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Streszczenie

W niniejszym artykule przeprowadzona została analiza i ocena płynności 
finansowej wybranych banków w latach 2008–2009. Ukazane zostały metody 
pozwalające na określenie poziomu ryzyka płynności i sposoby minimalizacji tego 
ryzyka. Artykuł porusza również problematykę płynności, wypłacalności i zwrotu 
z kapitału w warunkach turbulencji na rynkach finansowych, co nieodzownie wiąże 
się z przyszłością sektora bankowego.

Wprowadzenie

Banki jako pośrednicy finansowi są odpowiedzialne za zapewnienie sta-
łych przepływów pieniężnych między podmiotami na rynku. Nawet niewielkie 
opóźnienia w realizacji płatności klientów znacznie ograniczają ich zaufanie 
jako do podmiotów finansowych, a stałe pogarszanie się płynności finansowej 
banków może prowadzić do zawieszenia ich działalności, a w konsekwencji 
nawet do bankructwa.

Banki są zobligowane do utrzymania płynności dostosowanej do rozmia-
rów i rodzaju działalności w sposób zapewniający wykonywanie zobowiązań 
zgodnie z terminami ich płatności1. W tym celu stosują obowiązujące zasady 
zarządzania płynnością, uwzględniając wpływ warunków rynkowych2.

1  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm., art. 8.
2  Uchwała KNB nr 9/2007 z dnia 13.03.2007 r. w sprawie ustalania wiążących banki norm 

płynności, Dz. Urz. NBP, par. 3 ust. 2.
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Celem artykułu jest analiza i ocena płynności finansowej wybranych 
banków w latach 2008–2009 oraz wykazanie metod pozwalających na okre-
ślenie poziomu ryzyka płynności i sposobów minimalizowania tego ryzyka, 
a także poruszenie problematyki płynności, wypłacalności i zwrotu z kapitału 
w warunkach turbulencji na rynkach finansowych, co nieodzownie wiąże się 
z przyszłością sektora bankowego.

1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki determinujące ryzyko 
płynności

Banki jako instytucje zaufania publicznego zobowiązane są do posiada-
nia płynności finansowej, która jest traktowana jako zdolność do finansowania 
przez nie aktywów oraz terminowego realizowania zobowiązań finansowych 
bez konieczności generowania z tego tytułu straty3.

Płynność banku to zdolność bezzwłocznego regulowania zobowiązań, 
której utrzymanie jest obowiązkiem banku oraz warunkiem jego funkcjo-
nowania i wiarygodności. Ocena płynności finansowej, a także zarządzanie 
tą kategorią w banku należą do podstawowych funkcji kadry zarządzającej 
oraz do trudniejszych sfer zarządzania finansami w banku, stanowiąc obok 
rentowności główny aspekt oceny kondycji finansowej banku.

Pojęcie płynności finansowej banku w swojej zasadniczej konstrukcji nie 
różni się od pojęcia płynności finansowej w dowolnym podmiocie gospodarczym. 
Generalnie sam termin płynność ma kilka znaczeń, a w praktyce gospodarczej 
używa się tego pojęcia w odniesieniu do aktywów banku4. Przez płynność ak-
tywów banku rozumie się płynność posiadanego majątku, czyli łatwość, z jaką 
można dokonać zmiany składników majątkowych na środki pieniężne.

