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Wstęp

Globalny kryzys finansowy, który osiągnął apogeum podczas upadku 
jednego z czołowych amerykańskich banków inwestycyjnych – Lehman 
Brothers, postawił wiele nowych pytań dotyczących funkcjonowania banków 
i ich roli w systemie finansowym. Jedną z kwestii budzących kontrowersje jest 
struktura własnościowa sektora bankowego. Liczne przypadki nacjonalizacji 
upadających instytucji kredytowych i banków w USA i w Europie Zachodniej, 
których celem była stabilność systemowa i zaufanie do sektora finansowego, 
kosztowały niektóre państwa biliony dolarów. Ich konsekwencją, odczuwaną 
coraz mocniej, jest drastycznie wzrastający poziom deficytów budżetowych 
i długów publicznych, potęgowany spadkiem zaufania inwestorów, wyrażonym 
poprzez wzrost kosztu obsługi państwowych dłużnych papierów wartościo-
wych. Warto więc bliżej zainteresować się kwestią odporności banków na 
kryzysowe zdarzenia szokowe, przy uwzględnieniu ich form własności. 

W artykule zastosowano podział na banki komercyjne, obejmujące banki 
krajowe w formie spółki akcyjnej i instytucje kredytowe, oraz banki spółdziel-
cze. Grupy te działają w oparciu o odmienne podstawy prawne (KSH oraz 
Prawo spółdzielcze1), co pociąga za sobą różnice w celach ich funkcjonowania. 

* Mgr, doktorant w Katedrze Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
1 Podstawą utworzenia i działania banków komercyjnych są przepisy ustawy z dnia 15 wrze-

śnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037), z późn. zm., 
natomiast banków spółdzielczych – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 
(Dz.U. z 1982 r., Nr 30, poz. 210), z późn. zm., a także ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 
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O ile misją banków komercyjnych jest maksymalizacja wartości dla akcjona-
riuszy, o tyle w przypadku banków spółdzielczych zyski powinny być jedynie 
środkiem do realizacji celów członków spółdzielni. Można więc stwierdzić, że 
skoro ideą ruchu spółdzielczego banku jest zachowanie wyposażenia kapita-
łowego dla przyszłych pokoleń członków, przy jednoczesnej maksymalizacji 
nadwyżki finansowej dla obecnych członków, to potencjalnie powinno to 
prowadzić do bardziej ostrożnego podejmowania ryzyka i niższej zmienności 
wyników2. W literaturze nie wypracowano jednolitego poglądu na zależność 
między bezpieczeństwem sektora bankowego a formą własności banków. 
W wielu badaniach potwierdzono jednak tezę o większej stabilności banków 
spółdzielczych (Ianotta, Nocera i Sironi3, Cihak i Hesse4). Należy jednak za-
uważyć, że badania te przeprowadzane były w warunkach stabilności, a nie 
szoku spowodowanego kryzysem bankowym. 

Toteż celem niniejszego artykułu będzie porównanie bezpieczeństwa 
banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, z wykorzystaniem dwóch 
wskaźników analitycznych: indeksu bezpieczeństwa BFG oraz wskaźnika 
odległości od bankructwa Z-Score, z wykorzystaniem dostępnych danych 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym globalny kryzys finansowy oraz 
w czasie jego rozwoju.

1. Podstawowa charakterystyka sektora bankowego w Polsce  
w latach 2006–2011

Obecny kształt sektora bankowego jest następstwem przemian ustrojo-
wych transformacji gospodarczej dokonujących się od 1989 r. Przejście do 
klasycznego dwuszczeblowego systemu bankowego z bankiem centralnym jako 

z 2000 r., Nr 119, poz. 1252, zwana również ustawą „milenijną”. Działalność wszelkich typów 
banków w Polsce jest także regulowana odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, 
ustawą Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939), z późn. zm., oraz licznymi 
rozporządzeniami oraz innymi aktami prawnymi, min. rekomendacjami KNF.

2 W. Fonteyne, Cooperative Banks in Europe – Policy Issues, IMF Working Paper [Washington 
D.C.] 2007/159, s. 12.

3 G. Ianotta, G. Nocera, A. Sironi, Ownership Structure, Risk and Performance in the 
European Banking Industry, Journal of Banking and Finance 2007/31, s. 2127–2149.

4 M. Cihak, H. Hesse, Cooperative Banks and Financial Stability, IMF Working Paper 
[Washington D.C.] 2007/2, s. 144–146.
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podmiotem emisyjnym wywołało konieczność wdrożenia nowych regulacji 
prawnych, określenia form prowadzenia działalności bankowej5. Następstwem 
poprzedniego ustroju jest znacząca liczba banków spółdzielczych, stanowią-
cych formę samoorganizacji społeczeństwa w okresie socjalizmu. Adaptacja do 
nowych warunków wolnorynkowych stanowiła przestrzeń do ekspansji, ale też 
stwarzała zagrożenia występowania zjawisk nadmiernej ekspozycji na ryzyko. 

