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NOWE PODEJ¥CIE
DO ZARZkDZANIA RYZYKIEM PYNNO¥CI
W BANKU KOMERCYJNYM

WST}P
Kryzys finansowy zapoczÈtkowany w 2007 r. uzmysïowiï potrzebÚ wnikliwego
zbadania ryzyka pïynnoĂci. Odpowiednie zaplanowanie procesu zarzÈdzania ryzykiem wymaga zarówno posiadania ĂwiadomoĂci w tym zakresie, jak i nieustannego pogïÚbiania wiedzy. Nieodzowna w dziaïalnoĂci banku jest przy tym poprawna
identyfikacja ryzyka pïynnoĂci, znajomoĂÊ mechanizmów, jakie tym ryzykiem rzÈdzÈ, a takĝe ograniczeñ w odniesieniu do pomiaru i zabezpieczania siÚ przed nim.
Nowy kierunek zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci nadajÈ przede wszystkim regulacje
bankowe nastawione na poprawÚ jakoĂci i transparentnoĂci zarzÈdzania.
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu
zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci w banku, które wymagajÈ poprawy ze wzglÚdu
na doĂwiadczenia ostatnich kilku lat. SzczególnÈ uwagÚ poĂwiÚcono problemom
identyfikacji ryzyka pïynnoĂci banku. Rozwaĝania zostaïy skontrastowane z tradycyjnym podejĂciem do zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci, które dominowaïo przed
wystÈpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdujÈ siÚ nie tylko banki
dziaïajÈce w Polsce, ale z uwagi na miÚdzynarodowy wymiar kryzysu finansowego
i nowych regulacji, banki w ogólnoĂci.
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W artykule podjÚto rozwaĝania na temat zagadnienia pïynnoĂci i ryzyka pïynnoĂci banku. Ryzyko pïynnoĂci zaprezentowano w trzech wymiarach – jako ryzyko
aktywów, ryzyko finansowania oraz ryzyko niedopasowania struktury terminowej
aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych. Poruszono problemy zarzÈdzania ryzyka pïynnoĂci banku, by w dalszej czÚĂci nakreĂliÊ zalecenia nadzorcze w ramach
projektowanego pakietu CRD IV wdraĝajÈcego zalecenia Bazylejskiego Komitetu
ds. Nadzoru Bankowego dotyczÈce, miÚdzy innymi, norm pïynnoĂci. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych rozwaĝañ.

1. PYNNO¥m I RYZYKO PYNNO¥CI
Zdefiniowanie pïynnoĂci jest niezwykle trudne, poniewaĝ ma ona róĝne znaczenia, w zaleĝnoĂci od tego kto jÈ rozpatruje i w jakim kontekĂcie. Moĝna mówiÊ
obpïynnoĂci rynku1, pïynnoĂci aktywów2 czy pïynnoĂci przedsiÚbiorstwa lub instytucji3, a nawet pïynnoĂci kraju (budĝetu pañstwa).
1

2

3

Przez pïynnoĂÊ rynku rozumie siÚ zdolnoĂÊ do sprzedaĝy dowolnej iloĂci aktywów, w dowolnym momencie, po niskim koszcie i bez znaczÈcego wpïywu na ich cenÚ, co sprowadza siÚ
do koniecznoĂci rozpatrywania pïynnoĂci w trzech wymiarach – iloĂci, czasu i kosztów transakcyjnych. Takie pojmowanie pïynnoĂci rynku zostaïo przedstawione w wielu opracowaniach,
co potwierdza Nikolau w swojej pracy: K. Nikolau, Liquidity (risk) concepts. Definitions and
interactions, Working Paper Series No. 1008, European Central Bank, 2009, s. 14. Ponadto, pïynnoĂÊ rynku wymaga przypisania mu takich cech, jak: natychmiastowoĂÊ, gïÚbokoĂÊ,
szerokoĂÊ ibodpornoĂÊ, które zostaïy przytoczone w pracy: G. Haïaj, PrzeglÈd metod badania
pïynnoĂci banków, „Bank i Kredyt”, Vol. 39, nr 7, 2008, s. 16–17.
Aktywa uznaje siÚ za pïynne, gdy moĝliwa jest ich szybka zamiana na ekwiwalent gotówkowy,
bez koniecznoĂci ponoszenia zbÚdnych kosztów, zaĂ ich cena nie podlega znaczÈcym odchyleniom, a takĝe, gdy moĝna ich uĝyÊ jako zabezpieczenia w celu zaciÈgniÚcia nowego zobowiÈzania. W konsekwencji warunkiem uznania aktywów za pïynne jest ich wysoka jakoĂÊ oraz
funkcjonowanie w obrocie na rynku, który moĝna uznaÊ za pïynny. P.S. Rose, S.C. Hudgins,
Bank management & financial services, McGraw-Hill Education (Asia), New York 2008, s. 328.
PïynnoĂÊ banku, podobnie jak innych przedsiÚbiorstw, utoĝsamiana jest ze zdolnoĂciÈ do
peïnego regulowania rzeczywistych i potencjalnych zobowiÈzañ we wszystkich walutach, kiedy
stajÈ siÚ one wymagalne (pïynnoĂÊ pïatnicza) oraz zdolnoĂÊ do pozyskiwania ěródeï finansowania na prowadzenie dziaïalnoĂci zgodnie z zamierzonÈ strategiÈ (pïynnoĂÊ strukturalna
lub pïynnoĂÊ finansowania), a wszystko to bez koniecznoĂci ponoszenia zbÚdnych kosztów.
PïynnoĂÊ banku uzaleĝniona jest od pïynnoĂci aktywów, które posiada w swoim portfelu oraz od
pïynnoĂci rynków, na których jest aktywny. PïynnoĂÊ banku tak definiowana jest przedstawiona
w wiÚkszoĂci opracowañ naukowych czy branĝowych, m.in. BCBS, Principles for sound liquidity
risk management and supervision, Bank for International Settlements, Basel. September 2008,
s. 1; Rekomendacja P dotyczÈca systemu monitorowania pïynnoĂci finansowej banku, tekst
zaktualizowany, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2002, s. 3; M.bIwaniczDrozdowska (red.), ZarzÈdzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012,
s. 198–199; D. Murphy, Understanding risk. The theory and practice of financial risk management, Chapmann & Hall/CRC Financial Mathematics Series, USA 2008, s.b337; H. van Greun-
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Ryzyko pïynnoĂci moĝna zdefiniowaÊ jako zagroĝenie utraty zdolnoĂci do terminowego regulowania zobowiÈzañ bieĝÈcych (ryzyko pïynnoĂci pïatniczej) lub zagroĝenie utraty moĝliwoĂci finansowania dziaïalnoĂci zgodnie z zamierzonÈ strategiÈ
rozwoju (ryzyko pïynnoĂci strukturalnej, ryzyko finansowania), mogÈce spowodowaÊ stratÚ lub dalej idÈce konsekwencje. Skutki materializacji ryzyka pïynnoĂci
majÈ znaczenie w kontekĂcie odpowiedniego zabezpieczania siÚ przed nim. Ewentualna strata moĝe wynikaÊ z koniecznoĂci finansowania siÚ po wysokim koszcie
wb rezultacie nieposiadania wystarczajÈcych zasobów pïynnych aktywów na pokrycie bieĝÈcych zobowiÈzañ albo z utrzymywania zbyt duĝych zasobów pïynnych
aktywów, które nie wypracowujÈ nadwyĝki dla wïaĂcicieli (koszt alternatywny).
Ponadto obniĝenie wartoĂci pïynnych walorów wpïywa niekorzystnie na wartoĂÊ
majÈtku banku. O ile kapitaïy umoĝliwiajÈ pokrycie ewentualnych strat wynikajÈcych z materializacji ryzyka finansowego (kredytowego czy rynkowego), to nie
stanowiÈ one wystarczajÈcego zabezpieczenia przed wystÈpieniem ryzyka utraty
pïynnoĂci4.
Materializacja ryzyka pïynnoĂci moĝe z jednej strony doprowadziÊ do powstania
strat, z drugiej strony – to straty bÚdÈce rezultatem materializacji innych ryzyk
(np. ryzyka kredytowego, rynkowego czy operacyjnego) mogÈ zwiÚkszaÊ ryzyko
pïynnoĂci banku. Zgodnie z tym tradycyjnym podejĂciem do ryzyka pïynnoĂci,
które traktuje siÚ jako ryzyko pochodne wzglÚdem innych ryzyk, wysokie straty
ponoszone przez bank mogÈ siÚ przyczyniÊ do postrzegania instytucji jako mniej
wiarygodnej przez kapitaïodawców, którzy w efekcie ĝÈdajÈ wyĝszych stóp zwrotu
w zamian za udostÚpnienie kapitaïu lub decydujÈ siÚ wycofaÊ wkïady. W rezultacie
rentownoĂÊ banku ulega pogorszeniu, zwiÚksza siÚ zagroĝenie utraty pïynnoĂci,
a w ostatecznoĂci bank moĝe staÊ siÚ niewypïacalny. W praktyce to podejĂcie do
postrzegania ryzyka pïynnoĂci nie jest wystarczajÈce, poniewaĝ znaczenie majÈ
dodatkowo ryzyko aktywów, ryzyko finansowania oraz ryzyko niedopasowania

