatego teĝ ciekawym rozwiniÚciem
ich modelu byïa praca J. Colantuoniego16, gdzie autor zaproponowaï, ĝeby rynkowÈ
wartoĂÊ aktywów banku wyznaczyÊ bezpoĂrednio ma podstawie przepïywów pieniÚĝnych banku. Ponadto zaïoĝyï, ĝe przychody banku R moĝna modelowaÊ przy
pomocy geometrycznego ruchu Browna z parametrami trendu m i zmiennoĂci s.
Rynkowa wartoĂÊ aktywów banku V w okresie t zostaïa oszacowana przez Colantuoniego na podstawie sumy zdyskontowanych na moment t przyszïych oczekiwanych przychodów banku:
Vt =

Rt
,
d-n

gdzie: d to stopa dyskontowa, zaĂ m staïa stopa wzrostu wielkoĂci przychodów wbdanym okresie.
WartoĂÊ aktywów w danym okresie bÚdzie zaleĝeÊ wprost proporcjonalnie od
przychodów banku. BiorÈc zatem pod uwagÚ fakt, iĝ zmiany przychodów opisywane
sÈ przez geometryczny ruch Browna, takĝe wartoĂÊ aktywów moĝna modelowaÊ
w ten sam sposób:
TV = VnTt + vVf Tt ,
gdzie: e ~N(0,1).
Stopa dyskontowa d, wykorzystywana do wyznaczenia wartoĂci aktywów, powinna zostaÊ skorygowana o ryzyko za pomocÈ modelu CAPM, przez co nie jest
wartoĂciÈ bezpoĂrednio obserwowalnÈ. Dlatego teĝ nieznane wartoĂci rynkowej
wyceny aktywów V oraz stopy dyskontowej d naleĝy wyznaczyÊ na podstawie poniĝszego ukïadu równañ:

R
d-n
,
d - r f = B A E6 R M - R f @
V=

gdzie: r¦ to stopa wolna od ryzyka, BA to wspóïczynnik b z aktywów banku, natomiast RM to stopa zwrotu z portfela rynkowego.
Wyznaczenie rynkowej wartoĂci aktywów Vt w kolejnych okresach czasu, umoĝliwia oszacowanie zmiennoĂci aktywów banku z wykorzystaniem logarytmicznej
stopy zwrotu:
16

J. Colantuoni, Pricing Deposit Insurance as a Contingent Claim, Ph.D. Dissertation, University
of Virginia, 2002.
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Re t t = ln e

Vt
o.
Vt - 1

NastÚpnie na podstawie danych historycznych moĝna wyznaczyÊ odchylenie
standardowe ze zwrotu z aktywów:
n

s=

1 / Re t - E Re t 2 ,
^
hh
t
n - 1 t=1^

gdzie: n to liczba obserwacji.
Ostatecznie Colantuoni, posïugujÈc siÚ powyĝszÈ metodologiÈ oszacowania nieobserwowalnych bezpoĂrednio zmiennych, wykorzystaï koncepcjÚ Black-Scholesa
wyceny wartoĂci europejskiej opcji put do kalkulacji skïadki depozytowej:
G = De - rT N (k) - V0 N^ k - v T h ,
gdzie: k = 6 ln D - ln V0 - ^ r - v2 /2h T @/^ v T h , zaĂ v = ^ d - nh- 1 vR .
W ten sposób moĝna oszacowaÊ wysokoĂÊ skïadki depozytowej dla kaĝdego banku. Stanowi to niewÈtpliwÈ przewagÚ modeli opartych na przepïywach pieniÚĝnych
nad modelami rynkowymi, które mogÈ byÊ zastosowane wyïÈcznie do tych, których
akcje sÈ notowane na gieïdach papierów wartoĂciowych.

