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Principles or Sound Liquidity Risk Management and Supervisio

 How do financial crises 
a ect commercial bank liquidity? Evidence rom Latin America and the Caribbean

BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje



Ryzyko p ynno ci i wyp acalno  banku Bankowo  dla Praktyków: Europejski Certyfi-
kat Bankowca EFCB 3E

, Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best 
Practices

Determinants o  Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union

Strengthening regimes or controlling liquidity risk

Mikro- i makroostro no ciowe standardy p ynno ci banków i ich skutki



Celem niniejszego artyku u jest empiryczna analiza determinant p ynno ci  nansowej 
banków spó dzielczych w Polsce (mierzonej z wykorzystaniem nadzorczych wska ni-
ków p ynno ci M1 i M2) w latach 2008-2016, z uwzgl dnieniem czynników o charakte-
rze makroekonomicznym – produktu krajowego brutto, stóp procentowych, koncentracji 
rynku oraz charakterystyk mikroekonomicznych banku – zwrotu z aktywów (ROA), 
wielko ci banku, udzia u depozytów, struktury róde  zysku  nansowego, wspó czyn-
nika wyp acalno ci (CAR) i innych. Niniejsza analiza dostarcza wniosków dotycz cych 
zale no ci mi dzy p ynno ci  i charakterystykami makroekonomicznymi i mikroeko-
nomicznymi, a przedstawione wyniki mog  stanowi  informacj  dla kadry zarz dzaj -
cej banków w zakresie oddzia ywania na poszczególne czynniki, co pozwala utrzyma  
odpowiedni  p ynno , co najmniej zgodn  z minimalnymi standardami nadzorczymi.

Principles or Sound Liquidity Risk Management and Super-
vision

Mikro- i makroostro no ciowe… op. cit. .

Wska nik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów 
i pasywów banków

Structural Funding and Bank Failures: Does Basel 3 Net Stable Funding Ratio Target the 
Right Problem?  

Liquidity Requirements, Liquidity Choice and Financial Stability

Benefits and costs o  liquidity 
regulation



1.  Badania dotycz ce determinant p ynno ci inansowej 
banków w literaturze20

Badania dotycz ce wp ywu wielko ci banku na poziom jego p ynno ci  nansowej przy-
nosi y do tej pory zró nicowane wnioski. Dodatni  zale no  (przy istotno ci 99%) mi -
dzy wielko ci  banku a jego p ynno ci  potwierdzili m.in. D. Bon  m i M. Kim oraz 
V. Dinger w badaniach dotycz cych 500 najwi kszych banków w Europie i Ameryce 
Po udniowej w okresie przedkryzysowym (lata 2002–2009)22. Odmienne rezultaty 
przedstawili natomiast Choon, Hooi, Murthi, Yi i Shven, którzy potwierdzili istotn  ne-
gatywn  zale no  mi dzy wielko ci  banku a jego p ynno ci 23. Ponadto Horváth z ze-
spo em, badaj c zwi zek mi dzy wielko ci  kapita u a p ynno ci   nansow  banków, 
potwierdzi , e ma e banki o wysokim kapitale charakteryzowa y si  ni sz  p ynno ci , 
podczas gdy du e banki posiadaj ce nadmierny kapita  charakteryzowa y si  wi ksz  
p ynno ci 24.

Inne badania dotycz ce determinant p ynno ci przeprowadzono na grupie 686 banków 
dzia aj cych w krajach OIC w latach 1989–2008. Potwierdzono w nich negatywny 
wp yw wska nika kapita owego, udzia u w a cicieli zagranicznych, ryzyka kredytowe-
go, stopy in  acji, restrykcyjno ci polityki pieni nej na p ynno  banków. Efektywno , 
wielko , skala pozycji pozabilansowych, kapitalizacja rynkowa i koncentracja mia y 
natomiast dodatni zwi zek z p ynno ci  banków25.