4

ing, S.B. Bratanovic, Analyzing banking risk. A Framework for assessing corporate governance
and risk management, The World Bank, Washington D.C. 2009, s. 191; i inne.
Wynika to z faktu, ĝe kapitaïy banku nie sÈ utrzymywane w postaci rezerw na rachunku nostro, ale inwestowane w aktywa, a ich struktura terminowa nie jest moĝliwa do okreĂlenia (nie
majÈ zdefiniowanego terminu wymagalnoĂci). Kapitaïy nie mogÈ zatem stanowiÊ zabezpieczenia
przed utratÈ pïynnoĂci, której moĝe zabraknÈÊ w dowolnym momencie w przyszïoĂci, poniewaĝ
nie da siÚ ich wycofaÊ, gdyby nastaïa taka potrzeba. Poza tym, zabezpieczenie kapitaïowe utrzymywane w celu zapobiegania ryzyku utraty pïynnoĂci byïoby ekonomicznie nieopïacalne ze
wzglÚdu na nieoczekiwany charakter zdarzeñ determinujÈcych to ryzyko. Z tego powodu utrzymywanie bufora pïynnych aktywów stanowi lepsze rozwiÈzanie, chociaĝ odbywa siÚ kosztem
rentownoĂci. Szerzej: R. Fiedler, Liquidity modelling, Risk Books, Incisive Media, London 2011,
s. 31–34; S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa, M. Schouten (red.), Managing illiquid assets:
perspectives and challenges, Risk Books, Incisive Media, Great Britain 2012, s. 88; D.N. Chorafas (red.), Financial boom and gloom. The credit and banking crisis of 2007–2009 and Beyond,
Palgrave Macmillan, United Kingdom 2009, s. 217.
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struktury terminowej bilansu i pozycji pozabilansowych5, o czym bÚdzie mowa
wbdalszej czÚĂci opracowania. Co wiÚcej w ostatnim czasie nabraïy znaczenia zjawiska wynikajÈce z asymetrii informacji, jak pokusa naduĝycia, wystÚpujÈca jako
rezultat funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów, czy teĝ jako efekt
przekonania banków o moĝliwoĂci uzyskania niezawodnego wsparcia ze strony
banku centralnego w razie kïopotów z pïynnoĂciÈ6.

1.1. Ryzyko finansowania
Ryzyko finansowania zwiÈzane jest z zagroĝeniem poniesienia straty w wyniku braku moĝliwoĂci pozyskania niezabezpieczonego finansowania po rozsÈdnym
koszcie, gdy wymaga tego koniecznoĂÊ uzupeïnienia niedoboru pïynnoĂci7. Materializacja ryzyka finansowania moĝe wpïynÈÊ na sytuacjÚ finansowÈ banku lub przyczyniÊ siÚ do powstania konsekwencji systemowych8. W normalnych warunkach
rynkowych dostÚp do ěródeï finansowania nie sprawia trudnoĂci ani nie przysparza
zbÚdnych kosztów (takich, których nie da siÚ przewidzieÊ). Ryzyko finansowania
nasila siÚ pod wpïywem nadzwyczajnych zdarzeñ, dlatego ich oddziaïywanie powinno byÊ brane pod uwagÚ w procesie analizy ryzyka. W warunkach odmiennych
od normalnych kaĝde ze ěródeï finansowania reaguje inaczej w zaleĝnoĂci od typu
poĝyczkodawców (wyraěna róĝnica rysuje siÚ pomiÚdzy detalicznymi a hurtowymi
dostawcami kapitaïu, podczas gdy ta druga grupa okazaïa siÚ wyjÈtkowo maïo stabilna) i uwarunkowañ rynkowych9. Ryzyko finansowania ma zwiÈzek zbpïynnoĂciÈ
rynków kapitaïu10, na których bank jest aktywny. W okresie kryzysu finansowego
zapoczÈtkowanego w 2007 r. okazaïo siÚ, miÚdzy innymi, ĝe rynek miÚdzybankowy,
który uwaĝany byï za doskonaïe ěródïo zaspokajania potrzeb pïynnoĂciowych banków, przestaï funkcjonowaÊ prawidïowo, pozostawiajÈc banki, szczególnie te wbznaczÈcym stopniu opierajÈce na nim finansowanie, w niezwykle trudnej sytuacji.
StrukturÚ transakcji lokacyjnych na rynku miÚdzybankowym w Polsce ibwbstrefie
euro w latach 2003–2011 przedstawiono na rysunku 2.

