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• Stabilne tempo wzrostu gospodarki 

• Stabilna sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw  

• Poprawa na rynku pracy i nastrojów konsumentów 

• Sytuacja na rynku finansowym względnie stabilna, ale wzrost w długim końcu krzywej 

rentowności, znaczne osłabienie złotego wobec USD i CHF, silna przecena akcji banków 

• Stabilna sytuacja finansów publicznych (zniesienie procedury nadmiernego deficytu) 

• Sytuacja na rynku nieruchomości relatywnie korzystna (rekordowa sprzedaż na rynku 

pierwotnym, wzrost inwestycji mieszkaniowych) 

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski  

OTOCZENIE 
ZEWNĘTRZNE 

• Wzrost bazy kapitałowej  

• Kontynuacja zaleceń KNF w sprawie minimalnych współczynników TCR i Tier I, polityki 

dywidendowej, nałożenie dodatkowego wymogu kapitałowego na banki mające ekspozycje na 

rynku walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie 

• Ograniczona liczba banków nie spełniających wymogów CRR oraz zaleceń KNF 

KAPITAŁY 

• Dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności  

• Po raz pierwszy od 2007 stan depozytów sektora niefinansowego  przewyższył stan kredytów PŁYNNOŚĆ 

• Ograniczone zmniejszenie zatrudnienia i sieci sprzedaży 

• Wzrost koncentracji mierzonej udziałem 10-ciu największych banków 

• Wzrost udziału inwestorów krajowych (przejęcie kontroli przez PZU nad Alior Bankiem) 

STRUKTURA 
SEKTORA 

• Silne pogorszenie wyniku finansowego sektora bankowego na skutek upadłości SK Banku. 

Dodatkowo wyniki banków znajdowały się pod presją redukcji stóp procentowych NBP, 

obniżenia stawek opłaty interchange, rosnących opłat na rzecz BFG, jak też ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy 

• W kolejnych okresach wyniki finansowe znajdą się pod presją zmian regulacyjnych, w 

szczególności ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (niektóre z banków mogą 

zacząć generować straty lub znaleźć się na granicy rentowności) 

 

WYNIKI 
FINANSOWE 
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KREDYTY 

JAKOŚĆ 
KREDYTÓW 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

INNE 

• Wbrew obawom związanym z rekordowo niskimi stopami procentowymi odnotowano 

rekordowy przyrost stanu depozytów sektora niefinansowego, czemu sprzyja utrzymujące się 

ożywienie gospodarki 

• Stan depozytów i kredytów sektora finansowego pozostaje względnie stabilny 

• Pozostałe zobowiązania bez większych zmian 

 

Finansowanie zagraniczne pozostaje względnie stabilne (w połowie 2015 odnotowano 

rekordowy poziom, po części na skutek osłabienia PLN względem CHF i USD), ale jego rola 

ulega stopniowemu obniżeniu, co sprzyja zwiększeniu stabilności sektora. Stan środków 

pochodzących od podmiotów macierzystych względnie stabilny 

 

• Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna, ale w niektórych obszarach pogorszenie 

(głównie pozostałe kredyty dla gospodarstw domowych) 

• Kontynuacja transakcji sprzedaży portfela „złych” kredytów konsumpcyjnych, silny wzrost 

sprzedaży portfela „złych” kredytów mieszkaniowych 

• Umiarkowany wzrost sumy bilansowej 

• Zmniejszenie udziału najpłynniejszych aktywów 

• Struktura walutowa bez większych zmian 

• Finansowania długoterminowe bez większych zmian, ale jego udział w strukturze zobowiązań 

uległ obniżeniu 

• Umiarkowany wzrost akcji kredytowej (głównym obszarem wzrostu były kredyty dla 

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) 

W ocenie NBP  obecne tempo wzrostu akcji kredytowej nie powinno prowadzić do narastania 

nierównowag oraz zagrażać stabilności finansowej, a zarazem nie powinno stanowić 

przeszkody dla rozwoju gospodarki  

• Niewłaściwe praktyki w zakresie generowania części kredytów mieszkaniowych - 

niedoszacowanie ryzyka stopy procentowej, zaniżanie kosztów utrzymania, nadmiernie 

wydłużone okresy kredytowania - w związku z czym KNF wydała bankom szereg 

indywidualnych zaleceń 

 