Biorąc pod uwagę analizę płynności finansowej banków, rozróżniamy jej 
dwa rodzaje, odnoszące się do krótkoterminowej i długoterminowej sytuacji 
finansowej banku. Pierwszy rodzaj to płynność bieżąca, czyli zdolność do 
regulowania bieżących zobowiązań, wynikająca z dostatecznej ilości płyn-
nych środków (środków, które mogą zostać wykorzystane do regulowania 
tych zobowiązań). Drugi z nich określany jest jako płynność strukturalna, 
czyli właściwa struktura bilansu i pozabilansu: terminy wymagalności lokat 
i udzielania gwarancji są zgodne z terminami zapadalności aktywów i otrzy-

3  Por. Uchwała nr 9/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r., op.cit., poz. 3, poz. 11, par. 1.1.
4  A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008, s. 141.
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manych gwarancji, co zapewnia ciągłość finansowania działalności banku5.
Chorafas podkreśla, że płynność to stan, w którym bank może zamienić 

na gotówkę tyle aktywów, ile potrzebuje po cenie sprawiedliwej ( fair price), nie 
wywołując zaburzenia ceny podobnych aktywów w kolejnych transakcjach6. 
Z kolei Pietrzyk twierdzi, że płynność majątku to łatwość zamiany składników 
aktywów na inne, które można łatwo sprzedać z nieznaczną utratą wartości7.

Możemy zatem mówić o formalnych (prawnych), a nie ekonomicznych 
warunkach płynności banku, regulowanych aktami prawnymi (np. prawem 
bankowym) lub określanych za pomocą rekomendacji. Różne państwa regulują 
tę kwestię odmiennie. Prawo bankowe w Polsce określa, że Komisja Nadzoru 
Bankowego: „może ustalać wiążące banki normy płynności”. Z kolei zgodnie 
z uchwałą KNB określone jest, że bank jest zobowiązany do utrzymywania 
zdefiniowanych w uchwale KNB wskaźników bieżącej płynności na określo-
nym poziomie8. 

Wskaźniki mierzą pokrycie określonych kategorii zobowiązań (bilan-
sowych i pozabilansowych) wybranymi pozycjami aktywów w podziale 
terminowym oraz pokrycie aktywów niepłynnych funduszami własnymi 
pomniejszonymi o wartość wymogów kapitałowych z tytułu wybranych 
kategorii ryzyka. 

W zależności od rodzaju płynności banku rozważa się dwa typy ryzyka 
dla banku. Ryzyko płynności bieżącej (lub w skrócie ryzyko płynności) to 
ryzyko niezdolności banku do regulowania wszystkich zobowiązań w wyma-
ganym terminie. Z kolei ryzyko finansowania oznacza niepewność pozyskania 
środków na kontynuowanie lub podjęcie działalności zgodnie z ustaloną 
strategią (np. udzielania kredytów określonego typu).

Jeżeli banki nie realizują swoich zobowiązań w ustalonych kwotach 
i terminach, wówczas występuje zjawisko nazwane ryzykiem płynności 

5 G. Hałaj, Przegląd metod badania płynności banków, „Bank i Kredyt”, lipiec 2008, nr 15.
6  D. Chorafas, Liabilities, Liquidity, and Cash Management: Balancing Financial Risk, 

John Wiley & Sons Inc, New York 2002.
7 G. Pietrzyk, Płynność banku komercyjnego, „Gazeta Bankowa”, 8–14 stycznia 2007,  

s. 10–13.
8  Uchwała w sprawie wiążących banki norm płynności, nr 9/2007, Komisja Nadzoru 

Bankowego.
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zdeterminowanym przez rynek9. Ryzyko płynności determinowane jest przez 
czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym (rys. 1).

Rys. 1.  Czynniki determinujące ryzyko płynności
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W. Jaworski, Z. Zawadzka, Zagadnienia 

podstawowe, Poltext, Warszawa 2003, s. 234.

Każdy bank, aby uchronić się przed skutkami braku płynności, po-
winien nie dopuścić do powstania przyczyn zmierzających do zakłócenia 
jego płynności finansowej poprzez identyfikowanie sytuacji płynnościowej 
z wykorzystaniem analizy finansowej oraz powinien podejmować działania 
minimalizujące ryzyko płynności.

2. Miary płynności finansowej banku

Do oceny płynności finansowej banku można zaliczyć miary płynności 
oparte na bieżącej nadwyżce lub deficycie.