3.3. Modele wyceny oczekiwanej straty
L. Laeven17 jest autorem zupeïnie innej koncepcji wyznaczania skïadek depozytowych. Zaproponowaï algorytm nie bazujÈcy na metodologii opcyjnej, ponadto
istniaïa moĝliwoĂÊ jego zastosowania zarówno w stosunku do banków gieïdowych,
jak równieĝ pozostaïych podmiotów, nie bÚdÈcych przedmiotem obrotu publicznego. Ma to szczególnie duĝe znaczenie w krajach, gdzie rynki finansowe znajdujÈ siÚ
na wczesnym etapie rozwoju.
Algorytm Laevena, nazwany modelem wyceny oczekiwanej straty, oparty byï
na poniĝszej toĝsamoĂci:
oczekiwana strata = oczekiwane prawdopodobieñstwo upadïoĂci * kwota
naraĝona * strata jeĂli upadïoĂÊ

17

L. Laeven, Pricing of deposit insurance, The World Bank Policy Research Paper 2871, 2002,
s.b16–23.
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gdzie oczekiwana strata oznacza wysokoĂÊ straty instytucji gwarantujÈcej jako procent caïoĂci ubezpieczonych depozytów, czyli okreĂla rzeczywisty koszt gwarancji
depozytowej. Dlatego teĝ instytucja gwarantujÈca depozyty powinna wyznaczyÊ
skïadkÚ depozytowÈ na poziomie oczekiwanej straty, co pozwoli jej pokryÊ potencjalne koszty, powstaïe w momencie upadïoĂci jednego z ubezpieczonych banków.
Wyznaczenie oczekiwanej straty wymaga naturalnie poprawnej estymacji
wszystkich trzech elementów skïadowych przedstawionego powyĝej algorytmu,
jednakĝe Laeven zwróciï uwagÚ, ĝe kluczowe znaczenie ma prawidïowa wycena
prawdopodobieñstwa upadku banku. Wynika to faktu, ĝe wïaĂciwa ocena ryzyka
banku jest zadaniem niezwykle trudnym, wiÈĝÈcym siÚ z koniecznoĂciÈ zastosowania rozbudowanych metodologicznie modeli. Natomiast pozostaïe dwa wspóïczynniki moĝna stosunkowo ïatwo wyznaczyÊ na podstawie informacji udostÚpnianych
przez banki oraz danych historycznych.

4. WERYFIKACJA EMPIRYCZNA MODELI SKADEK
DEPOZYTOWYCH NA PODSTAWIE BANKÓW
NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE
Przeprowadzone badania, majÈce na celu analizÚ porównawczÈ modeli skïadek
depozytowych w warunkach polskich, zostaïy oparte na wybranych informacjach
rynkowych i sprawozdawczych. Z uwagi na globalny kryzys finansowy, majÈcy fundamentalny wpïyw na rynki finansowe oraz sektor bankowy, zdecydowano obkoniecznoĂci podziaïu okresu badawczego na dwa podokresy (lata 2000–2008 oraz
2008–2012). W pierwszym kroku zostaïy oszacowane wysokoĂci skïadek dla kaĝdego z badanych banków, nastÚpnie na podstawie przyjÚtej metodologii CAMELS18
okreĂlono stopieñ dopasowania za pomocÈ wspóïczynnika determinacji kaĝdego
zbmodeli do rzeczywistej kondycji finansowej danej instytucji kredytowej. W badaniach zastosowano wybrane modele skïadki depozytowej:
Y model rynkowy oparty na wycenie opcyjnej autorstwa Ronna-Vermy (oparty na
danych pochodzÈcych z rynku akcji) – okreĂlany jako model RV;
Y model rynkowy autorstwa Duana, stanowiÈcy modyfikacjÚ modelu Ronna-Vermy (takĝe oparty na danych pochodzÈcych z rynku akcji) – okreĂlany jako model
Duan;
Y model oparty na przepïywach finansowych autorstwa Colantuoniego (bazujÈcy
na osiÈgniÚtych i prognozowanych przychodach banków, oszacowanych na podstawie informacji zgromadzonych w sprawozdaniach finansowych) – okreĂlany
jako model CPR;