6 

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne 
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OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 
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Stabilne tempo wzrostu gospodarki 
Stabilna sytuacja finansów publicznych, zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu 

PROGNOZY WZROSTU 

  2016 2017 2018 

NBP (03/2016) 

Polska 3,8 3,8 3,4 

OECD (03/2016) 

Polska 3,4 3,5 

strefa euro  1,4 1,7 

Niemcy 1,3 1,7 

USA 2,0 2,2 

Chiny 6,5 6,2 

Komisja Europejska (05/2016) 

Polska 3,7 3,6 

strefa euro  1,6 1,8 

Niemcy 1,6 1,6 

USA 2,3 2,2 

Chiny 6,5 6,2 



Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne 
wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji  

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. 

Stabilna sytuacja przedsiębiorstw, poprawa sytuacji na rynku pracy,  
wzrost wskaźników koniunktury i optymizmu konsumentów 
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Utrzymywanie się deflacji, korekta polityki pieniężnej, rekordowo niskie stopy procentowe 

 GD                            6,2%  
     Mieszkaniowe     4,4% 
     Konsumpcyjne    8,0% 
 Przedsiębiorstwa   3,6% 

 GD                            1,8% 
 Przedsiębiorstwa   1,5% 
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Znaczne osłabienie złotego względem CHF i USD, słaba koniunktura na GPW 



Rekordowa sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym, ceny względnie stabilne, koszty budowy 
stabilne, wzrost inwestycji mieszkaniowych 

11 

Ryzyko wzrostu cen wynikającego z silnego wzrostu zdolności 
kredytowej oraz przenoszenia oszczędności na rynek nieruchomości 
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• POZYCJA KAPITAŁOWA I PŁYNNOŚCIOWA 

• WYNIKI FINANSOWE 

• GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI I ZWIĄZANE Z NIMI RYZYKO 
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2013 2014 2015 

FUNDUSZE WŁASNE (mld zł) 138,6 145,2 159,1 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 884,9 952,3 975,2 

ŁĄCZNY WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOWY (WYPŁACALNOŚCI) 

  Sektor 15,7 15,2 16,3 

  Banki komercyjne 15,8 15,2 16,5 

  Banki spółdzielcze 14,3 15,7 13,7 

Rozkład banków względem współczynnika wypłacalności 

   < 8% - 1 2 

   8-12% 84 27 28 

   12% i więcej 528 575 569 

Udział banków w aktywach sektora 

   < 8% - 0,0% 0,1% 

   8-12% 5,8% 1,9% 1,8% 

   12% i więcej 91,9% 95,9% 96,1% 

Współczynnik kapitału Tier I 

  Sektor x 14,0 15,0 

  Banki komercyjne x 14,0 15,2 

  Banki spółdzielcze x 14,5 12,5 

Wzrost bazy kapitałowej efektem polityki KNF 
Ograniczona liczba banków nie spełniających wymogów CRR oraz zaleceń KNF 

• Znaczny wzrost funduszy własnych (o 9,6%) pod wpływem zaleceń 

KNF odnośnie minimalnych poziomów współczynnika Tier I oraz 

łącznego współczynnika kapitałowego, polityki dywidendowej oraz 

nałożenia dodatkowego wymogu kapitałowego na banki mające 

istotne portfele walutowych kredytów zabezpieczonych hipotecznie 

• Ograniczona  liczba banków nie spełniających wymagań CRR i 

zaleceń KNF  

• Zalecane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej,  a w przypadku 

niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu 

ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz ryzyka 

wynikającego z czynników w otoczeniu zewnętrznym 
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Zalecane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej,  a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu 

ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz ryzyka wynikającego z czynników w otoczeniu zewnętrznym 