Nadwyżka = aktywa płynne – krótkoterminowe pasywa  

 

 

 

 

 

 

 

aktywa zapadalne w danym przedziale czasu 

pasywa wymagalne w danym przedziale czasu. 

 

 współczynnik płynności = 

 

nadwyżka lub deficyt  

aktywa ogółem.  

 

 współczynnik płynności = 

 

9 Por. M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 281.

RYZYKO PŁYNNOŚCI

PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

– struktura i jakość aktywów
– struktura depozytów
– kondycja ekonomiczno-finansowa banku

PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

– kondycja finansowa klientów banku
– polityka monetarna BC
– polityka fiskalna państwa
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Ważnym wskaźnikiem, który opiera się na zestawieniu aktywów i pasy-
wów według terminów płatności aktywów i pasywów wskazanych w bilansie, 
czyli okresów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, jest wskaźnik 
płynności10.
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pasywa wymagalne w danym przedziale czasu. 
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 współczynnik płynności = 

 

Wskaźnik ten zwany jest wskaźnikiem strumieniowym, ponieważ 
bada relację między aktywami zapadalnymi w danym przedziale czasu 
a pasywami wymagalnymi w danym przedziale czasu. Płynność finansową 
liczy się więc dla poszczególnych grup aktywów, pasywów i pozycji pozabi-
lansowych w określonym przedziale czasu według następujących okresów 
kontraktowych11:
 – a vista (grupa I),
 – poniżej 1 miesiąca (grupa II),
 – od 1 do 3 miesięcy (grupa III),
 – od 3 do 6 miesięcy (grupa IV),
 – od 6 miesięcy do 1 roku (grupa V),
 – od 1 roku do 2 lat (grupa VI),
 – od 2 do 5 lat (grupa VII),
 – powyżej 5 lat (grupa VIII),
 – różne (grupa IX).

W każdym przedziale czasu można wyodrębnić grupy operacji banko-
wych, tzn. z klientami (podmiotami niefinansowymi) i sektorem budżeto-
wym, oraz operacji dotyczących papierów wartościowych, a także operacji 
w złotych i walutach obcych w celu pomiaru płynności finansowej.

10 K. Gigol, Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Twigger, Warszawa 2003,  
s. 110.

11  J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menadżera i Bankowca, 
Warszawa 1999, s. 116–117.
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Bank ma płynność finansową, jeżeli12:
 – wartość pasywów pierwszego stopnia wymagalności (grupy I–III) jest 

niższa od wartości aktywów pierwszego stopnia płynności (grupy I–III),
 – podobne relacje występują w odniesieniu do pasywów drugiego stopnia 

wymagalności (grupy IV–VI) i aktywów drugiego stopnia płynności,
 – pasywa stabilne (grupy VII–VIII i różne) w pełni pokrywają łączną war-

tość aktywów III płynności i aktywów niepłynnych.
Zakłada się, że wskaźniki płynności do 3 miesięcy (grupa I–III) stanowią 

podstawę oceny płynności według następujących kryteriów13:
 – płynność jest dobra, jeżeli wyliczony wskaźnik ma wartość nie mniejszą 

niż 0,9 i nie większą niż 1,1,
 – płynność jest średnia, jeśli wskaźnik kształtuje się między 0,7–0,9,
 – płynność jest zła, jeżeli wskaźnik kształtuje się na poziomie poniżej 0,7 

wartości.
Do oceny płynności finansowej banku mogą być wykorzystane również 

następujące wskaźniki14:

   
 
 

 
  
 
 

   
 

 

 
 
 
 

 

aktywa płynne (szybkie) 
zobowiązania bieżące 

 

wskaźnik płynności szybkiej = 

gotówka + należności 
zobowiązania łącznie 

 

wskaźnik płynności bieżącej wg MFW = 

 
gotówka + papiery wartościowe 

zobowiązania łącznie 
 

wkaźnik bieżącej płynności =  

 
gotówka + należności + papiery wartościowe 

zobowiązania łącznie. 

