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Waldemar LABUDA• 

WYBRANE ASPEKTY DZIALALNOŚCI BANKÓW 
( zysk a bezpieaeństwo ) 

Realizacji 7.3S3dy maksymalimcji zysku towarzyszy w działalności bankowej 
konieczność akceptowania coraz wyiszych poziomów ryzyka. Dla jego eliminacji stosowane są 
różJtorodne metody zabezpieczające ale ograniczają one możliwości realizacji podstawowego 
celu banku, jakim jest właśnie maksymalizacja zysku. W działalności bankowej mamy więc do 
czynienia ~ współzawodnictwem między dwoma celami: bezpiecz.eństwem w funkcjonowaniu 
banku i zasadą maksymalizacji zysku. Oba te cele ( zysk i bezpiecz.eństwo ), stanowią zatem 
dwa bieguny, między którymi mieści się polityka banku. W pracy omówiono pojęcie płynności 
finansowej banku, miarę jej oszacowania oraz czynniki ją warunkujące. Pnedstawiony został 
przykładowy bilans banku komercyjnego dla potrzeb monitoringu jego płynności finansowej. 

1. WPROWADZENIE 

Podstawowym celem działalnosci kat.dego banku komercyjnego jest osiągmęc1e 
zadawalającego zysku. Zamtdzanie aktywami i pasywami jest procesem finansowym, w 
którym dąży się do takiego ukształtowania struktury ilościowej ( zróżnicowanie portfela 
kredyt6w i depozytów ) i jakościowej ( zrói.nicowanie stóp procentowych ) źródeł twon.ących 
obie strony bilansu bankowego, aby umożliwić osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego. 
W praktyce, proces ten polega na monitorowaniu i kontrolowaniu wielu rodzajów ryzyka, jakie 
ponosi bank w wyniku olcreślonego ukształtowania struktury swoich aktywów i pasywów. 

Proces zari.ądzania aktywami i pasywami banku stanowi podstawę, na której opiera się 
całość procesu zari.ądzania bankiem komercyjnym. Pozwala na realizację przyjętych 
strategicmych celów finansowych banku. 

Płynność finansowa jest pojęciem wielomacmym. W odniesieniu do banku pojęcie 
płynności finansowej utożsamianie jest z jego wypłacalnością, czyli z.dolnością do sprostania 
bieżĄcym zobowiązaniom [I]. Stwo=ie systemu skutecznego zarządzania płynnością należy 
do priorytetowych zadań każ.dego banku. · 

P.odstawową odmianą ryzyka w działalności banku jest ryzyko utraty płynności, czyli 
takiego niedostosowania przepływów strumieni środków płatniczych między bankiem a 
otoczeniem ( wpłaty i wypłaty ), które mote prowadzić do niemożności bieżącego regulowania 
zobowiązań banku wobec klientów oraz pozostałych podmiotów gospodarczych [2]. 

Na problem płynności instytucji finansowej można patrzeć przez pryzmat produktów 
finansowych i usług świadczooych na rynku finansowym. Mówiąc zatem o płynnych 
produktach ma się na myśli ich łatwą zbywalność. Produktami o najwyi.Szym stopniu płyności 
są te, które mogą być natychmiast i bez straty wymienione lub przekształcone na towar bądź 
usługę, gotówkę, <lepozyt na żądanie. 

Ze wiględu na stopień płynności produkty finansowe można podzielić na grupy: 

*Instytut Badań Systemowych PAN. 
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• I najwyiszy stopień płynności • gotówka, ci.elc, depozyt w banku, 
• II stopień płynności - mogą być wymieniane na inne produkty ale wymiana ta w danym 

momencie, . ze wiględu na pewne fonnalne ograniczenia, wiąi.e się ze stratą finansową. 
Zalicza się do nich środki :ęornadmne na rachunkach oszczędnościowych lub lokaty 
terminowe, 

• III stopień płynności - wymiana produktów może być związana ze stratą finansową 
wynikającą z niemożności ich zbycia po satysfakcjonującej cenie. Do grupy tej zalicza się 
przede wszystkim papiery wartościowe,: bony, obligacje, certyfikaty depozytowe, udziały 
kapitałowe, 

• IV najniższy stopień płynności - produkty o ogranicmnej zbywalności. Należą do nich 
pożyczki bankowe o utrudnionej zbywalności. 