Upadłość SK bank 



Zadowalająca sytuacja w zakresie bieżącej płynności, zrównoważenie stanu kredytów i depozytów 
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2013 2014 2015 

Podstawowa rezerwa płynności 296,3 291,2 274,0 
Uzupełniająca rezerwa płynności 142,6 183,7 199,4 
Środki obce niestabilne 292,2 321,9 315,6 
Luka płynności krótkoterminowej 146,8 152,9 157,7 
Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,5 1,5 1,5 

      
Kredyty dla sektora niefinansowego 798,4 855,6 921,9 
Depozyty sektora niefinansowego 775,4 854,1 938,8 
Różnica pomiędzy depozytami a kredytami -23,0 -1,5 16,8 

Relacja kredyty/depozyty 103,0% 100,2% 98,2% 

• Zadowalające przestrzeganie Uchwały KNF nr 386/2008 - 

podstawowe miary płynności względnie stabilne i  na odpowiednich 

poziomach 

• Prawie wszystkie banki spełniały obowiązujący od października 

wymóg LCR  

• Po raz pierwszy od 2007 stan depozytów sektora niefinansowego 

przewyższył poziom kredytów udzielonych temu sektorowi 

Wymagane 
minimum 

Wymagane minimum – 60% Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej 
płynności, nadal zalecane są działania zmierzające do wzrostu 
stabilności źródeł finansowania 



• Wyniki znajdowały się pod presją upadłości SK 

banku, redukcji stóp procentowych NBP, 

obniżenia stawek opłaty interchange, rosnących 

opłat na rzecz BFG, ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy  

• Pogorszenie wyników odnotowano w 523 

podmiotach skupiających 77,2% aktywów 

sektora 

• 18 podmiotów wykazało stratę w łącznej 

wysokości 2,1 mld zł (w tym SK bank 1,6 mld zł)  

16 

Wynik finansowy netto 12/2014 – 15 877 mln zł 

Wynik finansowy netto 12/2015 – 11 462 mln zł 

Silne pogorszenie wyniku finansowego na skutek upadłości SK banku i działań regulacyjnych 

-4 415 mln zł; -27,8% 

Upadłość SK bank 
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   -1 796;  -4,8% 

     +516;  +7,6% 

      -457;  -3,3% 

+ 3 464;  +11,6% 

     +460;  +5,2% 

Wybrane pozycje dochodów i kosztów w 2015 (mln zł) 

DOCHODY                                                                                               KOSZTY                     

Upadłość SK bank 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 
Wzrost opłat na BFG 

Redukcja stóp 

Redukcja opłat interchange 

Upadłość SK bank 
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Pogorszenie 

podstawowych miar 

efektywności działania 

Wzrost udziału kosztów działania i amortyzacji oraz salda 

odpisów i rezerw w wyniku działalności bankowej i pozostałych 

przychodach i kosztach operacyjnych 

• Wzrost ujemnego salda odpisów i 

rezerw na skutek odpisów w SK bank 

• Wzrost ujemnego salda odpisów z 

tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 

237 mln zł), kredytów dla 

przedsiębiorstw (o 15 mln zł) i 

kredytów mieszkaniowych (o 12 mln 

zł), wzrost rezerw (o 356 mln zł) oraz 

obniżenie dodatniego wyniku z tytułu 

IBNR (o 103 mln zł) 

• Obniżenie ujemnego salda odpisów w 

przypadku pozostałych kredytów dla 

gospodarstw domowych (o 139 mln 

zł) oraz odpisów z tytułu aktywów 

niefinansowych (o 135 mln zł) 
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Główną przyczyną silnego obniżenia wyników była 

upadłość SK Banku, do jakiej doszło w końcu 2015. 