 

wskaźnik płynności strukturalnej =  

 

Wskaźnik płynności szybkiej i płynności bieżącej według MFW określa-
ją możliwości finansowe banku w przypadku nagłego wycofania depozytów 
niezależnie od kontraktowych terminów ich wymagalności. Z kolei wskaźnik 
bieżącej płynności i płynności strukturalnej oceniają poziom bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem zmian czasowych.

12   A. Kopiński, op.cit., s. 144.
13  W. Wąsowski, Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie, Biblioteka 

Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002, s. 228.
14  M. Tyran, Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 105–109.
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3. Analiza płynności finansowej wybranych banków 

Ryzyko płynności jest definiowane jako ryzyko zaistnienia sytuacji, 
w której bank może spełnić swoje zobowiązania płatnicze tylko po podwyż-
szonym koszcie albo, w najgorszym przypadku, nie będzie w stanie wywiązać 
się ze swoich zobowiązań w momencie ich wymagalności. Bank jest narażony 
na ryzyko płynności, gdy jego działalność kredytowa lub inna generuje ujemne 
niedopasowanie przepływów pieniężnych, a bank nie jest w stanie pozyskać 
odpowiedniej kwoty finansowania lub posiadanych aktywów.

Wskaźniki płynności finansowej pozwalają na zmierzenie, w jakim 
stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić swoje zadłużenie.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, nazywany często również 
wskaźnikiem kapitału obrotowego, ma na celu porównanie aktywów obroto-
wych, czyli gotówki i papierów wartościowych, w stosunku do zobowiązań. 
Informuje on, ile razy można spłacić zobowiązania krótkoterminowe aktywa-
mi obrotowymi. Na rysunku 2 przedstawiona jest analiza bieżącej płynności 
finansowej wybranych banków komercyjnych w latach 2008–2009 w oparciu 
o dane zawarte w sprawozdaniu rocznym.

Rys. 2.  Analiza płynności bieżącej w latach 2008–2009
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu 

rocznym: Sprawozdanie zarządu banku z działalności PKO Banku 
Polskiego SA za 2009 rok; Sprawozdanie zarządu z działalności Nordea 
Bank Polska S.A. za I półrocze 2009; Sprawozdanie zarządu działalności 
grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 r.; Sprawozdanie 
z działalności banku Pekao S.A. za 2009 r.
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Z powyższych danych wynika, że najwyższą płynność bieżącą wśród 
analizowanych banków w 2009 roku miał Bank Pekao S.A. – 0,35%, o 0,04% 
wyższą w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym okresie wy-
sokim wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej odznaczał się również 
Bank Zachodni WBK, którego co prawda płynność finansowa w 2009 roku 
w stosunku do roku 2008 zmalała o 0,06% , jednak w porównaniu z innymi 
bankami była ona wysoka.

Rys. 3.  Analiza płynności strukturalnej w latach 2008–2009
Źródło:  jak pod rys. 1.

Z kolei jeśli chodzi o wskaźnik płynności strukturalnej, który oznacza, 
że im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom bezpieczeństwa, to 
w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wzrósł on o 0,03% w Banku Pekao 
S.A., charakteryzując się przy tym najwyższym stopniem płynności – 0,44% –  
wśród badanych banków. Bieżąca płynność strukturalna wzrosła również 
w stosunku do roku poprzedniego w Banku Nordea o 0,04% i PKO BP o 0,03%. 
Natomiast wskaźnik płynności strukturalnej w 2009 roku w stosunku do roku 
poprzedniego zmalał w Banku Zachodnim WBK – o 0,05%.