18

Zastosowano daleko posuniÚte uproszczenie w stosunku do amerykañskiego pierwowzoru.
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Y zmodyfikowany model wyceny oczekiwanej straty Laevena, wykorzystujÈcy model GARCH do szacowania zmiennoĂci – okreĂlany jako model Laeven-GARCH;
Y model skïadki pïaskiej, znajdujÈcej zastosowanie w praktyce przy okreĂlaniu
wysokoĂci funduszu ochrony Ărodków gwarantowanych przez BFG.
W latach 2000–2008 analizÈ zostaïo objÚtych 11 podmiotów, z uwagi na dostÚpnoĂÊ danych. UwagÚ zwraca przede wszystkim fakt najlepszego dopasowania
modelu skïadki pïaskiej, co moĝe byÊ zaskoczeniem w Ăwietle argumentów podnoszonych przez zwolenników korygowania skïadek o ryzyko banku. Ogólnie model
skïadki pïaskiej wyjaĂniï w ponad 68% (okreĂlony jako Ărednia waĝona aktywami
banków) zmiennoĂÊ zmiennej objaĂnianej, co jest wynikiem stosunkowo wysokim.
Ponadto stanowiïo to zdecydowanie lepszy wynik w porównaniu do pozostaïych
modeli, skorygowanych o ryzyko banku. WĂród nich najwyĝszy poziom dopasowania osiÈgnÈï model CPR (55,63%), najgorszy zaĂ model Laeven-GARCH (50,49%).
Zatem róĝnica w wynikach pomiÚdzy modelem skïadki pïaskiej a modelami skorygowanymi o ryzyko byïa znaczÈca.
AnalizujÈc wyniki, naleĝy równieĝ nakreĂliÊ charakterystykÚ danego podokresu
badawczego. Lata 2000–2008 cechowaïy siÚ w pierwszej kolejnoĂci stabilizacjÈ sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych w nastÚpstwie transformacji gospodarczej w Polsce, a nastÚpnie zrównowaĝonym rozwojem. PojawiajÈce siÚ perturbacje gospodarcze miaïy charakter tymczasowy, nie zagraĝajÈcy stabilnoĂci systemu
finansowego. Dlatego teĝ wnioskuje siÚ, ĝe model skïadki pïaskiej wykorzystywany
w praktyce, stanowiï optymalne rozwiÈzanie dla okreĂlania wysokoĂci funduszu
ochrony Ărodków gwarantowanych. Nie bez znaczenia pozostawaï równieĝ fakt
rocznej rewizji wysokoĂci skïadek przez RadÚ BFG, który gwarantowaï stabilnoĂÊ
skïadki na przestrzeni roku, co przy stopniowym rozwoju instytucji kredytowych
pozytywnie oddziaïywaïo na stopieñ wyjaĂniana modelu przez zmienne objaĂniajÈce. Warto takĝe zwróciÊ uwagÚ, ĝe rezultaty uzyskane dla poszczególnych banków
w zdecydowanej wiÚkszoĂci przypadków oscylujÈ wokóï wartoĂci Ăredniej. Wyniki
badañ uzyskanych dla pierwszego podokresu zostaïy przedstawione w tabeli 1.
Jak juĝ wspomniano, spoĂród modeli skorygowanych o ryzyko najwyĝszym poziomem dopasowania charakteryzowaï siÚ model CPR. Jednakĝe warto podkreĂliÊ
bardzo duĝÈ rozpiÚtoĂÊ wyników – od najwyĝszego wspóïczynnika determinacji
(82,42%) w badanej próbie uzyskanego dla Banku Polska Kasa Opieki, do najniĝszego rezultatu (zaledwie 25,33%) dla ING Bank ¥lÈski. PociÈga to za sobÈ duĝe
zastrzeĝenia co do moĝliwoĂci zastosowania modelu CPR w warunkach polskich.
WĂród przyczyn tego zjawiska z pewnoĂciÈ trzeba wymieniÊ trudnoĂci w oszacowaniu parametrów modelu, w tym przede wszystkim prognozy wzrostu przychodów
banku w kolejnych okresach, co negatywnie wpïywa na wiarygodnoĂÊ otrzymanych
wyników.
W grupie modeli bazujÈcych na danych rynkowych najlepszy rezultat uzyskaï
model Duana (54,47%). Byï to wynik o prawie 1% wyĝszy niĝ w przypadku mo172
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delu RV. MajÈc na uwadze fakt, ĝe model Duana stanowi modyfikacjÚ modelu RV
opartÈ na funkcji najwiÚkszej wiarygodnoĂci, zaproponowane zmiany pozytywnie
wpïynÚïy na moĝliwoĂci aplikacyjne modelu. WartoĂci wspóïczynnika determinacji
mieĂciïy siÚ w przedziale +/– 10% od wartoĂci Ăredniej, co Ăwiadczy o powtarzalnoĂci przyjÚtej metodologii kalkulacji skïadki depozytowej. Jedynie wyniki Banku
Millennium stanowiïy znaczÈce, aczkolwiek pozytywne, odchylenie od wartoĂci
Ăredniej, zarówno dla modelu Duana, jak równieĝ dla modelu RV.
Tabela 1. Poziom dopasowania modeli skïadek depozytowych
w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2008 r. (w %)
CPR

RV

Duan

LaevenGARCH

Pïaski

Bank BPH S.A.