Podstawowe dane dotyczące struktury polskiego sektora bankowego, 
z uwzględnieniem podziału na segment spółdzielczy i komercyjny, zawie-
rają tabele 1 i 2. Potwierdzają one stabilność liczby podmiotów bankowych 
działających w Polsce w analizowanym okresie, ale też ukazują dynamicz-
ny przyrost liczby placówek – zarówno wśród banków spółdzielczych, jak 
i komercyjnych. Jest to potwierdzenie ugruntowanej pozycji podmiotów już 
działających, które mają możliwość rozbudowy sieci placówek. Warto jednak 
zauważyć spadek poziomu zatrudnienia w okresie kryzysu, będący wynikiem 
redukcji kosztów personalnych oraz wzrostu poziomu zaawansowania tech-
nologicznego w bankach. 

TABELA 1: Liczba banków działających w Polsce w latach 2006–2011

Liczba banków 2006 2007 2008 2009 2010 List. 2011

Banki spółdzielcze 584 581 579 576 576 574
Banki komercyjne  
i instytucje kredytowe 63 64 70 67 70 67
Razem 647 645 649 643 646 641

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych z raportów KNF za lata 2006–2010.

TABELA 2: Liczba placówek bankowych w Polsce w latach 2006–2010

Liczba banków 2006 2007 2008 2009 2010
Banki komercyjne  
i instytucje kredytowe 8 712 9 414 10 114 10 134 10 306
Banki spółdzielcze 3 215 3 433 3 541 3 776 3 864
Razem 11 927 12 847 13 655 13 910 14 170

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych z raportów KNF za lata 2006–2010.

5 W. Szpringer, Bezpieczeństwo systemu bankowego (Konkurencja czy współpraca?), Twigger, 
Warszawa 2001, s. 16.
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O wysokiej dynamice rozwoju sektora bankowego w tym okresie świad-
czy ponad dwukrotny wzrost wartości aktywów. Występuje jednak ogromna 
różnica w szybkości rozwoju banków komercyjnych i spółdzielczych. O ile 
pierwsza grupa podmiotów odnotowała bardzo dynamiczny, przeciętnie blisko 
20-procentowy wzrost wartości aktywów, o tyle w drugim segmencie wzrosty 
pozostają niemal niezauważalne. Zróżnicowane tempo rozwoju pogłębiło 
w ciągu ostatnich pięciu lat marginalizację udziału banków spółdzielczych 
w aktywach sektora. Malały również znacząco udziały tych podmiotów w war-
tościach wyników finansowych oraz wielkości kapitałów własnych sektora. 
Zmiany wielkości zagregowanych sum bilansowych przedstawia wykres 1.

WYKRES 1: Wartość aktywów w sektorze bankowym w Polsce w latach 2006–2011

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych z raportów KNF za lata 2006–2011.

Jedną z najważniejszych charakterystyk dla sektora bankowego jest ade-
kwatność kapitałowa. Na wykresie 2 przedstawiono zmiany współczynnika 
wypłacalności banków w okresie przed kryzysem i w trakcie jego trwania.
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WYKRES 2: Wartości współczynnika wypłacalności sektora bankowego w Polsce w latach 
2006–2011

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych z raportów KNF za lata 2006–2011.

Z zaprezentowanych danych wyłania się wyraźnie obraz stabilnego pod 
względem wymogów kapitałowych sektora banków spółdzielczych w Polsce. 
Warto zauważyć, że nawet zmiany spowodowane koniecznością włączenia do 
wyliczeń adekwatności kapitałowej ryzyka operacyjnego nie wpłynęły w zde-
cydowany sposób na zmniejszenie współczynnika, którego wartość w tym 
segmencie rynku utrzymywała się na poziomie 13–14% w całym badanym 
okresie. Na spadek współczynnika wypłacalności banków komercyjnych w tym 
okresie negatywny wpływ wywarło pogorszenie się jakości portfeli kredyto-
wych, co wiązało się z koniecznością wzrostu wag ryzyka dla poszczególnych 
grup aktywów. Przeprowadzone nowe emisje akcji, wzrost wartości długu 
podporządkowanego i zatrzymanie zysków pozwoliły na powrót współczynni-
ków wypłacalności w bankach komercyjnych do stabilnego poziomu 13–14%.