Gdyby nie to zdarzenie, to wynik finansowy netto 

sektora byłyby zdecydowanie wyższy. Również miary 

efektywności działania przybrałyby znacznie 

korzystniejsze wartości 

 Wpływ upadłości SK Banku na wyniki sektora bankowego (rachunek uproszczony) 



20 

• W kolejnych okresach, kluczowe znaczenie dla wyników banków będzie miał rozwój koniunktury w polskiej gospodarce oraz 

czynniki o charakterze regulacyjnym. Do głównych czynników o charakterze regulacyjnym należy zaliczyć uchwalenie ustawy o 

podatku od niektórych instytucji finansowych, rosnące składki na rzecz BFG, jak też ewentualną redukcję stóp procentowych NBP 

oraz ewentualne ustawowe rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 

 

• Wprowadzenie podatku od aktywów (w wysokości 0,44% aktywów) będzie wywierało silną presję na wyniki banków (w 2016 

podatek ten obniży wyniki banków o około 4 mld zł), przy czym banki o niskiej efektywności działania będą miały problemy z 

zachowaniem rentowności, a część z nich może stać się trwale nierentowna (problem ten będzie dotyczył banków o ROA w 

granicach 0,44% lub niższym skupiających około 20% aktywów sektora). 

Podatek może doprowadzić  
do powstania strat 
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Umiarkowany wzrost sumy bilansowej sektora bankowego Zmiana sumy bilansowej    +67,9 mld zł;  +4,4% 
skorygowana                        +46,9 mld zł;  +3,0%   



• W 2015 odnotowano umiarkowany 

wzrost akcji kredytowej 

• Głównym obszarem wzrostu były 

kredyty dla przedsiębiorstw i 

gospodarstw domowych  

• W ocenie NBP  obecne tempo 

wzrostu akcji kredytowej zbliżone 

jest do nominalnego tempa wzrostu 

PKB i nie powinno prowadzić do 

narastania nierównowag oraz 

zagrażać stabilności finansowej, a 

zarazem nie powinno stanowić 

przeszkody dla rozwoju gospodarki 

Umiarkowane tempo wzrostu  kredytów 

2013 2014 2015 
    Nominalna     Skorygowana 

  mld zł % mld zł % 

KREDYTY OGÓŁEM 971,9 1043,1 1118,5 75,4 7,2% 57,3 5,4% 

Sektor finansowy 41,3 54,6 61,3 6,8 12,4% 6,6 12,0% 

Sektor niefinansowy 837,8 895,4 961,8 66,4 7,4% 48,5 5,3% 

     Gospodarstwa domowe  554,6 588,9 628,5 39,6 6,7% 23,5 3,9% 

      - mieszkaniowe 335,7 355,9 381,3 25,4 7,1% 10,3 2,8% 

      - konsumpcyjne 126,3 131,6 140,2 8,6 6,5% 7,9 5,9% 

      - pozostałe 92,6 101,4 107,0 5,6 5,5% 5,3 5,2% 

      Przedsiębiorstwa 278,0 300,9 327,3 26,4 8,8% 24,6 8,1% 

Sektor budżetowy 5,3 5,6 6,0 0,4 6,9% 0,4 6,8% 

wg waluty 92,8 93,1 95,3 2,3 2,5% 2,3 2,5% 

- złote               

- waluty 696,8 754,3 814,1 59,8 7,9% 59,8 7,9% 

22 
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Kredyty MIESZKANIOWE  

• Stabilny wzrost akcji kredytowej (przyrost stanu kredytu 

porównywalny z odnotowanym w 2014; przyrost byłby wyższy 

gdyby nie duże transakcje sprzedaży „złych” kredytów). Dane 

AMRON wskazują na wzrost akcji kredytowej 

• Pomimo przejściowego wzrostu udziału kredytów walutowych 

na skutek skokowego osłabienia PLN względem CHF w styczniu 

2015, w kolejnych miesiącach ulegał on obniżeniu i na koniec 

roku wynosił 44,4% i był najniższy od 2001. Jednocześnie 

zmniejsza się stan kredytów wyrażony w walutach oryginalnych 

(w przypadku CHF na koniec 2015 wynosił 34,9 mld CHF, 

podczas gdy w szczytowym momencie w 2009 wynosił 48,2 mld 

CHF) 