4. Sytuacja polskiego sektora bankowego w latach 2008–2009

W 2009 roku sytuacja polskiego sektora bankowego pozostawała pod 
wpływem pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego ograniczają-
cego aktywność biznesową banków. Banki koncentrowały się głównie na 
dostosowywaniu działalności do trudnych warunków zewnętrznych. 
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W warunkach podwyższonego ryzyka kredytowego oraz ograniczonej 
dostępności finansowania prowadziły restrykcyjną politykę kredytową, która 
w sytuacji słabnącego popytu na kredyty wpłynęła istotnie na ograniczenie 
akcji kredytowej, a w rezultacie spadek dochodów z działalności kredytowej 
i wysokie koszty pozyskania środków finansowych oraz rosnące odpisy na 
ryzyko kredytowe – ponad dwukrotnie wyższe niż na koniec 2008 roku.

Zysk netto sektora wyniósł 8,7 mld zł i był o 36% niższy niż uzyskany 
w 2008 roku. Pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora 
bankowego pozostała jednak stabilna, głównie dzięki znaczącemu wzrostowi 
(o 27% r/r) bazy kapitałowej banków i znaczącej poprawie współczynnika 
wypłacalności (13,3%).

Pogorszenie sytuacji finansowej klientów negatywnie wpłynęło na jakość 
portfela kredytowego banków. Należności zagrożone od podmiotów niefinan-
sowych wzrosły o ok. 80% r/r, tj. o 21 mld zł, a ich udział w należnościach 
ogółem osiągnął poziom 7,6% wobec 4,5% w 2008 roku.

Na zmiany poziomu wolumenu kredytów i depozytów w sektorze 
bankowym duży wpływ miały wahania kursów walut. W związku z tym 
prezentowane poniżej tendencje zmian wolumenu kredytów i depozytów 
oparto na szacunkach depozytów i kredytów skorygowanych o zmiany kursu 
walutowego.

W ciągu 2009 roku istotnie zmniejszyło się tempo wzrostu wolumenu 
kredytów. Wartość portfela kredytowego ogółem po wyeliminowaniu zmian 
kursowych zwiększyła się o ok. 8% r/r. Uzyskany wzrost był ponad trzykrot-
nie niższy niż w 2008 roku i dotyczył on głównie kredytów dla gospodarstw 
domowych, których wartość zwiększyła się o ok. 13% r/r. Szybciej przyrastały 
kredyty mieszkaniowe (wzrost o 14,2% r/r) niż kredyty konsumpcyjne (wzrost 
o 13% r/r). Ich tempo wzrostu było jednak zdecydowanie niższe (ponad dwu-
krotnie) niż rok wcześniej. W zakresie kredytów mieszkaniowych aż 73% 
przyrostu portfela stanowiły kredyty złotowe – w 2008 roku 90% przyrostu 
portfela stanowiły kredyty walutowe. Niższy wzrost kredytów konsumpcyj-
nych był efektem wzrostu restrykcyjności polityki kredytowej banków ze 
względu na rosnący udział kredytów zagrożonych, który osiągnął poziom 
10,8% wobec 6,6% z 2008 roku.

Zdecydowanie pogorszyła się sytuacja na rynku kredytów dla przedsię-
biorstw – nastąpiło załamanie akcji kredytowej. Utrzymujący się niski popyt 
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na kredyty i zaostrzona polityka kredytowa wobec przedsiębiorstw spowodo-
wały, że wartość kredytów dla przedsiębiorstw w 2009 roku zmniejszyła się 
o ok. 4% r/r.