69,35

53,83

60,95

45,99

66,11

Bank Handlowy S.A.

41,69

52,84

50,32

46,63

66,55

Bank Millennium S.A.

42,47

81,33

75,44

71,00

63,92

Bank

Bank Ochrony ¥rodowiska S.A.

32,06

44,89

47,24

40,84

47,44

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

82,42

55,24

55,32

56,71

81,73

Bank Zachodni WBK S.A.

40,18

42,15

47,65

35,51

70,31

BNP Paribas Bank Polska S.A.

45,58

47,95

47,26

44,54

56,28

ING Bank ¥lÈski S.A.

25,33

64,81

57,58

52,84

73,19

Kredyt Bank S.A.

36,26

40,34

43,05

37,65

61,81

mBank S.A.

68,59

41,13

46,38

56,33

51,34

Nordea Bank Polska S.A.

26,58

62,69

53,52

53,82

59,97

¥rednia waĝona

55,63

53,63

54,47

50,49

68,19

½ródïo: opracowanie wïasne.

Najniĝszy wynik w zakresie poziomu dopasowania wysokoĂci skïadki depozytowej do sytuacji finansowej banku osiÈgnÈï model Laeven-GARCH, który wysokoĂÊ
skïadki w najwiÚkszym stopniu uzaleĝnia od zmiennoĂci instrumentu bazowego,
czyli cen akcji. Trzeba takĝe zauwaĝyÊ niskie rezultaty Banku Zachodniego WBK
(35,51%) i Kredyt Banku (37,65%), co stanowiïo duĝe negatywne odchylenia od
Ărednich wartoĂci. Z drugiej strony ponownie zaobserwowano wysoki poziom wspóïczynnika determinacji dla Banku Millennium (jednakĝe nieco niĝszy niĝ wbprzypadku modeli Duana i RV), co oznacza, ĝe w przypadku tego banku informacje
rynkowe wysyïaïy bardzo trafne sygnaïy dotyczÈce zmian jego sytuacji finansowej.
Wnioskuje siÚ, ĝe sïaboĂÊ modeli opartych na danych rynkowych (model Duana,
RV i Laeven-GARCH) w badanym podokresie wynikaïa w duĝej mierze z faktu, iĝ
wyznaczone skïadki depozytowe cechowaïy siÚ stosunkowo wysokÈ zmiennoĂciÈ
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wbstosunku do wzglÚdnej stabilnoĂci sytuacji finansowej banków. ZwiÈzane jest to
ze zmiennoĂciÈ cen akcji, która jest jednak zjawiskiem naturalnym, takĝe w warunkach stabilnego systemu finansowego. Dlatego teĝ skïadki depozytowe szacowane
na podstawie danych rynkowych cechuje duĝa wraĝliwoĂÊ na dane wejĂciowe, powodujÈc czÚsto przeszacowania wysokoĂci skïadek w warunkach duĝej zmiennoĂci
cen akcji, niekoniecznie spowodowanej zmianami kondycji finansowej banku.
Dalsze badania obejmowaïy lata 2008–2012, a wiÚc czas globalnego kryzysu
finansowego. Kryzys ten przyczyniï siÚ do wielu zmian, zarówno w sferze gospodarczej krajów, jak równieĝ w zakresie rozwiÈzañ prawnych i instytucjonalnych,
majÈcych na celu poprawÚ stabilnoĂci systemu finansowego. Cechowaï siÚ takĝe
dynamicznymi zmianami sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, natomiast
na rynku kapitaïowym wystÚpowaïy gwaïtowne zmiany ceny instrumentów finansowych. Uwarunkowania zewnÚtrzne funkcjonowania zarówno instytucji kredytowych, jak równieĝ instytucji tworzÈcych sieÊ bezpieczeñstwa finansowego, byïy
zatem zupeïnie odmienne w porównaniu do pierwszego podokresu badañ. Do analizy wykorzystano dane 13 banków, natomiast rezultaty przeprowadzonych badañ
zostaïy przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Poziom dopasowania modeli skïadek depozytowych
w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2012 r. (w %)
Bank
Bank BPH S.A.