5
6
7
8
9
10

R. Fiedler, Liquidity modelling, op. cit., s. 2.
Porównaj: S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa, M. Schouten (red.), Managing illiquid…,
op.bcit., s. 7; D.N. Chorafas (red.), Financial boom…, op. cit., s. 220.
E. Banks, Liquidity risk. Managing asset and funding risk, Palgrave Macmillan, Great Britain
2005, s. 63.
V. Le Leslé, Bank debt in Europe: „Are Funding Models Broken?”, IMF Working Paper,
WP/12/299, International Monetary Fund, December 2012, s. 5.
R. Duttweiler, Managing liquidity in banks. A top down approach, John Wiley & Sons Ltd,
Great Britain 2009, s. 17; V. Le Leslé, Bank debt…, op. cit., s. 5.
Pïynny rynek oznacza moĝliwoĂÊ pozyskania uzupeïniajÈcego refinansowania poprzez rolowanie
istniejÈcych zobowiÈzañ lub zaciÈganie nowych. E. Banks, Liquidity risk…, op. cit., s. 63.
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Rysunek 1. Struktura transakcji lokacyjnych na rynku miÚdzybankowym
w Polsce i strefie euro w latach 2003–2011 (w %)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP,
Warszawa 2006, s. 183; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2010,
s.b183; Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., NBP, Warszawa 2012, s. 250.

Z danych zaprezentowanych na rysunku 2 wynika, ĝe dostÚp do niezabezpieczonych lokat na rynku miÚdzybankowym pogarszaï siÚ. ¥wiadczy o tym fakt, ĝe
wbPolsce od 2008 r. transakcje niezabezpieczone stanowiïy coraz mniejszy odsetek
transakcji lokacyjnych na rynku miÚdzybankowym (o ile w 2003 r. wynosiï on 78%,
to wb 2008 r. wynosiï 68%, a w 2011 r. juĝ tylko 54%), chociaĝ do koñca 2011 r.
pozostawaïy one najczÚĂciej wykorzystywanym instrumentem zarzÈdzania pïynnoĂciÈ w bankach. Na relatywnym znaczeniu zyskiwaïy transakcje warunkowe,
które wb2011 r. stanowiïy w Polsce 31% transakcji lokacyjnych wbporównaniu do
6% wb 2003 r. Rynek transakcji repo nie byï tak rozwiniÚty jak wb krajach strefy
euro, w których transakcje warunkowe stanowiïy 53% transakcji lokacyjnych na
rynku miÚdzybankowym w 2003 r. i tyle samo w 2011 r. WbmiÚdzyczasie jednak,
juĝ wb2006 r., czyli w okresie poprzedzajÈcym kryzys finansowy, trudne warunki
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na rynku repo11 znalazïy wyraz w zmniejszeniu udziaïu tych transakcji wbtransakcjach lokacyjnych na rynku miÚdzybankowym w krajach strefy euro do 43%
(dopiero wb 2010 r. udziaï tych transakcji wzrósï do 52%). JednoczeĂnie relatywnie zwiÚkszaïa siÚ skala walutowych transakcji swapowych, które stanowiïy 27%
wb2006 r. i okoïo 30% w kolejnych latach w porównaniu do 15% w 2005 r.

1.2. Ryzyko aktywów
Ryzyko aktywów moĝna okreĂliÊ jako zagroĝenie poniesienia straty wynikajÈce
z braku moĝliwoĂci zamiany aktywów na gotówkÚ po oczekiwanej cenie (bliskiej
wartoĂci bilansowej) w wymaganym czasie. WartoĂÊ rynkowa aktywów zwiÈzana
jest z dwoma podstawowymi ěródïami ryzyka – prawdopodobieñstwem nieosiÈgniÚcia oczekiwanej stopy zwrotu oraz zagroĝeniem utraty pïynnoĂci, które mogÈ byÊ
ze sobÈ skorelowane12.
KoniecznoĂÊ utrzymywania pïynnych rezerw wynika z przesïanek ostroĝnoĂciowych. W razie wystÈpienia trudnoĂci w realizowaniu bieĝÈcych zobowiÈzañ, gdy dostÚp do ěródeï niezabezpieczonego finansowania jest ograniczony lub koszt zwiÈzany
z pozyskaniem tego finansowania jest zbyt duĝy, bank ma moĝliwoĂÊ relatywnie szybkiej sprzedaĝy pïynnych aktywów nie ponoszÈc przy tym znacznych kosztów. Bank
moĝe równieĝ wykorzystaÊ pïynne aktywa pod zastaw poĝyczek zaciÈgniÚtych w ramach transakcji zabezpieczonych pomiÚdzy bankami lub z bankiem centralnym13.
Pomimo ĝe teoretycznie wiadomo jakimi cechami powinny charakteryzowaÊ siÚ
pïynne aktywa (Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zaproponowaï charakterystykÚ aktywów i rynków, na których sÈ one notowane, zapewniajÈcÈ pïynnoĂÊ walorów, co zostaïo zaprezentowane w tabeli 1), w praktyce niezwykle trudno jest wskazaÊ te, które speïniajÈ wymagane zaïoĝenia. W normalnych warunkach rynkowych
pïynnoĂÊ aktywów nie jest trudno oceniÊ, jednak podczas kryzysu nadzwyczajne
zdarzenia kumulujÈ siÚ, a zaleĝnoĂci pomiÚdzy zjawiskami stajÈ siÚ coraz bardziej
zïoĝone14. Wobec tych nadzwyczajnych zdarzeñ i rosnÈcej skali powiÈzañ pomiÚdzy
rynkami oraz instytucjami aktywa powszechnie uznawane za charakteryzujÈce siÚ
wysokÈ jakoĂciÈ, a wiÚc o relatywnie niskim ryzyku kredytowym ibrynkowym, mogÈ
utraciÊ pïynnoĂÊ, z którÈ byïy dotychczas identyfikowane15. Przykïadowo instrumenty, które miaïy w zaïoĝeniu wspomagaÊ zarzÈdzanie pïynnoĂciÈ (sekurytyzacja)
11
12
13
14