Spowolnienie dotknęło także rynek depozytowy. Baza depozytowa 
sektora bankowego po wyeliminowaniu zmian kursowych zwiększyła się 
o ok. 11% r/r wobec 18% rok wcześniej. Wpływ na taką sytuację miało 
pogorszenie kondycji finansowej klientów, osłabnięcie „wojny depozytowej” 
i niższe oprocentowanie depozytów oraz wzrost konkurencyjności alterna-
tywnych form oszczędzania. Największy udział we wzroście miały depozyty 
gospodarstw domowych, które zwiększyły się o ponad 15% r/r. Depozyty 
przedsiębiorstw, w efekcie poprawy wyników finansowych firm, wzrosły 
o 11,3% r/r. Pogorszenie wyników operacyjnych zmuszało banki do podej-
mowania działań obniżających koszty działalności. Banki redukowały liczbę 
zatrudnionych, ograniczały podwyżki wynagrodzeń, zmniejszały koszty 
reklam i marketingu. Nastąpiło także wyhamowanie rozwoju sieci oddziałów 
i intensywniejszy rozwój bankowości internetowej.

5. Działania antykryzysowe na rynku polskim

Odnotowano stopniową stabilizację sytuacji banków w zakresie pozy-
skiwania finansowania. Został zahamowany wzrost luki między poziomem 
kredytów i depozytów, na co miało wpływ m.in. wyższe tempo wzrostu bazy 
depozytowej wobec tempa wzrostu akcji kredytowej i umocnienie złotego po 
gwałtownym osłabieniu na przełomie lat 2008/2009. 

Głównym źródłem finansowania działalności kredytowej były depozyty 
od podmiotów niefinansowych, rynek międzybankowy pozostawał płynny 
tylko w przypadku pożyczek o najkrótszych terminach. Jednak wyzwaniem 
dla banków było pozyskanie długoterminowych źródeł finansowania realizo-
wane w warunkach ograniczonego dostępu dofinansowania z zagranicy.

Odnotowano istotne wzmocnienie bazy kapitałowej na skutek zatrzy-
mania przez banki większości zysków za 2008 rok oraz nowej emisji akcji 
PKO Banku Polskiego SA, co wpłynęło na poprawę poziomu współczynnika 
wypłacalności sektora bankowego.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynęło na kondycję 
klientów indywidualnych i korporacyjnych, co spowodowało wzrost ryzyka 
kredytowego. Pogorszyła się jakość portfela kredytowego (najsilniej w seg-
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mencie przedsiębiorstw). Utrwalił się trend wzrostu kredytów zagrożonych, 
co skutkowało wzrostem wskaźników kredytów zagrożonych we wszystkich 
segmentach klientów. Ponadto wzrosło saldo rezerw celowych oraz odpisów 
z tytułu utraty wartości. Banki zaostrzyły kryteria i warunki udzielania kre-
dytów, w tym: oceny zdolności kredytowej i wymaganych zabezpieczeń, przy 
czym w IV kw. 2009 roku odnotowano zahamowanie tendencji zaostrzania 
polityki kredytowej.

Na niskim poziomie pozostawało również ryzyko walutowe. Aprecjacja 
polskiej waluty utrzymująca się od II kw. 2009 roku wpłynęła na spadek 
wolumenów kredytów w walutach obcych oraz wzrost wartości zabezpieczeń 
po okresie odwrotnej tendencji utrzymującej się od 2008 roku. Ekspozycja 
banków na ryzyko walutowe z tytułu zmian cen instrumentów pochodnych 
była na niskim poziomie.

Działania o charakterze antykryzysowym podejmowane w 2009 roku 
z inicjatywy rządu i NBP miały na celu odbudowę zaufania na rynku finanso-
wym, poprawę płynności banków oraz kreację dodatkowej akcji kredytowej. 
Były rezultatem realizacji rządowego Planu Stabilności i Rozwoju z listopada 
2008 roku oraz Pakietu Zaufania NBP z października 2008 roku zmodyfiko-
wanego w 2009 roku.

System poręczeń i gwarancji określony w nowelizacji ustawy o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, ustawy o BGK oraz niektórych innych ustaw o poręczeniach 
i gwarancjach, która weszła w życie 31 maja 2009 roku, miał na celu wsparcie 
akcji kredytowej banków.