Charakteryzując polski sektor bankowy, należy zwrócić uwagę także na wy-
brane miary jego efektywności. Na wykresie 3 zaprezentowane zostały zmiany 
ROA brutto sektora bankowego, które wskazują wyraźnie na ponadprzeciętną 
rentowność aktywów sektora w latach 2006–2007 (ROA bliskie poziomowi 
2%). Nie dotyczyło to sektora banków spółdzielczych, gdzie wskaźnik efek-
tywności w całym badanym okresie utrzymywał się w przedziale 1,2–1,5%. 
W bankach komercyjnych natomiast miała miejsce znaczna zmienność  
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rentowności, z amplitudą bliską 1,2 pkt proc. Dane te dotyczą stanów na koniec 
roku, a w poszczególnych kwartałach wielkość wahań była jeszcze większa, 
co będzie analizowane w sekcji poświęconej indeksowi Z-score. 

WYKRES 3: Rentowność aktywów sektora bankowego w Polsce w latach 2006–2011

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych z raportów KNF za lata 2006–2011.

2. Bezpieczeństwo banków w Polsce  
w ocenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Punktem odniesienia w analizie bezpieczeństwa sektora bankowego 
w Polsce są wykorzystywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskaź-
niki bezpieczeństwa, konstruowane z wykorzystaniem opracowanej przez 
BFG metodyki oceny zagrożeń w systemie bankowym. W wyniku analizy 
czynników sprawozdawczych i pozasprawozdawczych nadawany jest ban-
kom indywidualny rating, stanowiący ocenę zagrożenia. Na podstawie tego 
ratingu banki kwalifikowane są do przypisanej grupy w macierzy zagrożeń. 
Dla oceny kondycji bezpieczeństwa sektora podstawowe znaczenie mają 
macierze migracji i indeksy zagrożenia, stanowiące bazę do wnioskowania 
o istniejących i przyszłych zagrożeniach. Indeks zagrożenia budowany przez 
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BFG stanowi zagregowaną, wystandaryzowaną ocenę wypłacalności, efektyw-
ności, jakości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych, która 
ważona jest udziałem każdego banku w depozytach sektora bankowego. Miernik 
ten obliczany jest osobno dla banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Jest 
on prezentowany w skali od 0 (brak zagrożenia) do 100 pkt (najwyższy poziom 
zagrożenia). Elementy uwzględniane w obliczaniu indeksu przedstawia tabela 3, 
a zmiany w poziomach indeksów dla banków spółdzielczych i komercyjnych, 
odzwierciedlające zmiany oceny zagrożeń sektora bankowego, ilustruje wykres 4.

TABELA 3: Elementy składowe indeksu bezpieczeństwa BFG

Wskaźniki w poszczególnych  
obszarach działalności banków

Najniższa punktacja dla wskaź-
nika według typów banków
komercyjne spółdzielcze

 Efektywność
• ROA netto –10,0
• saldo rezerw / wynik działalności bankowej –7,5
• koszty działania / wynik działalności bankowej –7,5
• częstotliwość strat miesięcznych netto w ciągu ostat-

nich dwunastu miesięcy –10,0
 Jakość należności i zobowiązań pozabilansowych 

udzielonych
• należności zagrożone / należności sektora niefinanso-

wego ogółem –10,0 –12,5
• należności zagrożone / należności sektora finansowego 

ogółem –2,5
• częstotliwość miesięcznej dynamiki należności zagro-

żonych powyżej 105% w okresie ostatnich 12 miesięcy –10,0
• zobowiązania pozabilansowe udzielone zagrożone / 

zobowiązania pozabilansowe udzielone ogółem –5,0 –2,5
• częstotliwość miesięcznej dynamiki zagrożonych zobo-

wiązań pozabilansowych udzielonych powyżej 105% –2,5 –
 Wypłacalność
• współczynnik wypłacalności –10,0 –12,5
• strata skumulowana netto / fundusze zasadnicze –10,0
• fundusze własne / pasywa –5,0
• aktywa pracujące / pasywa kosztowe –10,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Informacja na temat metodyki Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w zakresie nadawania ratingów bankom, BFG, Warszawa 2009, s. 7.
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WYKRES 4: Wartości indeksu bezpieczeństwa banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 
2006–2009

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Raport roczny 2008, BFG, Warszawa 2009, s. 34; Raport 
roczny 2009, BFG, Warszawa 2010, s. 31.

Na wykresie 4 zaobserwować można stabilną i bezpieczną pozycję 
całego sektora bankowego do połowy 2008 r. Umacniający się wskaźnik 
bezpieczeństwa zarówno banków komercyjnych, jak i spółdzielczych był 
wynikiem wyjątkowo silnej ekspansji kredytowej i wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego, które przekładały się bezpośrednio na wzrost efektywności 
banków i lepszą obsługę kredytów przez klientów. Znaczące załamanie pod 
koniec 2008 r. wystąpiło przede wszystkim wśród banków komercyjnych, 
a poziom indeksu obniżył się o ponad 300% (z –4,6 w połowie 2008 r. do –18,9  
w III kwartale 2009 r.). W tym samym okresie można zaobserwować stabilność 
wartości indeksu bezpieczeństwa w bankach spółdzielczych, co z jednej strony 
świadczy o ich odporności na kryzys, z drugiej – o niewielkim zaangażowaniu 
w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia.