15

Changes in bank financing patterns, European Central Bank, April 2012, s. 11.
E. Banks, Liquidity risk…, op. cit., s. 78.
S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa, M. Schouten (red.), Managing illiquid…, op. cit., s. 73;
E. Banks, Liquidity risk…, op. cit., s. 79.
Porównaj: R. Rebonato, Plight of the Fortune Tellers. We Need to Manage Financial Risk Differently, Princeton University Press, USA 2007, s. 179; R. Fiedler, Liquidity modelling…, op.bcit.,
s. 25.
M. Choudhry, An introduction to banking…, op. cit., s. 158.
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okazaïy siÚ pogïÚbiÊ kryzys16, zaĂ aktywa, które byïy kwalifikowane jako pïynne,
traciïy na wartoĂci w wyniku masowej ich sprzedaĝy (tzw. fire sales)17.
Tabela 1. Cechy determinujÈce pïynnoĂÊ aktywów, wedïug ustaleñ
Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego
Charakterystyka aktywów

Charakterystyka rynku

Niskie ryzyko kredytowe, rynkowe
i prawne

Aktywny i chïonny rynek

atwoĂÊ i pewnoĂÊ wyceny

Niska zmiennoĂÊ cen aktywów

Niska korelacja z ryzykownymi aktywami Ucieczka w jakoĂÊ (tzw. flight to quality)
Stanowienie przedmiotu obrotu
na rozwiniÚtych i znanych gieïdach,
zapewniajÈce transparentnoĂÊ
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: BCBS, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and
liquidity risk monitoring tools, Bank for International Settlements, Basel, January 2013, s. 7–8.

W czasie kryzysu obniĝa siÚ zarówno pewnoĂÊ co do wyceny pïynnych aktywów, jak i terminów ich przetrzymywania18. PïynnoĂÊ aktywów powinna byÊ zatem
rozpatrywana za pomocÈ analiz scenariuszy, przy zaïoĝeniu prawdopodobieñstwa
wystÈpienia róĝnych (równieĝ skrajnych) warunków rynkowych, biorÈc pod uwagÚ wymagany wolumen sprzedaĝy i czas niezbÚdny do uzupeïnienia niedoborów
pïynnoĂci19.

2. ZARZkDZANIE RYZYKIEM PYNNO¥CI
Ekspozycja na ryzyko pïynnoĂci wynika ze specyfiki dziaïania banku polegajÈcej, miÚdzy innymi, na transformacji terminów i zwiÈzanym z tym niedopasowaniem struktury pozycji aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych20. Wydïuĝa16
17

18
19

20

BCBS, Liquidity risk: Management and Supervisory Challenges, Bank for International Settlements, Basel, February 2008, s. 3–4.
N. Chorafas (red.), Financial boom…, op. cit., s. 214; A. Alvarez, C. Fabiani, A. Freeman, M.bHeuser, T. Poppensieker, A. Santomero, Liquidity: Managing an undervalued resource in banking
after the crisis of 2007–2008, McKinsey Working Papers on Risk, No. 4, September 2008, s.b3.
E. Banks, Liquidity risk…, op. cit., s. 78.
BCBS, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Bank for
International Settlements, Basel, January 2013, s. 7; S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa,
M. Schouten (red.), Managing illiquid…, op. cit., s. 299.
D. Murphy, Understanding risk…, op. cit., s. 338; M. Choudhry, An introduction to banking. Liquidity risk and asset-liability management, John Wiley & Sons, United Kingdom 2011, s. 151.
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nie terminów zapadalnoĂci aktywów i finansowanie ich poprzez rolowanie krótkoterminowych zobowiÈzañ wiÈĝe siÚ z moĝliwoĂciÈ osiÈgania premii za rezygnacjÚ
zbpïynnoĂci. Przy zaïoĝeniu rosnÈcej krzywej dochodowoĂci taka strategia ksztaïtowania bilansu przyczynia siÚ do zwiÚkszania rozpiÚtoĂci odsetkowej i wpïywa
bezpoĂrednio na zwiÚkszenie wyniku odsetkowego netto21. ZarzÈdzanie aktywami
i pasywami (asset-liabilities management – ALM), wymaga zatem jednoczesnego
uwzglÚdnienia ryzyka stopy procentowej22, a takĝe powinno siÚ odbywaÊ nieprzerwanie oraz w odniesieniu do kaĝdej z walut z osobna23. ZarzÈdzanie samym ryzykiem pïynnoĂci polega zaĂ na synchronizowaniu w poszczególnych przedziaïach
czasowych przepïywów pieniÚĝnych wynikajÈcych z zawartych kontraktów24.
Strategie banków dotyczÈce zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci musiaïy ulec zmianie wskutek wydarzeñ ostatniego kryzysu finansowego. ZarzÈdzajÈcy bankami powinni zwracaÊ uwagÚ na problemy wïaĂciwej identyfikacji, pomiaru i zabezpieczania
siÚ przed ryzykiem utraty pïynnoĂci. Problemy pïynnoĂciowe banków majÈ zïoĝony
charakter i niekiedy trudno je przewidzieÊ. Przed kryzysem finansowym rozpoczÚtym w 2007 r. dostatecznym buforem bezpieczeñstwa dla banków wydawaïy siÚ
normy adekwatnoĂci kapitaïowej, które jednak nie uchroniïy banków przed utratÈ
pïynnoĂci. Banki nie utrzymywaïy wystarczajÈcych rezerw pïynnych aktywów, co
moĝna wytïumaczyÊ ich relatywnie niĝszÈ rentownoĂciÈ. Polegaïy wb zamian na
finansowaniu z rynku miÚdzybankowego i pokïadaïy wiarÚ, ĝe w razie problemów
uzyskajÈ wsparcie z banku centralnego25. W warunkach zwiÚkszonej niepewnoĂci
wzrosïo ryzyko kontrahenta, banki przestaïy ufaÊ sobie nawzajem, a w rezultacie
rynek miÚdzybankowy przestaï dziaïaÊ. Problem okazaï siÚ znaczÈcy ze wzglÚdu
na fakt, ĝe banki na szerokÈ skalÚ finansowaïy dïugoterminowe naleĝnoĂci krótkoterminowymi zobowiÈzaniami26. Dodatkowo na sytuacjÚ pïynnoĂciowÈ banków
miaïy wpïyw m.in. pogarszajÈca siÚ jakoĂÊ naleĝnoĂci, koniecznoĂÊ przeznaczania
Ărodków pieniÚĝnych na zabezpieczenie pozycji w instrumentach pochodnych oraz