• Zjawiska niekorzystne: niedoszacowanie ryzyka stopy 

procentowej, zaniżanie kosztów utrzymania na poziomie 

nieadekwatnym do wydatków faktycznie ponoszonych przez 

gospodarstwa domowe oraz nadmiernie wydłużone okresy 

kredytowania. Mając to na uwadze KNF wydała poszczególnym 

bankom indywidualne zalecenia, które mają być wprowadzone 

nie później niż w I połowie 2016 (wstępny monitoring wskazuje, 

że banki dokonują oczekiwanej korekty) 

 

Kredyty KONSUMPCYJNE 

• Przyrost akcji kredytowej wyższy niż w 2014 (przyrost byłby 

wyższy gdyby nie transakcje sprzedaży „złych” kredytów). Dane 

UKNF i BIK, wskazują na rekordowy poziom sprzedaży kredytów 

konsumpcyjnych w ujęciu wartościowym 

• Kredyty udzielone według uproszczonych zasad dominują w 

ilości nowo udzielanych kredytów 

 

POZOSTAŁE kredyty dla gospodarstw domowych 

• Stabilny wzrost akcji kredytowej, choć nieco niższy niż w 2014 

 Kwartalna zmiana (skorygowana) stanu kredytów (mld zł) 
Umiarkowany wzrost kredytów dla gospodarstw domowych 

(przyrost porównywalny do odnotowanego w 2014), któremu 

sprzyja stabilny wzrost gospodarki, poprawa sytuacji na rynku 

pracy oraz rekordowo niskie stopy procentowe 
MIESZKANIOWE               +10,3 mld zł;     +2,8% 

POZOSTAŁE GD                 +5,3 mld zł;       +5,2% 

KOSNUMPCYJNE                +7,9 mld zł;       +5,9% 
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 Wybrane kwestie dotyczące kredytów mieszkaniowych 
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 Profil kredytów i kredytobiorców w 2015 (udział w liczbie udzielonych kredytów) 
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 Wybrane charakterystyki kredytów konsumpcyjnych (struktura kredytów wg klasyfikacji banków) 
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 POPYT I PODAŻ – Kredyty MIESZKANIOWE 

Prognoza -3% Prognoza -5% 

 POPYT I PODAŻ – Kredyty KONSUMPCYJNE 

Prognoza +7% 
Prognoza +10% 
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• Odnotowany w 2015 przyrost stanu 

kredytów dla przedsiębiorstw był wyższy 

niż w 2014, co należy łączyć z 

utrzymującym się ożywieniem 

gospodarki, rekordowo niskimi stopami 

procentowymi, rządowym programem 

Portfelowej Linii Gwarancyjnej De 

Minimis (z programu skorzystało około 

100 tys. przedsiębiorców, BGK udzielił 

gwarancji na kwotę ponad 25 mld zł, co 

przełożyło się na około 45 mld zł 

kredytów) oraz poprawą nastrojów 

przedsiębiorstw 

 

• W kolejnych okresach zachodzi szansa 

na kontynuację ożywienia akcji 

kredytowej. Głównym źródłem 

zagrożenia dla rozwoju akcji kredytowej 

w kolejnych okresach stanowi 

niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w 

otoczeniu polskiej gospodarki. 

Ewentualna realizacja negatywnych 

scenariuszy mogłaby mieć niekorzystny 

wpływ na gospodarkę krajową oraz 

skłonność przedsiębiorstw i 

konsumentów do zwiększania 

aktywności, inwestycji i konsumpcji 

 

• W kontekście akcji kredytowej dla 

sektora przedsiębiorstw należy mieć na 

uwadze stały rozwój alternatywnych 

form finansowania, jak też 

samofinansowanie, któremu sprzyja 

relatywnie dobra sytuacja 

przedsiębiorstw 

 Kwartalna zmiana (skorygowana) stanu kredytów (mld zł) 

DUŻE        +14,8 mld zł;   +11,7% 

PRZEDSIĘBIORSTWA OGÓŁEM              +24,6 mld zł;     +8,1% 

MSP            +9,8 mld zł;   +5,5% 
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Systematyczny rozwój alternatywnych w stosunku do bankowych 
form finansowania przedsiębiorstw 