2. PL YNNOŚĆ W BANKU KOMERCYJNYM 

Największym . stopniem płynności po stronie aktywów charakterymje się gotówka, 
natomiast po stronie pasywów depozyty ludności na rachunkach a vista. W przypadku 
kredytów i · depozytów oraz papierów wartościowych o stopniu płynności decyduje okres, jaki 
pozostal do terminów ich zapadalności lub wyrnagalnQści. 

W tabeli I przedstawiono przykład zmodyfikowanego bilansu banku komercyjnego. 

Tabela 1. Zm 

Gotówka 

Kredyty ( do I miesiąca ) 
Kredyty ( od l do 3 miesięcy ) 
Kredyty ( od 4 do 6 miesięcy ) 

Kredyty ( od 7 miesięcy i dłuższe ) 
Re~ obowiązkowe 
Lokaty w bankach ( do 3 miesięcy ) 
Lokaty w bankach ( od 4 do 6 miesięcy ) 
Bony skarbowe ( do I miesiąca ) 
Bony skarbowe ( od 2 do 6 miesięcy ) • 
Środki trwale 
- budynki 
• wyposażenie 

Depozyty ludności i przedsiębiorstw 

-a vista 
- terminowe ( do 3 miesięcy ) 
- tenninowe ( od 4 do 6 miesięcy ) 

- terminowe ( od 7 miesięcy i dłuższe ) 
Kredyt redyskontowy z NBP 
Lokaty od innych banków ( do 3 miesięcy ) 

Kapitał 

Tabela l zawiera przykład istotny dla oceny płynności banku. Otóż optymalnie aktywa 
krótkotenninowe powinny posiadać odzwierciedlenie w depozytach krótkoterminowych. 
Pasywa średnioterminowe powinny być źródłem udzielania pożyczek średnioterminowych. 
Pasywa najmniej płynne ( długoterminowe lokaty i kapitał ) powinny stanowić pokrycie dla 
długoterminowych kredytów inwestycyjnych i majątku banku. 



2.1 Czynniki warunkująre płynność finansową 

Pl)nność finansowa banku nie jest "ielkością stalą. Po stronie pasywów ( 70bo\\iąz.ań 
banku ) płynność będzie się miększ.a.ć ' pr?..Cz pr~jmowanie depo~tów ( ich ")płaty 
pomniejsz.a.ją płynność ). Z kolei po stronie at:-,wów ( należności banku ) ud7idanir 
dodatkowvch pożyc?..Ck będzie zwiększać pl)nność ( spłaty pożyczek ~dą zmnieJswh· 
plynność)l . PodstaWO\\)mi CZ)nnikami v.anmkując\mi stopień pl,nności są . 
• bież.ąca struktura aktywów i paS)WÓW ( terminy płatności ). 
• polityka kred}towa banku. 
• wybór produktów bankO\\)'Ch. 
• z.a.rz.ądz.a.nie aktywami i pas)wami. 
• ocena ryZ)•ka kredytowego, 
• pozyskiwanie dcpoZ)tów i lokowanie kred)tów. 
• polityka banku centralnego ( podaż pieniądza przez system banko\\ y ). 

2.2 Przedział czasu a płynność finansowa 

Plyność finansową należy odnosić do pe\\ncgo przedziału czasowego. Wyróżnia si~ 
zatem płynność bież.ąca, krótkoterminową i w dlu?SZ)m przedziale czasow)m 111 Ilustruje to 
tabela 2. 

Tbel'Pzed'I a a_. r zta czasu r zal Dl \llllO od . I śc" . 11 ce . 

Przedział czasu Tvo olvnności Cel 

Tydzień Bicż.ąca nagle \\)piaty 

3 - 6 miesięcy Krótkoterminowa finansowanie większości 
potrzeb kred}towych 

l-21ata Dlugoterminov.a finansowanie przedsięwzięć 
dlugookreso\\)''Ch. 