CPR

RV

Duan

LaevenGARCH

Pïaski

96,40

93,17

85,94

95,75

76,69

Bank Handlowy S.A.

35,59

80,31

78,13

82,57

47,13

Bank Millennium S.A.

55,48

60,91

61,04

58,53

49,62

Bank Ochrony ¥rodowiska S.A.

25,95

44,39

58,69

36,81

80,68

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

64,99

67,83

71,64

96,66

77,82

Bank Zachodni WBK S.A.

36,98

60,45

68,80

88,85

66,28

BNP Paribas Bank Polska S.A.

61,89

47,67

45,81

21,76

46,78

Getin Noble Bank S.A.

44,61

73,91

73,68

67,98

64,23

ING Bank ¥lÈski S.A.

58,32

61,56

65,28

85,62

85,37

Kredyt Bank S.A.

60,42

73,11

68,64

89,97

81,10

mBank S.A.

65,99

69,92

71,11

93,12

64,85

Nordea Bank Polska S.A.

61,19

89,76

90,73

75,63

61,14

Powszechna Kasa OszczÚdnoĂci
Bank Polski S.A.

72,47

80,57

79,18

86,59

56,45

¥rednia waĝona

61,13

71,48

72,44

83,93

66,43

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Na poczÈtku analizy wyników naleĝy zwróciÊ uwagÚ na zupeïnie odmienne rezultaty w stosunku do poprzednio uzyskanych. Najwyĝszy poziom dopasowania
skïadek depozytowych do sytuacji finansowej banku zostaï osiÈgniÚty dla modelu
Laeven-GARCH – prawie 84%. Jednakĝe warto zauwaĝyÊ, ĝe pozostaïe dwa modele
bazujÈce na informacjach rynkowych, czyli model RV oraz model Duana, równieĝ
osiÈgnÚïy bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 71,48% i 72,44%. Oznacza to, ĝe modele te cechujÈ siÚ znacznie wyĝszymi moĝliwoĂciami aplikacyjnymi w warunkach
zaburzeñ stabilnoĂci systemu finansowego. Model skïadki pïaskiej charakteryzowaï
siÚ wspóïczynnikiem determinacji na poziomie 66%, natomiast zdecydowanie najsïabszy wynik zostaï osiÈgniÚty dla modelu CPR (61,13%).
PorównujÈc wyniki uzyskane dla obu podokresów badawczych, warto podkreĂliÊ,
ĝe dla wszystkich modeli skorygowanych o ryzyko banku osiÈgniÚto wyĝszy wspóïczynnik determinacji w latach 2008–2012. NajwiÚkszy wzrost poziomu dopasowania modelu do kondycji instytucji kredytowej dotyczyï modelu Laeven-GARCH,
zaĂ najniĝszy modelu CPR. Moĝna na tej podstawie wnioskowaÊ, ĝe zarówno dane
rynkowe, jak i sprawozdawcze, dostarczajÈ wïaĂciwych sygnaïów o zmieniajÈcej
siÚ sytuacji ekonomicznej danego podmiotu. Jednakĝe precyzja i czas pojawiania
siÚ informacji rynkowych sÈ wyĝsze, zwïaszcza w obliczu kryzysów, cechujÈcych
siÚ gwaïtownymi zmianami uwarunkowañ dziaïalnoĂci podmiotów gospodarczych.
Zbdrugiej strony naleĝy podkreĂliÊ, ĝe model skïadki pïaskiej wykazaï siÚ wyĝszym
poziomem dopasowania w pierwszym podokresie badawczym niĝ w drugim. Dynamicznie zmieniajÈca siÚ sytuacja finansowa banków, spowodowana nastÚpstwami
kryzysu finansowego, przyczyniïa siÚ do malejÈcej uĝytecznoĂci modelu skïadki
pïaskiej. Faktem jest jednak ponownie lepszy wynik niĝ w przypadku modelu CPR,
który po raz kolejny charakteryzowaï siÚ bardzo duĝÈ rozpiÚtoĂciÈ wyników (od
25% aĝ do ponad 96%), co znaczÈco podwaĝa zasadnoĂÊ wdraĝania takiej metodologii do praktyki rynkowej.
Ponadto trzeba dodaÊ, ĝe wiÚkszÈ rozpiÚtoĂÊ uzyskiwanych wyników moĝna
takĝe zaobserwowaÊ dla pozostaïych modeli. Przyczyn tego zjawiska naleĝy doszukiwaÊ siÚ w uwarunkowaniach zewnÚtrznych omawianego przedziaïu czasu. Poza
tym uwagÚ zwracajÈ wyniki BNP Paribas Bank Polska, które stanowiïy gïówne
ěródïo negatywnych odchyleñ od Ărednich rezultatów. Widoczne byïo to gïównie
wbgrupie modeli bazujÈcych na danych rynkowych, na co z pewnoĂciÈ miaïa wpïyw
stosunkowo niewielka pïynnoĂÊ akcji tego banku przejawiajÈca siÚ niĝszÈ czÚstotliwoĂciÈ notowañ gieïdowych, co negatywnie wpïywaïo na jakoĂÊ sygnaïów generowanych przez informacje rynkowe.
AnalizujÈc wyniki modelu Laeven-GARCH, moĝna stwierdziÊ, ĝe cechowaïa
go zdecydowanie najwiÚksza odpornoĂÊ na gwaïtowne zmiany na rynku finansowym. Nie bez znaczenia byïo zastosowanie modelu GARCH do kalkulacji skïadki
depozytowej modelem wyceny oczekiwanej straty, który umoĝliwiï uwzglÚdnienie
charakterystycznych cech finansowych szeregów czasowych. Warto dodaÊ, ĝe dla
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kluczowych podmiotów sektora bankowego (przede wszystkim Bank Polska Kasa
Opieki, Powszechna Kasa OszczÚdnoĂci Bank Polski, Bank Zachodni WBK oraz