Stan emisji obligacji korporacyjnych + 21,3% 

Rynek leasingu + 16,3% 

Rynek faktoringu + 4,5% 
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Dynamika kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce pozostaje wyższa niż w strefie euro 

 ROCZNE TEMPO WZROSTU KREDYTÓW (12/2015) 

W kontekście umiarkowanej dynamiki kredytów dla sektora niefinansowego, 

trzeba mieć na uwadze, że zjawisko to występuje nie tylko w Polsce, ale i w 

większości krajów UE, przy czym na tle wielu innych krajów dynamikę akcji 

kredytowej w Polsce można uznać za relatywnie wysoką. Warto odnotować, 

że po kilku latach obniżania lub stagnacji akcji kredytowej w strefie euro 

pojawiło się ożywienie akcji kredytowej 
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Zmniejszenie udziału najbardziej płynnych aktywów 

• Przez większość 2015 obserwowano wzrost stanu 

najpłynniejszych aktywów, po czym w grudniu nastąpił ich 

spadek wynikający z ich silnego zmniejszenia w banku 

państwowym (zjawisko charakterystyczne dla końca roku). 

W konsekwencji na koniec roku ich stan był na poziomie 

zbliżonym do końca 2014, ale ich udział w sumie bilansowej 

uległ istotnemu obniżeniu 

 

• W strukturze aktywów płynnych uwagę zwraca dalszy wzrost 

portfela obligacji skarbowych, przy jednoczesnej redukcji 

portfela bonów pieniężnych NBP (tendencja obserwowana od 

2013) 



Umiarkowany wzrost zobowiązań i  kapitałów 

2013 2014 2015 
  Nominalna Skorygowana 

  mld zł % mld zł % 

ZOBOWIĄZANIA 1 252,7 1 366,0 1 426,2 60,2 4,4% 45,3 3,3% 

Depozyty i kredyty sek. finansowego 257,5 258,8 259,1 0,4 0,1% -7,5 -2,8% 

Depozyty sektora niefinansowego 775,4 854,1 938,8 84,7 9,9% 81,4 9,5% 

       Gospodarstwa domowe 548,2 606,4 665,7 59,3 9,8% 56,7 9,3% 

       Przedsiębiorstwa 209,7 229,4 253,3 23,9 10,4% 23,3 10,1% 

Depozyty sektora budżetowego 55,4 60,6 48,4 -12,2 -20,2% -13,3 -21,5% 

Emisje własne 53,8 54,4 57,6 3,2 5,8%     

Zobowiązania podporządkowane 7,0 7,5 6,7 -0,8 -10,7%     

Pozostałe 103,6 130,6 115,6 -15,0 -11,5%     

wg waluty               

 - złotowe 986,2 1 076,3 1 132,9 56,6 5,3% 56,6 5,3% 

 - walutowe 266,5 289,7 293,3 3,6 1,2% -11,3 -3,7% 

wg kraju               

 - rezydent 1 035,0 1 127,9 1 188,2 60,3 5,3% 54,9 4,8% 

 - nierezydent 217,7 238,1 238,0 -0,1 -0,1% -9,6 -3,9% 

    w tym z grupy macierzystej 120,1 103,5 97,5 -6,0 -5,8%     

KAPITAŁY 153,0 166,0 173,7 7,7 4,6%     
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Rekordowy przyrost depozytów sektora niefinansowego  

 Kwartalna zmiana (skorygowana) stanu depozytów (mld zł) 

SEKTOR NIEFINANSOWY OGÓŁEM w 2015 +81,4 mld zł; +9,5% 

PRZEDSIĘBIORSTWA w 2015 +23,3 mld zł; +10,1% 

GOSPODARSTWA DOMOWE w 2015 +56,7 mld zł; +9,3% 
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• Pomimo obaw związanych z rekordowo niskimi 

stopami procentowymi, w 2015 odnotowano 

rekordowy przyrost depozytów 

 