Warto zwrócić uwagę na elementy składowe powodujące tak znaczące 
obniżenie wskaźników bezpieczeństwa. Dane publikowane przez BFG po-
zwalają na odnalezienie głównych obszarów problemowych polskiego sektora 
bankowego w okresie kryzysu i w jego następstwie.
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Analiza struktury wskaźnika bezpieczeństwa pozawala stwierdzić, że banki 
komercyjne, które najmocniej ucierpiały w czasie kryzysu, nie odnotowały 
znaczących zmian w zakresie wypłacalności, natomiast od końca 2008 r. 
wystąpiły rosnące problemy zarówno w zakresie jakości pozycji bilansowych 
i pozabilansowych (od września 2008 r. wskaźnik obniżył się o 6,54 pkt ) oraz 
w obszarze efektywności (pogorszenie z –1,02 do –7,99 pkt)6. 

Dane publikowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny po raz kolejny 
potwierdzają bardzo stabilną pozycję banków spółdzielczych, również w płasz-
czyźnie efektywności. Kryzys nie wpłynął w widoczny sposób na wskaźniki 
przychodowe, kosztowe i wynikowe. Banki komercyjne natomiast najsilniej 
odczuły wzrost obciążeń przez odpisy z tytułu rezerw (wpływ na obniżkę 
całego indeksu o ponad 3 pkt, spadek rentowności aktywów – pogorszenie 
wskaźnika o blisko 2 pkt). Również wzrost częstotliwości strat miesięcznych 
negatywnie wpłynął na ogólną ocenę dokonaną przez BFG. Dość pozytywnie 
ocenić należy utrzymywanie stabilnego poziomu współczynnika C/I.

3. Indeks Z-score jako miernik oceny bezpieczeństwa banków
Uzupełnieniem klasycznej analizy wskaźnikowej może być analiza indeksu 

Z-score wskazującego na umowną odległość banku od bankructwa, które może 
być spowodowane brakiem stabilności przychodów i brakiem pokrycia ryzyk 
w kapitale własnym7. Jest to konstrukcja w pewnym stopniu nawiązująca do 
współczynnika Altmana stosowanego w finansach przedsiębiorstw do oceny 
prawdopodobieństwa upadku spółki. Z uwagi jednak na szczególny, nieproduk-
cyjny charakter działalności oraz niestandardowe funkcje płynności w bankach 
związane z rolą pośrednika finansowego, nie jest możliwe zastosowanie modelu 
prognozowania upadłości z czterema lub pięcioma zmiennymi niezależnymi. 
W związku ze sprowadzeniem analizy możliwości bankructwa do jednego 
wymiaru przez indeks Z-score jest on często wykorzystywany jako miernik 

6 Analiza zagrożeń w sektorze bankowym z uwzględnieniem specyfiki banków komercyjnych 
i spółdzielczych wg stanu na 30 września 2009 r., BGK, Depart. Analiz i Skarbu, Warszawa 
2009, s. 21.

7 Taką klasyczną interpretację prezentują m.in.: T.A. Barry, L. Lepetit, A.Tarazi, Ownership 
structure and risk in publicly held and privately owned banks, Journal of Banking & Finance 
2011/35, s. 1327–1340, i T. Beck, A. Demirguc-Kunt, R. Levine, Financial institutions and 
markets across countries and over time: The updated financial development and structure 
database, The World Bank Economic Review 2010/24, s. 77–92.
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bezpieczeństwa w bankach8. W indeksie tym znajduje odzwierciedlenie liczba 
odchyleń standardowych poniżej średniej, pokazujących minimalny spadek 
zysków, który doprowadzić może do bankructwa. Zależność między wartością 
indeksu Z-score a bezpieczeństwem jest wprost proporcjonalna, co oznacza, 
że gwałtowny jego spadek powoduje drastyczne pogorszenie bezpieczeństwa 
danego podmiotu finansowego. 

Konstrukcja wskaźnika została wyprowadzona z następujących założeń9:
• upadłość należy rozumieć jako stan, w którym straty przewyższają posia-

dane kapitały własne;
• ROA traktujemy jako relację zysku netto (o ile ma on charakter porówny-

walny nieobarczony błędami pomiaru) do przeciętnej wielkości aktywów 
w danym okresie;

• CAR definiujemy jako iloraz kapitałów własnych (skorygowanych 
o ustalenia nadzorcze) i przeciętnej wielkości aktywów w danym okresie;

• zyski banków mają rozkład normalny;
• ROA jest zmienną losową posiadającą skończoną średnią i wariancję.