mBank), wartoĂci wspóïczynnika determinacji oscylowaïy wokóï 90%, co Ăwiadczy
o bardzo duĝym stopniu wyjaĂniania zmiennoĂci zmiennej objaĂnianej.
W przypadku modeli rynkowych RV i Duana, ponownie metodologia Duana okazaïa siÚ precyzyjniejsza od pierwotnych zaïoĝeñ przyjÚtych przez autorów Ronna
ibVermÚ. Podobnie jak w pierwszym podokresie badawczym, model Duana okazaï
siÚ lepszy w ogólnym rozrachunku o niecaïy 1%. Pomimo uzyskanej niĝszej wartoĂci Ăredniej waĝonej w grupie badanych podmiotów w porównaniu do modelu Laeven-GARCH, majÈc na uwadze mniejszÈ rozpiÚtoĂÊ uzyskiwanych wyników przez
poszczególne banki, model Duana wykazaï siÚ wïaĂciwoĂciami, wskazujÈcymi na
zasadnoĂÊ jego wykorzystania w praktyce.
ReasumujÈc powyĝsze rozwaĝania, naleĝy przede wszystkim podkreĂliÊ zupeïnie odmienne wyniki uzyskane dla zdefiniowanych podokresów badawczych.
Polski sektor bankowy przeszedï znaczÈce zmiany po 2008 r., co zostaïo wyraěnie
zasygnalizowane przez rezultaty przeprowadzonych badañ. Powoduje to trudnoĂci
wbformuïowaniu jednoznacznych wniosków oraz wydawaniu rekomendacji, aczkolwiek potwierdza zasadnoĂÊ podziaïu okresu badawczego, który pozwoliï wykazaÊ
charakterystyczne cechy poszczególnych metodologii.
Wyniki badañ wskazujÈ, ĝe nie moĝna kategorycznie stwierdziÊ, iĝ stosowanie
skïadki pïaskiej stanowi duĝÈ sïaboĂÊ polskiego systemu gwarantowania depozytów
w zakresie finansowania wypïat Ărodków gwarantowanych. W przypadku braku
perturbacji rynku finansowego, wykorzystanie modelu skïadki pïaskiej wydaje siÚ
wystarczajÈce. Poza wynikami uzyskanymi w prowadzonych badaniach, naleĝy
takĝe pamiÚtaÊ o prostej budowie tego modelu, pozytywnie wpïywajÈcej na czas,
koszt ibzrozumienie procesu szacowania skïadek. Jednakĝe model skïadki pïaskiej
byï zdecydowanie mniej odporny na gwaïtowne zmiany na rynku finansowym niĝ
modele skorygowane o ryzyko banku, co wykazaïy badania przeprowadzone na
podstawie danych z lat 2008–2012. Zatem róĝnicowanie skïadek depozytowych pozwoliïoby w sposób bardziej efektywny i sprawiedliwy rozdzieliÊ obciÈĝenia gwarancyjne pomiÚdzy instytucje kredytowe.
SpoĂród badanych modeli skorygowanych o ryzyko banku, zdecydowanie najgorsze wyniki uzyskaï model CPR autorstwa Colantuaniego. Metodologia oparta na
przepïywach pieniÚĝnych zupeïnie siÚ nie sprawdziïa, zwïaszcza w okresie kryzysu
finansowego. Zaobserwowanej sïabnÈcej dynamice wzrostu przychodów banków,
towarzyszyïa poprawa struktury bilansu oraz wzrost wspóïczynnika wypïacalnoĂci
– byïy to efekty dziaïañ podjÚtych przez KNF w celu zwiÚkszenia bezpieczeñstwa
sektora bankowego w Polsce. Jednakĝe skïadki depozytowe wyznaczone modelem
CPR sygnalizowaïy sytuacjÚ zupeïnie przeciwnÈ, a mianowicie rosnÈce ryzyko dziaïalnoĂci instytucji kredytowych. WystÚpowanie takich sytuacji na rynku mocno
utrudnia wykorzystanie modelu opartego na przepïywach finansowych w praktyce.
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Rezultaty modeli skïadki depozytowej skorygowanych o ryzyko banku, bazujÈcych na danych rynkowych, wskazujÈ na moĝliwoĂÊ ich zastosowania w praktyce
rynkowej. Wnioskowanie na podstawie wspóïczynnika determinacji wykazaïo, ĝe
zmodyfikowanie algorytmu Laevena o model GARCH pozwoliïo na najdokïadniejsze odzwierciedlenie kondycji banków po 2008 r. Natomiast w okresie stabilnej
sytuacji na rynkach finansowych wyniki poszczególnych modeli opartych na danych pochodzÈcych bezpoĂrednio z rynku akcji byïy zbliĝone. Warto takĝe przypomnieÊ, ĝe w okresie tym najwyĝszy wynik osiÈgniÚty zostaï przez model skïadki
pïaskiej. Jednakĝe przyczyn tego faktu moĝna siÚ doszukiwaÊ w jakoĂci sygnaïów
generowanych przez rynek, a zwïaszcza w pierwszych latach XXI w. Modele oparte
na informacjach rynkowych sÈ bardzo wraĝliwe na dane wejĂciowe, co bezpoĂrednio wpïywa na wysokoĂÊ skïadek depozytowych, kalkulowanych na ich podstawie.
Poza tym naleĝy zwróciÊ uwagÚ na wyĝsze wyniki modelu Duana w porównaniu do
pierwotnego modelu Ronna-Vermy, w obu badanych podokresach. Jednoznacznie
pozwala to na stwierdzenie, ĝe wykorzystanie funkcji najwiÚkszej wiarygodnoĂci
przyczyniïo siÚ do zwiÚkszenia uĝytecznoĂci modeli opcyjnych.