An empirical analysis o  macroeconomic and 
bank-specific actors a ecting liquidity o  Indian banks

Banks’ Liquidity Bu ers and the Role o  Liquidity Regulation

Liquidity risk in banking: is there herding?
Do oreign-owned banks a ect banking system liquidity 

risk?
The determinants influencing liquidity o  Malay-

sia commercial banks, and its implication or relevant bodies: evidence rom 15 Malaysian commercial 
banks

Bank Capital and Liquidity Creation: Granger-Causality Evidence

Determinants o  banks liquidity: evidence rom OIC countries



Tak e pierwsze badania, opieraj ce ocen  stabilno ci na nadzorczych normach p yn-
no ci (LCR i NSFR), potwierdzaj , e pro  l dzia alno ci banku, jego wielko , jako  
aktywów i kapitalizacja stanowi  istotne determinanty p ynno ci  nansowej banków26.

The Determinants o  Bank Liquidity Risk within the Context o  Euro Area

Analiza potencjalnych korzy ci oraz negatywnych konsekwencji wdro enia norm LCR 
oraz NSFR w warunkach europejskich

Wp yw regulacji sektora 
bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski

Determinants o  commercial banks’ liquidity in Poland Proceedings o  30th Internatio-
nal Con erence Mathematical Methods in Economics



2. Metoda bada  w asnych

Liquidity Ratios o  Polish Commercial Banks

The Impact o  Bank-specific Factors on the Commercial Banks Liquidity: Empiri-
cal Evidence rom CEE Countries

Bank liquidity determinants in CEE countries



du e banki spó dzielcze – aktywa powy ej 200 mln PLN (108 podmiotów); 
rednie i ma e banki spó dzielcze – aktywa do kwoty 200 mln PLN (244 podmioty);

fixed-e ects random-e ects
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Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych

A guide to modern econometrics



Tabela 1. Charakterystyka zmiennych obja nianych w badaniach panelowych 
stabilno ci banków spó dzielczych w Polsce w latach 2008–2016

Zmienna Opis ród o danych

Zmienne obja niane (P .FIN)



Tabela 2. Charakterystyka zmiennych niezale nych wykorzystanych w badaniach panelowych 
stabilno ci banków spó dzielczych w Polsce w latach 2008–2016

Zmienna Opis ród o danych

Dotychczasowe 
badania 

wykorzystuj ce 
zmienn

Charakterystyki makroekonomiczne/regionalne

per capita



Zmienna Opis ród o danych

Dotychczasowe 
badania 

wykorzystuj ce 
zmienn

Charakterystyki mikroekonomiczne

Total Capital 
Ratio

Tabela 2 – cd.



3. Sytuacja p ynno ciowa w badanej grupie

Rysunek 1. Warto ci rednie wska ników p ynno ci w badanej grupie banków spó dzielczych 
w latach 2008–2016
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Tabela 3. Warto ci minimalne i maksymalne wska ników p ynno ci banków spó dzielczych 
zrzeszenia BPS SA w latach 2008–2016

Wska nik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Warto ci minimalne

Warto ci maksymalne

Stabilno  finansowa banków spó dzielczych w Polsce w wietle pokryzysowych zmian regulacyj-
nych



Tabela 4. Zmiany wska ników p ynno ci inansowej banków spó dzielczych uczestnicz cych 
i nie uczestnicz cych w IPS BPS w 2016 roku

Grupa M1 M2 M4

Warto ci rednie wska nika 2016 rok

Zmiana bezwzgl dna warto ci wska nika w latach 2015–2016

Zmiana warto ci wska nika w latach 2015–2016 (w %)

4.  Determinanty p ynno ci inansowej banków spó dzielczych 
w badanej grupie – wyniki badania

Tabela 5. Wyniki badania panelowego determinant p ynno ci inansowej 
banków spó dzielczych w Polsce w latach 2008–2016

Zmienna obja niana

P .FIN

M1 rednie i ma e 
banki

M2 rednie i ma e 
banki

M4 
du e banki



Zmienna obja niana

P .FIN

M1 rednie i ma e 
banki

M2 rednie i ma e 
banki

M4 
du e banki

Tabela 5 – cd.



Do banks actively manage their liquidity?
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