Budowa indeksu Z-score jest następująca:

Można zauważyć, że wartość indeksu uzależniona jest od wielkości bazy 
kapitałowej, czyli relacji kapitałów własnych do sumy bilansowej – CAR, 
rentowności aktywów mierzonej ROA, oraz zmienności ROA mierzonej odchy-
leniem standardowym. Co za tym idzie: za najmniej bezpieczne należy uznać 
te banki – w myśl wartości tego wskaźnika – które mają relatywnie niewiele 
kapitałów własnych, a to może powodować brak absorpcji nawet niewielkiej 
straty; ponadto banki te cechują się mało przewidywalnymi, niestabilnymi 
i niezbyt wysokimi jednocześnie zyskami. Warunki te, nakładając się na siebie, 
jeszcze bardziej potęgują ryzyko upadłości banku.

Z uwagi na możliwość i większą przejrzystość analiz w dłuższym okresie 
warto przy wyliczaniu ROA i CAR stosować ich średnią ruchomą dla dłuższego 
niż rok przedziału czasowego, choć analiza dla konkretnego roku może także 
przynieść wymierne efekty.

8 E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk, Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeń-
stwo, [w:] Bankowość detaliczna: idee – modele – procesy, red. A. Gospodarowicz, Wyd. 
UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 123.

9 T.H. Hannan, G.A. Hanweck, Bank insolvency risk and the market for large certi.cates of 
deposit. Journal of Money, Credit and Banking 1988/20, s. 203–211.
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4. Indeks Z-score w polskim systemie bankowym w okresie kryzysu

W analizie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego prosty i jed-
noznaczny wskaźnik stabilności Z-score jest szczególnie przydatny. Poniżej 
zaprezentowane zostaną zmiany tego wskaźnika w ujęciu dla całego sektora 
bankowego w Polsce, dla sektora banków spółdzielczych oraz dla banków 
komercyjnych, łącznie z oddziałami instytucji kredytowych. Badanie prowa-
dzone jest w okresach sześciokwartałowych, poczynając od drugiego trymestru 
2006 r., w ujęciu średniej ruchomej z kwartalnymi przesunięciami. Wykorzy-
stanie zmiennej ruchomej oraz kwartalnych przedziałów czasowych pozwala 
obserwować zmiany w poziomie bezpieczeństwa, zachodzące pod wpływem 
kryzysu, dla poszczególnych grup podmiotów. 

Dane zebrane w celu przeprowadzenia analizy pochodzą ze sprawozdań 
Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2006, 2007, 2008, 2009 oraz mie-
sięcznych informacji KNF z lat 2010 i 2011. Dokładność analizy wymagała 
wprowadzenia wartości przeciętnych, co zostało zastosowane poprzez wyko-
rzystanie wartości średnich aktywów oraz skorygowanych kapitałów własnych 
na podstawie danych z początku i końca danego okresu. Okres analizy obejmuje 
zarówno okres przedkryzysowy (rok 2006 i pierwszą połowę 2007 r.), okres 
kryzysu, oraz powolną poprawę w latach 2010 i 2011. Dane wykorzystane 
w analizie oraz jej wyniki przedstawione zostały w tabelach 4, 5 i 6.
TABELA 4: Kalkulacja wartości indeksu Z-score dla sektora bankowego w Polsce w okresie 
kwiecień 2006 – czerwiec 2011

Okres
Wynik za-
gregowany 
(w mln zł)

Wynik 
kwartalny 
(w mln zł)

Przeciętne 
aktywa

 (w mln.zł)

Przeciętne ka-
pitały własne

 (w mln zł)

ROA roczne 
(kw./kw.)

(w %)

CAR
(w %)

Odchylenie 
kwartalne (6 kw.) 

(w %)
Z-score

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006

II kw. 5 798 2 817 615 466 48 638 1,72 7,90 x x

III kw. 8 399 2 601 641 136 49 579 1,74 7,73 x x

IV kw. 10 697 2 298 668 433 50 585 1,67 7,57 x x

2007

I kw. 3 639 3 639 700 371 51 711 1,73 7,64 x x

II kw. 7 168 3 529 723 564 54 012 1,77 7,53 x x

III kw. 10 486 3 318 752 423 56 714 1,80 7,49 0,04 213,55

IV kw. 13 674 3 188 784 773 59 745 1,85 7,50 0,06 161,90
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TABELA 4 (cd.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008