PODSUMOWANIE
PodsumowujÈc rozwaĝania na temat modeli wyliczania skïadek depozytowych
naleĝy stwierdziÊ, ĝe zaobserwowane sïaboĂci modelu skïadki pïaskiej podwaĝajÈ zasadnoĂÊ jego wykorzystania w polskim systemie gwarantowania depozytów.
Trzeba jednak równieĝ podkreĂliÊ, ĝe dotychczas nie zaproponowano w literaturze
przedmiotu rozwiÈzania w zakresie korygowania skïadki depozytowej o ryzyko
banku, które byïoby pozbawione wad. Wdroĝenie modelu róĝnicujÈcego wysokoĂÊ
opïat za uczestnictwo w systemie moĝe nastÈpiÊ dopiero w momencie uzyskania
ponadprzeciÚtnej dokïadnoĂci pomiaru, na podstawie mierzalnych i obiektywnych
kryteriów (przede wszystkim iloĂciowych), kwantyfikujÈcych w sposób jednoznaczny poziom ryzyka. Duĝe znaczenie majÈ dane wykorzystywane do oceny banków,
dlatego teĝ powinny siÚ charakteryzowaÊ wysokÈ jakoĂciÈ, dokïadnoĂciÈ i czÚstotliwoĂciÈ. Co wiÚcej, konieczne jest utrzymanie stosunkowo prostej konstrukcji
modelu, ĝeby zasady kalkulacji skïadki byïy zrozumiaïe i dostÚpne zarówno dla
instytucji kredytowych objÚtych ubezpieczeniem, jak równieĝ dla instytucji gwarantujÈcej depozyty.
Wnioskuje siÚ zatem, ĝe kierunkiem dalszych badañ naleĝaïoby uczyniÊ pogïÚbione analizy, majÈce na celu udoskonalenie obecnie dostÚpnych w literaturze
przedmiotu modeli, jednakĝe opartych przede wszystkim na szacowaniu oczekiwanej straty. Model ten cechuje siÚ stosunkowo wysokÈ elastycznoĂciÈ, umoĝliwia ïatwÈ modyfikacjÚ czynników oceny banków oraz doïÈczanie nowych, dlatego
teĝ uwaĝa siÚ, ĝe ma najwiÚkszy potencjaï rozwoju. Konieczne jest uwzglÚdnienie
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przede wszystkim ryzyka systemowego sektora bankowego, dotychczas czÚsto pomijanego w modelach skïadki depozytowej. Dodatkowo prosta i przejrzysta konstrukcja modelu wyceny oczekiwanej straty sprawia, ĝe jego zastosowanie wbpraktyce wydaje siÚ realne. Warto takĝe rozwaĝyÊ wykorzystanie informacji rynkowych,
pozwalajÈcych na poprawÚ jakoĂci pomiaru ryzyka banku. Jednakĝe naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe ich zastosowanie podnosi stopieñ obliczeniowej komplikacji, co sprawia, iĝ
nie zawsze jest uzasadnione pod wzglÚdem efektywnoĂci caïego procesu.