NBP wspierał polski sektor bankowy poprzez:
 – dostarczenie bankom komercyjnym płynności w walucie krajowej w ope-

racjach repo do 6 miesięcy;
 – wprowadzenie transakcji swapów walutowych na parach walutowych 

EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN, pozwalających bankom zabezpieczyć 
otwartą pozycję walutową przed ryzykiem zmiany kursu złotego (w paź-
dzierniku 2009 roku na skutek spadającego popytu sektora bankowego 
NBP zakończył dostarczanie płynności w CHF);

 – wykup w styczniu 2009 roku obligacji NBP zapadających w marcu 2012 
roku,

 – obniżenie głównych stóp procentowych,
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 – obniżenie od 30 czerwca 2009 roku rezerwy obowiązkowej do 3%. 
Działania NBP przyczyniły się do wzrostu wskaźnika wypłacalności 
w 2009 roku w stosunku do roku 2008. Stopień wypłacalności wybranych 
banków prezentuje rysunek 4. 

Rys. 4.  Współczynnik wypłacalności wybranych banków w latach 2008–2009
Źródło:  jak pod rys. 1.

Według danych przedstawionych w rocznych sprawozdaniach finan-
sowych banków oraz przedstawionych na powyższym rysunku najwyższy 
współczynnik wypłacalności w 2009 roku osiągnął Bank Pekao S.A. – 15,6%, 
następnie PKO BP – 14,28% i BZ WBK – 12,97%. Z kolei w 2008 roku naj-
niższy współczynnik wśród badanych trzech największych banków osiągnął 
BZ WBK – 10,74%, podczas gdy współczynniki wypłacalności w 2008 roku 
wynosiły – PKO BP 11,24% i Pekao S.A. 11,6%.

Podsumowanie

Zachowanie płynności finansowej zarówno dla banków, jak i innych 
przedsiębiorstw jest bardzo ważne, ponieważ jej zachwianie powoduje spadek 
zaufania potencjalnych kontrahentów, ze względu na niestabilność finansową 
klienci boją się zaufać takiemu przedsiębiorstwu i wolą zdecydować się, 
często na dużo mniej korzystną, z mniejszym zyskiem ofertę niż skorzystać 
z propozycji przedsiębiorstwa, które ma problemy z zachowaniem płynności 
finansowej. Niestabilna sytuacja przedsiębiorstw doprowadza do trudnej 
sytuacji, a w konsekwencji może prowadzić nawet do bankructwa.

Posiadanie zdolności płatniczej przez banki jest niezwykle istotne, 
ponieważ podmioty te są instytucjami zaufania publicznego, a zarazem 
pośrednikami w realizowaniu przepływów pieniężnych na rynku, dlatego 



397Analiza płynności finansowej wybranych banków komercyjnych…

też konieczne są działania polegające na zarządzaniu ryzykiem płynności, tj. 
np.: opracowywanie scenariuszy działań w przypadku kryzysu płynności, za-
pewnienie rezerwowych źródeł finansowania, sprecyzowanie zasad sprzedaży 
aktywów oraz kształtowania struktury bilansu, określenie sytuacji płynności 
banku, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych symptomów wystę-
powania kryzysu płynności, czy też wydzielenie w strukturze organizacyjnej 
banku komórki zajmującej się zarządzaniem ryzykiem płynności i wskazanie 
jej kompetencji w zakresie podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych, 
tak aby nie doprowadzić do jej zachwiania i zapobiegać jej ewentualnej utracie.

FINANCIAL FLUX ANALYSIS IN POLISH PRIVATE BANKS SECTOR 
DURING 2008-2009 PERIOD

Summary

In the article are presented the results of financial flux analysis of selected polish 
private banks in a.d. 2008-2009 period. Author shows several methods, which are 
estimating levels of financial flux risk and ways to minimize them.

There are also described problems concerned on solvency and total return from 
invested capital on the polish financial market in terms of crisis that can show side of 
the future in this sector in Poland.

Translated by Gabriela Gurgul