I kw. 4 048 4 048 815 888 62 766 1,83 7,58 0,06 149,21

II kw. 8 637 4 589 857 115 64 210 1,89 7,58 0,07 124,98

III kw. 12 638 4 001 905 094 68 536 1,88 7,59 0,06 159,47

IV kw. 13 658 1 020 988 363 73 708 1,53 7,55 0,12 76,24

2009

I kw. 2 102 2 102 1 057 344 79 317 1,23 7,50 0,25 37,58

II kw. 4 549 2 447 1 063 903 84 253 0,95 7,62 0,37 24,45

III kw. 6 964 2 415 1 048 946 88 397 0,77 7,83 0,46 19,39

IV kw. 8 278 1 314 1 053 224 89 544 0,78 8,09 0,48 18,33

2010

I kw. 2 473 2 473 1 071 551 92 975 0,82 8,38 0,43 20,49

II kw. 5 466 2 993 1 105 319 95 016 0,86 8,55 0,29 31,09

III kw. 8 513 3 047 1 135 338 98 439 0,90 8,61 0,16 56,82

IV kw. 11 420 2 907 1 150 196 100 060 1,02 8,66 0,09 98,70

2011

I kw. 3 783 3 783 1 177 616 102 208 1,11 8,66 0,13 72,61

II kw. 7 790 4 007 1 210 798 104 072 1,18 8,66 0,15 62,72

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Powyższe kalkulacje pokazują, że okres kryzysu doprowadził do zdecydowa-
nego obniżenia wartości Z-score w skali całego sektora bankowego. O ile przed 
kryzysem jego wartość dla badanej zmienności kwartalnej wynosiła ponad 213,5, 
o tyle najniższa wartość – 18,33 – została osiągnięta przy badaniu zmienności 
w okresie od drugiego półrocza 2008 r. do końca roku kolejnego, a więc w czasie 
najbardziej niestabilnego funkcjonowania systemu finansowego w Polsce. Ozna-
cza to ponad dziesięciokrotnie mniejsze możliwości absorbowania potencjalnych 
strat przez sektor w końcu 2009 r. w stosunku do okresu dwa lata wcześniejszego. 

Zastosowanie średniej ruchomej pozwalało pokazać, jak dynamiczne były 
zmiany w wielkości wskaźnika i jak szybko, w wyniku pogorszenia wyników 
finansowych, sektor bankowy zmierzał w kierunku zmniejszania odległości 
od bankructwa. 

Rok 2010 przyniósł czasowe odwrócenie tendencji, wzrost poziomu 
bezpieczeństwa, choć w wartościach Z-Score nadal zaobserwować można 
konsekwencje dużej zmienności kategorii wynikowych w okresie kryzysu. 
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Duże zróżnicowanie efektywności sektora w stosunku do osiąganych wcześniej 
zysków sprawiło, że w 2011 r. po raz drugi zauważalna jest obniżka ogólnego 
poziomu bezpieczeństwa i powiększającego się ryzyka bankructwa. analiza 
w wymiarze form prowadzenia działalności bankowej. Kalkulacje wskaźni-
ka Z-score dla banków spółdzielczych oraz komercyjnych, a także graficzna 
ilustracja obliczonego indeksu znajdują się w tabelach 5 i 6.

TABELA 5: Kalkulacja wartości Z-score dla banków komercyjnych krajowych oraz oddziałów 
instytucji kredytowych działających w Polsce w okresie kwiecień 2006 – czerwiec 2011

Okres
Wynik za-
gregowany 
(w mln zł)

Wynik 
kwartalny 
(w mln zł)

Przeciętne 
aktywa

 (w mln zł)

Przeciętne 
kapitały własne 

(w mln zł)

ROA roczne 
(kw./kw.)

(w %)

CAR
(w %)

Odchylenie  
kwartalne (6 kw.)

(w %)
Z-score

2006
II kw. 5 541 2 694 577 818 45 546 1,79 7,88 x x

III kw. 7 999 2 458 602 191 46 222 1,76 7,68 x x
IV kw. 10 194 2 195 627 672 47 507 1,80 7,57 x x
2007
I kw. 3 460 3 460 656 753 48 237 1,75 7,61 x x

II kw. 6 824 3 364 678 367 51 315 1,79 7,54 x x
III kw. 9 942 3 118 706 097 53 116 1,82 7,50 0,02 386,96
IV kw. 13 058 3 116 741 017 57 305 1,88 7,55 0,04 226,85

2008
I kw. 3 800 3 800 769 957 59 234 1,85 7,63 0,05 206,28

II kw. 8 149 4 349 804 655 59 871 1,90 7,60 0,05 178,62
III kw. 11 888 3 739 851 243 67 562 1,90 7,70 0,06 167,92
IV kw. 12 758 870 931 453 72 408 1,52 7,72 0,13 70,65

2009
I kw. 1 902 1 902 1 000 256 75 442 1,21 7,67 0,26 35,56

II kw. 4 189 2 287 1 006 185 81 438 0,93 7,83 0,39 23,51
III kw. 6 405 2 216 990 640 83 309 0,74 7,96 0,48 18,86
IV kw. 7 593 1 188 992 958 83 655 0,76 8,12 0,50 17,94