21
22
23
24

25
26

S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa, M. Schouten (red.), Managing illiquid…, op. cit., s. 72.
Chodzi w szczególnoĂci o ryzyko w ksiÚdze bankowej. Por. M. Iwanicz-Drozdowska (red.),
ZarzÈdzanie ryzykiem…, op. cit., s. 229.
M. Choudhry, An introduction to banking…, op. cit., s. 151–153.
Peïne zsynchronizowanie przepïywów pieniÚĝnych nie jest oczywiĂcie moĝliwe, poniewaĝ nie
wszystkie pozycje majÈ okreĂlone terminy kontraktowe (np. depozyty awista, w przypadku
których szacowany jest tzw. osad we wkïadach, czy niewykorzystane otwarte linie kredytowe). Istnieje ponadto wiele moĝliwych zdarzeñ, jak wczeĂniejsze wypïaty depozytów bÈdě
póěniejsze spïaty kredytów, wynikajÈcych z innych ryzyk (kredytowego, operacyjnego czy opcji
klienta), które wpïywajÈ na wielkoĂÊ luk niedopasowania pod wzglÚdem terminów zapadalnoĂci
i wymagalnoĂci okreĂlonych pozycji.
V.V. Acharya, H.S. Shin, T. Yorulmazer, Crisis Resolution and Bank Liquidity, „The Review of
Financial Studies”, Vol. 24, nr 6, 2011, s. 2172.
P. Niedzióïka, Perspektywy wdroĝenia miÚdzynarodowych norm pïynnoĂci dla banków, „Finanse”, nr 1 (5), 2012, s. 36.
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odchylenie cen aktywów od podstaw fundamentalnych, powodujÈce straty w wyniku koniecznoĂci ich wczeĂniejszej sprzedaĝy w warunkach asymetrii informacji27.

2.1. Identyfikacja ryzyka pïynnoĂci
Ryzyko pïynnoĂci banku wynika z polityki alokacji aktywów, obranej strategii
finansowania, a takĝe z przyjÚtej strategii zarzÈdzania strukturÈ bilansu i pozycjami pozabilansowymi, które naleĝy osadziÊ w kontekĂcie zdarzeñ zewnÚtrznych
(por. rysunek 2).
Rysunek 2. Podstawowe kategorie ěródeï ryzyka pïynnoĂci

Zdarzenia zewnętrzne

Alokacja aktywów

Strategia
ﬁnansowania

Niedopasowanie struktury aktywów
i pasywów oraz pozycji pozabilansowych
pod względem terminów, wielkości,
stóp procentowych, walut

½ródïo: opracowanie wïasne.

Z punktu widzenia alokacji aktywów ryzyko pïynnoĂci banku wynika z:
Y nadmiernej koncentracji aktywów pod wzglÚdem rynków, sektorów, regionów
geograficznych, podmiotów, wbudowanych opcji, wraĝliwoĂci na zmiany warunków rynkowych, walut czy terminów28;

27
28

P. Niedzióïka, Perspektywy..., op. cit., 36–37; V.V. Acharya, H.S. Shin, T. Yorulmazer, Crisis Resolution..., op. cit., s. 2172.
NadmiernÈ koncentracjÚ ocenia siÚ w odniesieniu do rozmiarów dziennych operacji banku na
wybranych aktywach, czy gïÚbokoĂci rynku, stanowiÈcego punkt odniesienia. Por. E.b Banks,
Liquidity risk. Managing asset…, op. cit., s. 86; P. Carrel, Implementing a new culture of risk
management. Liquidity risk, the ultimate operational risk, Thomson Reuters 2009, s. 9.

125

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

Y utrzymywania portfela aktywów, na które brak jest aktywnego rynku29;
Y niewïaĂciwej wyceny aktywów30;
Y braku lub niedostatecznej iloĂci nieobciÈĝonych aktywów w warunkach zwiÚkszonego znaczenia zabezpieczenia transakcji refinansujÈcych31;
Y nadmiernej ekspozycji na ryzyko kredytowe i rynkowe32;
Y nadmiernej ekspozycji pozabilansowej33.

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

29

30

31

32

33
34

Ryzyko wynikajÈce ze strategii finansowania banków dotyczy34:
nadmiernego polegania na niestabilnych, hurtowych rynkach kapitaïu;
krótkoterminowego charakteru ěródeï finansowania i niskiego poziomu depozytów rdzennych;
ulegania pokusie siÚgania po ěródïa finansowania dostarczane przez instytucje
ostatniej instancji, jakimi sÈ banki centralne;
nadmiernej koncentracji ěródeï finansowania pod wzglÚdem rynków, sektorów,
regionów geograficznych, podmiotów, terminów czy walut;
utrzymywania wysokiego poziomu děwigni finansowej;
niespodziewanego wycofania depozytów z banku (wynikajÈcego z czynników
specyficznych, nie systemowych);
niepewnoĂci co do dostÚpnoĂci i ceny pozyskania finansowania w warunkach
kryzysowych;
zïej reputacji banku i utrudnionego w zwiÈzku z tym dostÚpu do ěródeï finansowania.

