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.'llraktyjnego 

Przemiany w bankowo,ści dokonujące się w ramach ogólnego procesu trans
formacji ustrojowej w Polsce w dużym stopniu wpłynęły na przyśpieszenie 
procesu rynkowej przebudowy w naszym kraju, Banki z powodzeniem wykonują 
funkcję pośredników finansowych, pobudzających i stymulujących rozwój oszczę
dności oraz efektywną alokację środków pieniężnych w gospodarce, Ich działal
ność przyczyniła się wydatnie do uruchomienia wzrostu gospodarczego i zapocząt

kowania procesu integracji Polski z Unią Europejską, a także do lepszego 
zaspokojenia potrzeb ludności i jednostek gospodarczych na usługi finansowe. 

U progu XXI wieku sektor bankowy, podobnie jak cały kraj, znalazł się 

w obliczu nowych wyzwań. Zarówno układ czynników zewnętrznych, jak i we
wnętrznych kształtuje się stosunkowo korzystnie. Ocena taka nie może jednak 
skłaniać do samouspokojenia. Perspektywa nowego porządku światowego, w tym 
również pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, stwarzająca wielkie 
szanse postępu ekonomicznego i cywilizacyjnego, stawia jednocześnie na porząd
ku dziennym konieczność sprostania zagrożeniom, związanym z otwarciem gra
nic dla swobodnego przepływu kapitałów i usług finansowych i wynikającej stąd 
wzmożonej konkurencji ze strony banków zagranicznych. Globalizacja i internac

jonalizacja bankowości jest prawidłowością obiektywną. Należy się wystrzegać 
tendencji do protekcjonizmu i tworzenia enklaw oderwanych od sprawdzonych 
rozwiązań funkcjonujących na międzynarodowych rynkach finansowych. Zgodnie 

z przyjętymi założeniami dalsza transformacja sektora bankowego powinna 
z jednej strony zmierzać do otwierania krajowego rynku i umiędzynaradawiania 
działalności polskich banków, z drugiej - do umacniania ich siły konkurencyjnej, 
przede wszystkim poprzez konsolidację i wzmocnienie kapitałowe na drodze 
prywatyzacji. 

Doświadczenie bankowości światowej wskazuje, że coraz bardziej liczącym 

się czynnikiem konkurencyjności systemów bankowych, a przede wszystkim ich 
społecznej i ekonomicznej użyteczności jest stabilność i bezpieczeństwo finan
sowe. Wyrazem tego jest m.in. rozwój regulacji bankowych i wprowadzanie 
nowych rodzajów norm ostrożnościowych, a także systemów gwarantowania 
depozytów. Nowe technologie bankowe, elektroniczne systemy płatności i trans
feru pieniędzy, a także ekspansja na skalę światową tzw. pochodnych instrumen
tów finansowych daje nowe możliwości rozwoju usług, ale stwarza też duże 
zagrożenia. Wszystkie te okoliczności uzasadniają dużą intensywność, z jaką 
w czołowych państwach prowadzone są prace nad zagadnieniami bezpieczeństwa 
finansowego i stabilności banków. Nie jest przypadkiem, że w toku prac nad 
organizacją i systemem operacyjnym Europejskiego Systemu Banków Central
nych kwestie te znalazły się na czołowym miejscu. 

W toku dotychczasowego rozwoju nowej bankowości w Polsce wiele zostało 
już zrobione w celu stworzenia instytucjonalnych warunków bezpieczeństwa• 

1/1997 

Bankowy 





























































































agroienia wypłacalności 

.J 

Ryszard Szewczyk 

KRYTERIA I METODY ANALIZY 
ZAGROŻENIA WYPŁACALNOŚCI BANKU 

WNIOSKI DLA BUDOWY 
SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA 

1. Zagrożenie wypłacalności - aspekty terminologiczne

Wypłacalność banku może być rozumiana dwojako. Po pierwsze, oznacza ona 
zdolność banku do bieżącego wywiązywania się ze zobowiązań wobec wszystkich 
wierzycieli banku zgodnie z umownymi terminami. Po drugie - można rozumieć 
wypłacalność jako stan, w którym suma zobowiązań banku wobec wszystkich jego 
wierzycieli, bez względu na terminy wymagalności tych wierzytelności, ma realne 
pokrycie w aktywach, lub mówiąc inaczej - stan, w którym rynkowa wartość 
wszystkich aktywów banku jest co najmniej równa sumie jego zobowiązań, a więc 
bank ma nieujemną wartość netto. 

Wypłacalność w pierwszym znaczeniu może więc być utożsamiana z płynnoś
cią banku, do zachowania której zobowiązuje go art. 9 prawa bankowego. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, że pojęcie płynności bywa dodatkowo różnicowane na1l:
❖ zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań (płynność sensu stricto), a więc

do ostatecznego wywiązania się ze zobowiązania, oraz
❖ zdolność do regulowania zobowiązań banku (płynność sensu largo), co może

oznaczać na przykład zamianę jednych zobowiązań na inne.

Warunkiem zachowania płynności sensu stricto jest zapewnienie sobie przez 
bank synchronizacji strumienia wpływów z wszelkich możliwych tytułów, a więc 
z nowo przyjmowanych depozytów, likwidowanych zgodnie z zawartymi umowa
mi aktywów, np. spłat kredytów wraz z odsetkami, umarzanych w terminach 
zapadalności papierów wierzycielskich wszelkich emitentów, kredytowych sald 
rozliczeń międzybankowych, kwot z zawartych uprzednio transakcji warun
kowego zakupu od NBP papierów wartościowych (transakcji REPO) itp., ze 
strumieniem wypłat wszelkich zobowiązań banku wobec jego klientów (depozyty), 
innych banków (rozliczenia międzybankowe), personelu (płace i pochodne), do-
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