2010
I kw. 2 255 2 255 1 008 602 89 447 0,79 8,45 0,44 20,15

II kw. 5 055 2 799 1 040 176 90 308 0,84 8,60 0,29 30,93
III kw. 7 909 2 855 1 068 959 93 039 0,89 8,67 0,16 56,72
IV kw. 10 685 2 775 1 081 641 93 574 1,02 8,72 0,10 93,76

2011
I kw. 3 549 3 549 1 105 677 94 944 1,12 8,66 0,14 67,67

II kw. 7 328 3 779 1 137 178 96 612 1,18 8,61 0,16 58,65

Ź r ó d ł o: oprac. własne.
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TABELA 6: Kalkulacja wartości Z-score dla banków spółdzielczych w Polsce w okresie kwie-
cień 2006 – czerwiec 2011

Okres
Wynik za-
gregowany 
(w mln zł)

Wynik 
kwartalny 
(w mln zł)

Przeciętne 
aktywa (w 

mln zł)

Przeciętne 
kapitały własne 

(w mln zł)

ROA roczne 
(kw./kw.)

(w %)

CAR
(w %)

Odchylenie  
kwartalne  (6 kw.) 

(w %)
Z-score

2006
II kw. 257 123 37 648 3 677 1,35 9,77 x x

III kw. 400 143 38 945 3 713 1,38 9,53 x x
IV kw. 503 103 40 761 3 727 1,37 9,14 x x
2007
I kw. 179 179 43 618 3 951 1,41 9,28 x x

II kw. 344 165 45 197 4 247 1,40 9,24 x x
III kw. 544 200 46 376 4 335 1,47 9,27 0,04 247,11
IV kw. 686 142 48 197 4 471 1,50 9,36 0,06 188,83
2008
I kw. 248 248 50 372 4 752 1,59 9,44 0,08 128,23

II kw. 488 240 52 460 5 085 1,68 9,52 0,12 91,24
III kw. 750 262 53 851 5 190 1,74 9,51 0,14 77,21
IV kw. 900 150 55 568 5 161 1,70 9,62 0,13 85,24
2009
I kw. 200 200 57 088 5 622 1,56 9,80 0,10 107,07

II kw. 360 160 57 717 6 004 1,38 9,98 0,13 88,12
III kw. 559 199 58 305 6 042 1,24 10,18 0,18 61,58
IV kw. 686 127 60 266 6 082 1,18 10,24 0,23 49,11
2010
I kw. 217 217 62 949 6 375 1,18 10,24 0,24 47,00

II kw. 411 194 65 144 6 749 1,20 10,22 0,21 54,78
III kw. 604 193 66 380 6 816 1,15 10,23 0,15 76,71
IV kw. 736 134 68 555 6 972 1,12 10,22 0,08 134,90
2011
I kw. 235 235 71 939 7 264 1,11 10,16 0,04 255,39

II kw. 462 228 73 620 7 460 1,12 10,13 0,03 347,99

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Ważne informacje wnosi przede wszystkim analiza ryzyka bankructwa 
banków w perspektywie ich form własności. Początkowa znacząca różnica 
w wartości Z-score (według analiz II kw. 2006 r. – III kw. 2007 r. wynosiła ona 
blisko 140 odchyleń) na korzyść banków komercyjnych zdeterminowana była 
przede wszystkim ich niezwykle wysokim poziomem rentowności, wyrażonych 
w dekompozycji Z-score poprzez wartość ROA dla sektora. Efektywność ta 
mierzona wskaźnikiem rentowności aktywów miała ponadto charakter trwały. 
W związku z niewielkimi odchyleniami i wysokim mianownikiem indeksu 
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bezpieczeństwa, jego wartość znajdowała się na niezwykle wysokim poziomie 
w odniesieniu do banków komercyjnych. Znaczący wpływ kryzysu finansowe-
go, powodujący obniżenie przychodów tej kategorii banków, oraz zrealizowanie 
się w wysokim stopniu ryzyka kredytowego spowodowały drastyczny spadek 
ROA, a także jednocześnie bardzo szybki wzrost jego zmienności mierzonej 
odchyleniem standardowym. W wyniku tego niekorzystnego zestawienia zja-
wisk, zdolność do absorpcji strat w sektorze banków komercyjnych zmalała do 
poziomu bliskiego 20 w okresie od początku 2009 r. do połowy 2010 r. Warto 
zauważyć, że są to wartości blisko dwudziestokrotnie mniejsze niż w roku 
2007. Jednocześnie, za pozytywne działania uznać należy podnoszenie relacji 
kapitałów własnych do sumy bilansowej (w znacznej mierze banki zostały 
zmotywowane zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego o konieczności 
zatrzymania zysków i niewypłacania dywidendy). Mimo jednak znaczącego 
wzrostu, zwłaszcza w 2009 i 2010 r., ich wartość pozostaje w sektorze banków 
komercyjnych mniejsza niż 9%. Początek roku 2011 przyniósł – podobnie jak 
w perspektywie całego sektora – tendencję spadkową w zakresie bezpieczeń-
stwa banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych.  