Dotyczy to aktywów, na które popyt jest ograniczony, w zwiÈzku z czym trudno jest je relatywnie szybko sprzedaÊ nie ponoszÈc przy tym zbÚdnych kosztów. Por. E. Banks, Liquidity risk…,
op.bcit., s. 84.
BïÚdna wycena moĝe wystÈpiÊ w wyniku m.in. skomplikowanej konstrukcji instrumentu finansowego, bïÚdów modeli czy zïych zaïoĝeñ co do wielkoĂci tzw. haircutu, a wiÚc wartoĂci
aktywów, której utraty naleĝy oczekiwaÊ w sytuacji koniecznoĂci przedterminowego ich zbycia.
Por. E.bBanks, Liquidity risk…, op. cit., s. 88–89.
Za nieobciÈĝone aktywa uwaĝa siÚ takie, które nie podlegajÈ ograniczeniom natury prawnej,
regulacyjnej czy kontraktowej, które uniemoĝliwiaïyby relatywnie taniÈ i szybkÈ ich likwidacjÚ,
sprzedaĝ czy transfer. NieobciÈĝone aktywa to takie, które nie stanowiÈ zabezpieczenia innych
transakcji refinansujÈcych ani nie sïuĝÈ pokryciu kosztów operacyjnych. Por. Basel III: The
Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, op. cit., s. 9.
Nadmierna ekspozycja na ryzyko kredytowe i rynkowe przyczynia siÚ do powstawania strat,
które z jednej strony powodujÈ ograniczenie wpïywów, z drugiej strony – powodujÈ utratÚ zaufania uczestników rynku, którzy ograniczajÈ finansowanie.
R. Ismal, The management of liquidity risk in islamic banks: the case of Indonesia, Durham
theses, Durham University, http://etheses.dur.ac.uk/550 (dostÚp: 15.03.2013).
Szerzej: V. Le Leslé, Bank debt in Europe, op. cit., s. 9, 12; E. Banks, Liquidity risk…, op. cit.,
s. 70.
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Czynniki ryzyka pïynnoĂci tkwiÈ nie tylko w aktywach czy pasywach i zwiÈzkach pomiÚdzy nimi35, ale wynikajÈ z uwarunkowañ zewnÚtrznych, jak36:
Y cyklicznoĂÊ gospodarki;
Y polityka monetarna;
Y polityka fiskalna (np. wprowadzenie podatku od jednodniowych lokat bankowych);
Y zmiany regulacji;
Y wystÚpowanie nadzwyczajnych zdarzeñ z tzw. ogona rozkïadu, jak kryzysy finansowe, runy na banki, efekt zaraĝania itp.;
Y rosnÈca skala powiÈzañ miÚdzy rynkami, instrumentami, instytucjami;
Y stopieñ rozwoju i struktura rynku finansowego;
Y poziom rozwoju gospodarczego;
Y nieefektywne systemy wymiany informacji – brak lub zïa jakoĂÊ danych, niska
transparentnoĂÊ transakcji i asymetria informacji.

2.2. Pomiar ryzyka pïynnoĂci
Ryzyko pïynnoĂci, jak wynika z przeprowadzonych rozwaĝañ, jest na tyle zïoĝone, ĝe trudno o dobór wïaĂciwej metody jego pomiaru. Z jednej strony konieczne
jest uwzglÚdnienie róĝnych ryzyk finansowych, specyfiki aktywów i ěródeï finansowania. Z drugiej strony ryzykiem pïynnoĂci moĝna bez trudu zarzÈdzaÊ w normalnych warunkach rynkowych. Wówczas nie stanowi problemu upïynnienie portfela
aktywów czy pozyskanie uzupeïniajÈcego refinansowania na rynku.
WystÈpienie kryzysu zmienia charakter ponoszonego ryzyka, w zwiÈzku z czym
stosowane sÈ analizy scenariuszy czy testy warunków skrajnych, które wskazujÈ
na zdolnoĂÊ poszczególnych banków lub sektorów bankowych do absorpcji róĝnego
rodzaju szoków37. W zwiÈzku z tym, ĝe to wïaĂnie nadzwyczajne zdarzenia determinujÈ w duĝym stopniu profil ryzyka pïynnoĂci banku, pojawiïa siÚ koniecznoĂÊ
brania ich pod uwagÚ przy ocenie, czy bank dysponuje dostatecznie wysokimi zasobami pïynnoĂci, by w kaĝdych warunkach byÊ zdolnym pokrywaÊ zobowiÈzania
wymagalne w róĝnym horyzoncie czasowym – krótkim, Ărednim i dïugim. Dlatego

35

36

37

Zïa jakoĂÊ aktywów i nadmierna ich koncentracja powodujÈ problemy z uzyskaniem refinansowania, co nasila ryzyko aktywów, poniewaĝ, chcÈc je sprzedaÊ, moĝe nastÈpiÊ dalszy spadek
ich wartoĂci. W dalszej kolejnoĂci problemy z pozyskaniem finansowania mogÈ pobudziÊ obawy
wbzwiÈzku z wypïacalnoĂciÈ banku. Por. A. van Rixtel, G. Gasperini, Financial crises and bank
funding: recent experience in the euro area, BIS Working Papers No. 406, Bank for International
Settlements, March 2013, s. 2.
J. Tirole, Liquidity shortages: theoretical underpinnings, Financial Stability Review – Special
issue on liquidity, No. 11, Banque de France, February 2008, s. 59; P. Carrel, Implementing
abnew culture of risk management, op. cit.
S. Verma, V. Krishnasway, E. Takigawa, M. Schouten (red.), Managing illiquid…, op. cit., s. 75.
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potrzebne jest prognozowanie pozycji pïynnoĂci Ăróddziennej, dziennej, tygodniowej, miesiÚcznej, kwartalnej i rocznej banku w warunkach wystÈpienia róĝnych
scenariuszy zdarzeñ38. Wykorzystanie wspomnianych metod pomiaru pozwala na
ujÚcie ryzyka pïynnoĂci w wymiarze systemowym i znajduje zastosowanie w ocenie
stabilnoĂci sektorów bankowych39.
Pomiarem ryzyka pïynnoĂci banków interesujÈ siÚ nie tylko organy nadzoru
czy zarzÈdzajÈcy bankami, ale równieĝ badacze. WĂród miar ryzyka pïynnoĂci stosowanych w opracowaniach naukowych40 przewaĝajÈ wskaěniki, które ïatwo policzyÊ na podstawie ogólnie dostÚpnych sprawozdañ finansowych banków. Moĝna
wskazaÊ na kilka najczÚĂciej stosowanych, jak: aktywa pïynne/aktywa ogóïem, aktywa pïynne/depozyty detaliczne (niekiedy depozyty detaliczne i krótkoterminowe
zobowiÈzania), naleĝnoĂci/aktywa ogóïem, naleĝnoĂci/depozyty. Wskaěniki te majÈ
niestety kilka wad – ich ujÚcie jest statyczne, czÚstotliwoĂÊ publikacji raportów
przez banki (najczÚĂciej roczna) ogranicza ich uĝytecznoĂÊ, a takĝe najczÚĂciej nie
biorÈ pod uwagÚ ekspozycji pozabilansowych, które przyczyniajÈ siÚ do zwiÚkszania
skali ponoszonego ryzyka.