Streszczenie
Praca obejmuje kwestie dotyczÈce finansowania wypïat Ărodków gwarantowanych w systemach gwarantowania depozytów, a w szczególnoĂci modele wyznaczania skïadek depozytowych. Gïównym celem opracowania jest empiryczna ocena
zasadnoĂci róĝnicowania skïadek depozytowych w polskim sektorze bankowym,
w kontekĂcie sprawiedliwoĂci i efektywnoĂci rozïoĝenia obciÈĝeñ gwarancyjnych.
Przedstawiony zostaï przeglÈd teoretyczny modeli wyznaczania skïadek depozytowych, w tym przede wszystkim skïadek skorygowanych o ryzyko kondycji banku. Zaprezentowano równieĝ wyniki badañ dotyczÈcych zastosowania wybranych
modeli skïadki depozytowej, które pozwoliïy na ocenÚ, który z nich dokïadniej
uwzglÚdnia ryzyko banku w warunkach polskich.
Sïowa kluczowe: skïadka depozytowa, system gwarantowania depozytów, modele
wyznaczania skïadki depozytowej

Abstract
The paper describes the financing of reimbursement of guaranted deposits in
deposit guarantee systems, in particular, issues related to models of calculating
deposit premiums. The main objective of the research is an empirical evaluation
of the merits of differentiating deposit guarantee premiums in the Polish banking
sector, in the context of fairness and effectiveness of spreading the insurance
payments. In the theoretical part, the models of calculating deposit premiums
have been analyzed, including the risk-adjusted premiums. Also research has been
carried out on the use of selected theoretical models of deposit premiums, which
enables an assessment of which models take into account more precisely bank risk
in Poland.
Key words: deposit insurance premium, deposit insurance system, deposit
guarantee premium models
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