WYKRES 5: Relacja wartości Z-score dla wybranych grup w Polsce w okresie kwiecień 2006 
– czerwiec 2011

Ź r ó d ł o: oprac. własne.
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Zmiany wartości indeksu Z-score w przypadku sektora banków spół-
dzielczych miały zdecydowanie łagodniejszy przebieg. Wartość początkowa 
z 2007 r. była wprawdzie zdecydowanie niższa niż w przypadku banków 
komercyjnych, ale też jej obniżka była zdecydowanie mniejsza. Jak wynika 
z przedstawionych powyżej obliczeń, minimalna wartość indeksu wyniosła 47, 
co oznacza, że była ona blisko 250% większa niż w analogicznym czasie dla 
sektora komercyjnego. Początek 2009 r. był momentem, gdy po raz pierwszy 
wartość Z-score dla banków spółdzielczych była wyższa niż dla komercyjnych 
i taki stan rzeczy utrzymał się aż do końca analizowanego okresu. Co waż-
niejsze, nie została też przełamana tendencja wzrostowa indeksu dla sektora 
spółdzielczego i w II kw. 2011 r. wyniosła 347,99. Warta podkreślenia jest więc 
niezwykła stabilność wskaźnika bezpieczeństwa podmiotów regulowanych 
prawem spółdzielczym. Zdecydowanie niższa amplituda wahań oraz szybkość 
wychodzenia z niewielkiego wzrostu ryzyka bankructwa są przede wszystkim 
skutkiem wyjątkowej stabilności osiąganych wyników. Spowodowane to jest 
niewątpliwie stałością relacji z klientami, niewielką sumą bilansową poszcze-
gólnych banków i związaną z tym łatwością ich zarządzania, a także tradycją 
oraz ich geograficznym rozmieszczeniem, głównie na terenach wiejskich, gdzie 
spłacanie zobowiązań jest dobrym obyczajem. Determinantą tak stabilnego 
i wzrastającego znacząco od 2009 r. poziomu bezpieczeństwa banków spół-
dzielczych pozostaje również sukcesywny wzrost udziału kapitałów własnych 
w strukturze ich zagregowanego bilansu. Utrzymuje się on od tego czasu na 
poziomie przekraczającym 10%. Bezpieczeństwo sektora banków spółdziel-
czych, mierzone indeksem Z-score okazało się stabilniejsze. W długim okresie 
ryzyko bankructwa tego typu podmiotów finansowych w Polsce jest mniejsze, 
a ryzyko inwestowania w nie zdecydowanie niższe. 

Podsumowanie

Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza poziomu bezpieczeństwa 
banków działających w Polsce, z uwzględnieniem formy własności, ukazała 
specyfikę naszego kraju na tle publikowanych do tej pory badań. Zarówno 
wykorzystanie indeksu bezpieczeństwa BFG, jak i wskaźnika Z-score prowadzi 
do wniosku, że kryzys finansowy uwydatnił słabość budowania bezpieczeństwa 
banków na pozornych, ponadprzeciętnie wysokich wynikach finansowych 



Porównanie bezpieczeństwa banków spółdzielczych i komercyjnych w Polsce 271

i wykorzystywanej dźwigni, z jednoczesną rezygnacją ze wzmacniania bazy 
kapitałowej oraz dbałości o wysoką jakość portfeli kredytowych. Niskie 
nasycenie rynku bankowego w Polsce oraz wyjątkowa dynamika wzrostu 
gospodarczego będąca skutkiem akcesji do Wspólnot Europejskich dały 
płaszczyznę do generowania wskaźników rentowności wśród banków ko-
mercyjnych na niezwykle wysokim poziomie. Kryzys finansowy pozwolił na 
przypomnienie podstawowej zasady, że o bezpieczeństwie banków decyduje 
przede wszystkim zdrowy bilans, którego następstwem pozostają stabilne 
relacje w rachunku wyników. 
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Krzysztof KIL

A COMPARISON OF SAFETY OF COOPERATIVE AND COMMERCIAL BANKS  
IN POLAND DURING THE 2007–2009 CRISIS 

(S u m m a r y)

This paper contains an analysis of the level of security of banks operating in Poland, with 
forms of the ownership taken into account. The results of the analysis have shown specificity of 
our country when compared to research already published. During volatile conditions in global 
markets nearly constant level of security of the cooperative banks and high dynamicity of indica-
tors of commercial banks should be pointed out. Both BFG safety and the Z-score indexes lead 
to the conclusion that the financial crisis has highlighted the weakness of basing the security of 
banks on apparent, above-average financial results and used leverage, with the simultaneous 
abandonment of strengthening the capital base and of maintaining quality of loan portfolios. 