2.3. Sterowanie ryzykiem pïynnoĂci
WystÚpowanie luk niedopasowania terminów aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych jest naturalnym zjawiskiem. W ramach ustalonego apetytu na ryzyko
bank powinien okreĂliÊ skalÚ dopuszczalnego ryzyka, majÈc na uwadze ograniczenia dotyczÈce moĝliwoĂci pozyskania pïynnoĂci (jak wielkoĂÊ banku czy wiarygodnoĂÊ kredytowa)41 oraz warunki rynkowe (równieĝ te skrajne)42. DoĂwiadczenia
kryzysu finansowego, który rozpoczÈï siÚ w 2007 r., pozwoliïy poczyniÊ pewne obserwacje43:
Y banki, których terminy zapadalnoĂci aktywów byïy zbliĝone do terminów wymagalnoĂci pasywów (czyli utrzymywaïy mniejsze luki pïynnoĂci), byïy relatywnie mniej uzaleĝnione od pozyskiwania refinansowania na rynku, niezaleĝnie
od jakoĂci portfela pïynnych aktywów, jakim dysponowaïy;
38
39

40

41
42
43

N. Chorafas (red.), Financial boom…, op. cit., s. 220.
B. TopiÊ-PavkoviÊ, Post-Crisis Aspects of Liquidity and Financial Stability as a Primary Goal of
Monetary Policy, „International Proceedings of Economics Development and Research”, Vol.b46,
No. 8, 2012, s. 39.
P. Vodová, Liquidity of Czech and Slovak commercial banks, „Acta Universitatis Agriculturae
et Silvivulturae Mendelianae Brunensis”, Vol. LX, No. 7, 2012, s. 464; C. Delèchat, i in., The
Determinants of Banks’ Liquidity Buffers in Central America, IMF Working Paper, WP/12/301,
International Monetary Fund, December 2012, s. 12.
J. Bessis, Risk Management In Banking, secondo edition, John Wiley & Sons Ltd., England
2002, s. 145.
R. Duttweiler, Managing liquidity…, op. cit., s. 119.
R. Fiedler, Liquidity modelling, op. cit., s. 2.
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Y banki, które utrzymywaïy dostatecznie duĝe portfele nieobciÈĝonych pïynnych
aktywów, miaïy uïatwiony dostÚp do ěródeï finansowania niezaleĝnie od oceny
ich wiarygodnoĂci kredytowej;
Y pïynnoĂÊ banków o znaczÈcej skali zaangaĝowania w dïugoterminowe aktywa,
które finansowane byïy z krótkoterminowych zobowiÈzañ, byïa w duĝej mierze
uzaleĝniona od decyzji deponentów w zakresie utrzymywania wkïadów.
Z powyĝszych obserwacji moĝna wyciÈgnÈÊ wniosek, ĝe w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa dziaïania banki powinny nie tylko dÈĝyÊ do zmniejszania luk niedopasowania poprzez wyrównywanie terminów zapadalnoĂci aktywów i terminów wymagalnoĂci pasywów, ale teĝ utrzymywaÊ bufor pïynnych nieobciÈĝonych aktywów
sïuĝÈcych jako zabezpieczenie w transakcjach refinansujÈcych. Innym istotnym
elementem zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci jest transparentnoĂÊ, komplementarna
wobec utrzymywania bufora pïynnych rezerw, który moĝe siÚ okazaÊ niewystarczajÈcym zabezpieczeniem w razie wystÈpienia kryzysu pïynnoĂci44.

3. ZALECENIA NADZORCZE W ZAKRESIE ZARZkDZANIA
RYZYKIEM PYNNO¥CI
Mogïoby siÚ wydawaÊ, i takie byïo powszechne mniemanie, ĝe pïynnoĂÊ i ryzyko
pïynnoĂci sÈ dobrze zbadane i wystarczajÈco znane. W normalnych warunkach
funkcjonowania, a wiÚc gdy nie wystÚpujÈ kryzysy, o znaczeniu pïynnoĂci zdaje
siÚ zapominaÊ, zakïadajÈc, ĝe nic jej nie zagraĝa. Ta zïudna wiara przyczynia siÚ
jednak do narastania ukrytych problemów o zasiÚgu systemowym do momentu
aĝ zazwyczaj jest juĝ za póěno na podjÚcie dziaïañ zapobiegawczych45. Podczas
ostatniego kryzysu finansowego przekonano siÚ o zakresie zaniedbañ w obszarze
zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci przez banki, które przyczyniïy siÚ do podjÚcia dziaïañ na szczeblu miÚdzynarodowym i znalazïy wyraz w propozycji nowych regulacji
dotyczÈcych zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci.
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) we wrzeĂniu 2008 r. opublikowaï dokument okreĂlajÈcy dobre praktyki w zakresie ryzyka pïynnoĂci dotyczÈce
zarzÈdzania i nadzoru46, uzupeïniajÈc je w 2010 r. propozycjami dwóch wskaěników
wyznaczajÈcych standardy pïynnoĂci banków, a takĝe narzÚdziami monitorowa-

44
45
46

L. Ratnovski, Liquidity and Transparency in Bank Risk Management, IMF Working Paper,
WP/13/16, International Monetary Fund, January 2013.
A. Nesvetailova, Fragile finance. Debt, speculation and crisis In the age of global credit, Palgrave
Macmillan, Great Britain 2007, s. 75.
Principles for sound liquidity risk management and supervision, op. cit.
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nia ryzyka pïynnoĂci47. Chociaĝ poczÈtkowo zakïadano48, ĝe rekomendacje BCBS
dotyczÈce wskaěników pïynnoĂci zostanÈ wdroĝone 1 stycznia 2015 r. (wskaěnik
pokrycia pïynnoĂciÈ LCR49 – liquidity coverage ratio) oraz w terminie do 1 stycznia
2018br. (wskaěnik netto stabilnego finansowania NSFR50 – net stable funding ratio), to proces ten zostaï odïoĝony w czasie. Podczas spotkania Komitetu w styczniu
2013 r. ustalono, ĝe pierwszy ze wskaěników (LCR) bÚdzie wdraĝany stopniowo do
2019 r. (por. tabela 2), zaĂ drugi wskaěnik (NFSR) poddany zostanie dalszej obserwacji pod kÈtem nieoczekiwanych skutków, jakie moĝe wywoïaÊ51.
Tabela 2. Proces wdraĝania wskaěnika pokrycia pïynnoĂciÈ (LCR) (w %)

Minimalny LCR

1 stycznia
2015 r.