2.3 Płynność a dochód 

W dokonywanej ocenie stopnia pl}nności kluczowym z.a.daniem jest uzyskanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
• jaką aktualnie płynność posiada bank ? 

• jakiej płynności potrzebuje ? 

• ile kosztuje utrzymanie tej płynności '> 
Analiz.a. danych historycznych umożliv.ia określenie minimalnego poziomu pl)'nności, 

który nie naraża bank na trudności i moż.e być prognozo\\any na najbliższe tygodnie. Ma to 
ogromne znacz.enie dla banku, ponieważ utrzymywanie określonego stopnia pl)nności kosztuje. 

1 chodzi o płynność odroczoną, nie zaś bież.ącą. 
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T)m kosztem jest nie uzyskany dochód. Na wykresie 1 pnedstawiono krzywą dochodu i 
krzywą odwrotną. 

60 

H 

I- 50 
~ 

ł 45 

"' 40 

35 

30 

1 11......._ 

/ 
V 

30 

I Plynnoić a dochód t, 

~ .----
----
~ ~-

60 90 181 
lumin płatności (dni.Jata) 

i--..--Krzywa dochodu -Odwrotna krzyw•t, 

Dłuższemu okresowi inwestowania odpowiada wyższy dochód. Odwrotna krzywa 
przychodu występuje w przypadku, kiedy w ocenie inwestorów ocz.ekiwana inflacja prz.ewyższa 
poziom uzyskiwanych dochodów. Powoduje to . spadek z.ainteresowania inwestycjami 
długookresowymi i w konsekwencji spadek dochodu. 

Zgodnie z prez.entowaną krzywą bank stoi pned dylematem: płynność albo zyski. 
Zatem dla osiągnięcia dużych zysków niezbędne jest obniżenie stopnia płynności . Ogromnego 
znacz.enia nabiera zatem problem ustalenia odpowiedniego stopnia płynności. 

2.4 Miara stopnia płynności: 

Podstawową miarą stopnia płynności finansowej jest współczynnik oparty na bieiącej 
nadwyt.cc ( lub deficycie ) środków płynnych2. Oto jego postać: 

nadwyżka = płynne aktywa - krótkoterminowe pasywa 

wskaźnik płynności 

gdzie płynne aktywa to: 

nadwyt.ka/deficyt 

aktywa ogółem 

• gotówka i środki na rachunku biei.ącym banku w NBP, 

* 100% 

• krótkoterminowe lokaty w bankach lub NBP na przykład l rok, . 
• krótkoterminowe papiery wartościowe ( NBP lub skarbu państwa - do 30 dni ), 
• zalcupione wierzytelności tuż pned tenn.inem ich wymagalności, 

2 na tej podstawie definiowane są inne wskaźniki, które slui.ą do oceny płynności finansowej 
banków i instytucji finansowych [4] 



• inne aktywa ( do 30 dni prz.ed tenninem zapadalności ). 
natomiast krótkotenninowe pasywa to: 
• część depozytów a vista ( o charakterre nietrwałym ), 
• pożyczki z innych banków, 
• krótkotenninowe kredyty z NBP ( lombard ), 
• transakcje aukcyjnej sprzedaży i odkupu papierów wartościowych, 
• inne pasywa ( do 30 dni prz.ed ich wymagalnością ). 

3. Ryzyko utraty płynności finansowej 

Zdolność do tenninowego wywiązywania się re swoich wbowiązań należy do 
podstawowych wymagań stawianych kat.demu prz.edsiębiorstwu . W przypadku banków ryzyko 
niemoi11ośei wywiązania się ze swoich wbowiązań dotyczy nie prrewidzianych wcześniej 
strumieni finansowych. Wydziela się tutaj ·· zatem dwa rodzaje ryzyka: aktywne i p11sywne. 
Ryzyko aktywne dotyczy sytuacji, kiedy ustalone wpłaty nie napłynęły w tenninie ( opóźniona 
splata kredytu ). Ryzyko pasywne dotyczy prredtenninowego wycofywania lokat prrez 
klientów banku lub wypowiadania kredytów przez wierzycieli . 

Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania ryzyku utraty plynności finansowej 
jest monitorowanie bież.ącej pozycji płynności . Wymaga ono jednak stworzenia szerokiego 
zaplecza analitycznego. Procedura monitorowania składa się z następujących etapów: 
• zestawienie tenninów płatności aktywów i pasywów ( określenie "luki" dla każ.<lego 

przedziału czasowego ), 
• określenie różnic - zapadające aktywa wymagalne pasywa ( + pokrycie płynności , - brak ), 
• oszacowanie wielkości prreplywów gotówkowych związanych z ruchami w ramach aktywów 

i pasywów: 
• pozycja aktywów i pasywów w kontekście ich W)miany na gotówkę, 
• określenie rzeczywistych tenninów spieniężenia ( splata zaległości, sprzedaż, zakup, 

zamiana, pożyczka ), 
• oszacowanie rzeczywistych wpływów ze sprzedaży akt}wów przed upływem tenninu ich 

zapadalności . 

W tabeli 3 przedstawiono przykładowy bilans banku dla monitoringu płynności . 

T bel 3 P kl d a a .. rzv1 a owv I ans an u b"l b k dl a momtonne.u o vnnosc1. 
Lp Terminy Aktywa Pasywa 

wyma2alności/zapadalności 

A vista: 
l a) gotówka 12 582 465 

b) rachunki bieżące 41 582 709 
Do l tygodnia: 

2 a) lokaty m-bankowc 8 018 254 
bł dcooZ\1Y m-bankowc 37 064 079 

3 Do 1 miesiaca: 
a) kre<h1v obrotowe I 188 666 
b) krechtv 7 179 237 
c) bom· skarbowe 30 ooo ooo 
d) lokatv m-bankowe 19 988 7:!(, 

C) dC007\1Y m-bankowc 12:, 008 036 
I) certyfikaty deDOZ\10WC 14 500 ooo 
g) wkłady tcnninowc 2 742 059 
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. cd tabeli 3 

Lp Terminy . Aktywa Pasywa 
wyma2alności/zaoadalności 

4 Do3miesiecv: 
a)obli1raeie 17 239 454 . b) kredvtv obrotowe 5 423 098 
c) kredvtv 3 492 202 
d) bonv skarbowe 45 700 ooo 
e) lokatv 38 392 879 10 675 OOO 
t) deoozvtv 16 625 388 
2) certvfikatv deoozvtowe 9000000 
h) rezerwv 

5 Do 6 miesien: 
a) oblilZllCie 
b) kredvtv 2 017 OOO 
c) lrrMvtv obrotowe 5 Oli 641 
d) bonv skarbowe 13 500 ooo 
e) lokatv 5 502 120 25 137 ooo 

' t) deoozvtv . 
2) certvfikatv deoozvtowe 

6 Do 1 roku i dłut.ei 
a) obligacje 36 240 247 
b) kredvtv . 10 977 ooo 
c) kredyty obrotowe 7 846 812 
d) bony skarbowe 18 900 ooo 
e) lokatv 
o deoozvtv 
I!) certyfikatv 
h) rezerwy obowiązkowe 17628000 -2 894 868 
i) udzialv i akcie 1057681 
il inne aktvwa 19 090 832 
k) lcanitał rezerwowv -32 ooo ooo 
I) inne oasvwa 
m) lcanital rxxlstawowv -58 747 175 
RAZEM 350476314 -350 476 314 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Jednym z najistotniejszych elementów 'finansowego planowania strategicznego 
po\\inien być model symulaqjny S)tuacji finansowej banku i jego implementacja 
komputerowa. Model ten pov.inien umożliwiać oszacowanie podstawowych parametrów 
finansowych banku. Analizie powinny podlegać: 
• struktura bilansu banku, 
• dochody i koszty działalności banku, 
• wartości podstawowych wskaźników finansowych. 
• parametry określające ryzyko bilansu ( płynność i •inne rodmje ryzyka ). 

Taki kompleksowy model po\\inien być opracowany. 
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