1 stycznia
2016 r.

1 stycznia
2017 r.

1 stycznia
2018 r.

1 stycznia
2019 r.

60

70

80

90

100

½ródïo: Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, BCBS, Bank
for International Settlements, Basel, January 2013, s. 2.

Zalecenia Komitetu Bazylejskiego zostaïy wdroĝone na szczeblu Unii Europejskiej na mocy tzw. pakietu CRDIV ïÈczÈcego w sobie dyrektywÚ52 i rozporzÈdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady53. Aspekty techniczne dotyczÈce raportowania
nadzorczego wskaěnika pokrycia pïynnoĂciÈ i wskaěnika netto stabilnego finansowania zostaïy omówione w projekcie dokumentu opublikowanego przez Europejski

47
48
49

50

51
52

53

BCBS, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Bank for International Settlements, Basel, December 2010.
Ibidem, s. 2.
Wskaěnik pokrycia pïynnoĂciÈ LCR ma na celu zapewniÊ, ĝe bank utrzymuje poziom pïynnych,
nieobciÈĝonych aktywów, które mogÈ zostaÊ zamienione szybko i bez koniecznoĂci ponoszenia
straty na gotówkÚ lub na które skïada siÚ gotówka, na poziomie wystarczajÈcym do pokrycia spadków pïynnoĂci pomniejszonych o napïywy pïynnoĂci w warunkach skrajnych w ciÈgu
kolejnych 30 dni. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools,
op.bcit., s. 4.
Wskaěnik netto stabilnego finansowania NSFR ma zapewniÊ stabilnÈ strukturÚ finansowania
ze wzglÚdu na terminy zapadalnoĂci aktywów i wymagalnoĂci pasywów w horyzoncie rocznym.
Ibidem, s. 1.
Ibidem, s. 2–3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz nadzoru ostroĝnoĂciowego
nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajÈca dyrektywÚ 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE.
Zalecenia w zakresie pïynnoĂci znajdujÈ siÚ w czÚĂci szóstej RozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostroĝnoĂciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE)
nr 648/2012.
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Organ Nadzoru Bankowego (EBA) wraz z zaïÈcznikami54. Dotychczas jednak toczone sÈ dyskusje i publiczne konsultacje w zakresie kalibracji wskaěników odpïywów uĝytych w kalkulacji wskaěnika LCR55 oraz definicji nieobciÈĝonych pïynnych
aktywów56. Z nowymi normami pïynnoĂci moĝna zapoznaÊ siÚ szerzej w artykule
P. Niedzióïki57, dlatego nie zostanÈ one szczegóïowo omówione w niniejszym opracowaniu.
Warto nadmieniÊ, ĝe Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) monitoruje
aktualny poziom omawianych wskaěników. Z badañ wynika58, ĝe w grupie banków prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ na skalÚ miÚdzynarodowÈ Ăredni poziom wskaěnika
LCR wyniósï 72% w grudniu 2010 r., podczas gdy Ăredni poziom wskaěnika NSFR
uksztaïtowaï siÚ na poziomie 93% w analogicznym okresie. WartoĂci wskaěników
Ăwiadczyïy o koniecznoĂci uzupeïnienia przez banki niedoboru pïynnych aktywów
wysokiej jakoĂci w kwocie stanowiÈcej 3,7% aktywów ogóïem badanej grupy banków wartych okoïo 31 bilionów euro w grudniu 2010 r. Konieczne byïo równieĝ
zwiÚkszenie stabilnych ěródeï finansowania o równowartoĂci 1,4 biliona euro.

PODSUMOWANIE
Systemowy wymiar kryzysu finansowego, z którym mieliĂmy do czynienia
wbostatnich latach, wymógï koniecznoĂÊ nowego spojrzenia na zarzÈdzanie ryzykiem pïynnoĂci. Ryzyko to nie tylko trudno jednoznacznie zdefiniowaÊ, ale jeszcze
trudniej zidentyfikowaÊ jego czynniki, a nastÚpnie dokonaÊ pomiaru.
ZarzÈdzanie ryzykiem pïynnoĂci wymaga posiadania umiejÚtnoĂci przewidywania róĝnych wariantów wydarzeñ. KoniecznoĂÊ uwzglÚdniania przez banki
wb ksztaïtowaniu profilu ryzyka róĝnych scenariuszy, z uwzglÚdnieniem róĝnych
horyzontów czasowych, z pewnoĂciÈ wpïynie na zdolnoĂÊ do zwiÚkszania rentownoĂci, poniewaĝ utrzymywanie bufora pïynnych aktywów ogranicza moĝliwoĂci
zarobkowania. Menedĝerowie stajÈ równieĝ w obliczu koniecznoĂci wzmocnienia
ram organizacyjnych zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci. BÚdÈ musieli uwaĝniej formuïowaÊ zasady zarzÈdzania ryzykiem, wyraěnie okreĂlaÊ apetyt na ryzyko i pil54

55

56
57
58

EBA Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting
requirements for liquidity coverage and stable funding, EBA/CP/2012/05, European Banking
Authority, London, 07 June 2012.
EBA Discussion Paper on retail deposits subject to higher outflows for the purposes of liquidity
reporting under the draft Capital Requirement Regulation (CRR), EBA/DP/2013/02, European
Banking Authority, 21 February 2013.
EBA Discussion Paper on Defining Liquid Assets in the LCR under the draft CRR, EBA/
DP/2013/01, European Banking Authority, 21 February 2013.
P. Niedzióïka, Perspektywy..., op. cit.
EBA, Results of the Basel III monitoring exercise based on data as of 31 December 2011, European Banking Authority, September 2012, s. 26–27.
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nowaÊ siÚ ustalonych limitów. W centrum zainteresowania nie tylko regulatorów,
ale i uczestników rynków bÚdzie zwiÚkszona transparentnoĂÊ, która moĝe okazaÊ
siÚ ratunkiem dla banków w razie kïopotów z pïynnoĂciÈ. NiewÈtpliwie wydarzenia
ostatnich lat zmieniïy warunki, w jakich przyjdzie funkcjonowaÊ instytucjom finansowym. Jak odnaleěÊ siÚ w tych nowych okolicznoĂciach uczÈ siÚ obecnie zarówno
banki, jak i regulatorzy oraz nadzorcy.

Abstract
The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the
wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges
concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented
in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk,
highlighting the interlinkages between them.
Key words: liquidity risk, liquidity risk management, bank’s liquidity
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