• W kontekście wzrostu bazy depozytowej wyzwaniem 

dla banków pozostaje  środowisko niskich stóp 

procentowych (zmniejszenie skłonności do 

oszczędzania w bankach, zmniejszenie przyrostu 

depozytów z tytułu odsetek od już złożonych lokat), 

ale z drugiej strony, niskie stopy procentowe 

sprzyjają utrzymaniu ożywienia gospodarki, co 

przekłada się na poprawę sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw oraz sytuacji na rynku pracy, a to 

przekłada się na zwiększenie oszczędności w 

bankach. Na podstawie obserwacji ostatnich okresów, 

wydaje się, że ten drugi aspekt zdaje się 

(przynajmniej jak dotychczas) przeważać 
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Stan depozytów i kredytów sektora finansowego pozostaje względnie stabilny 

 w 2015      -7,5 mld zł;  -2,8% 

• Pomimo okresowych wahań, stan depozytów oraz kredytów 

sektora finansowego, pozostaje w ostatnich latach względnie 

stabilny, a zmiany stanu tych środków wynikają głównie ze 

zmienności kursu złotego względem walut głównych (połowa 

środków przypada na waluty obce), skali operacji 

prowadzonych na rynku finansowym, zmian strategii działania 

do jakiej dochodzi w niektórych bankach oraz bieżącego 

zarządzania płynnością banków 

 

• Stabilizacja poziomu tych środków, prowadzi do stopniowego 

zmniejszenia ich udziału w strukturze zobowiązań i sumie 

bilansowej 



Stan depozytów sektora budżetowego nadal wykazuje okresowe wahania,  
pozostałe zobowiązania bez większych zmian 
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Rola depozytów sektora budżetowego, emisji własnych i pożyczek 

podporządkowanych w finansowaniu działalności banków 

pozostaje ograniczona, co wynika z ich ograniczonej wartości oraz 

silnej koncentracji 

 

W 2015 odnotowano 

• spadek stanu depozytów sektora budżetowego na skutek 

większego niż w latach ubiegłych wycofania w końcu roku części 

lokat sektora rządowego złożonych w banku państwowym 

• nieznaczny wzrost stanu emisji własnych 

• zmniejszenie stanu pożyczek podporządkowanych 



Poziom finansowania zagranicznego pozostaje względnie stabilny 

  -6,0 mld zł   +0,1 mld zł 

Stan finansowania zagranicznego pozostaje w ostatnich latach względnie (w połowie 2015 odnotowano jego najwyższy poziom w 

historii, co po części wynikało to z osłabienia PLN względem CHF i USD), a zmiany stanu tych środków wynikają z wahań złotego, skali 

operacji skarbowych oraz zmian strategii działania 
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 w 2015 -9,6 mld zł; -3,9% 



Jakość portfela kredytowego pozostaje względnie stabilna 

• Jakość kredytów pozostaje  

stabilna. Pomimo ujawnienia w 

2015 bardzo wysokich strat 

kredytowych w SK banku, stan i 

udział kredytów zagrożonych w 

skali całego sektora uległ 

obniżeniu 

 

• Relatywnie zadowalającą jakość  

portfela należy łączyć z 

utrzymującym się ożywieniem 

gospodarki, rekordowo niskimi 

stopami procentowymi, 

dokonanym w poprzednich 

okresach pewnym zacieśnieniem 

polityki kredytowej (w drodze 

samoregulacji i działań nadzoru) 

oraz sprzedażą „złych” kredytów 

konsumpcyjnych i 

mieszkaniowych 

 Kredyty zagrożone  
 (mld zł) 

  Zmiana  Udział w portfelu 

  2013 2014 2015 mld zł %    2013 2014 2015 
KREDYTY OGÓŁEM 72,0 73,2 72,8 -0,4 -0,5% 7,4% 7,0% 6,5% 

  Sektor finansowy 0,2 0,3 0,2 0,0 -11,6% 0,5% 0,5% 0,4% 
  Sektor niefinansowy 71,5 72,6 72,4 -0,2 -0,3% 8,5% 8,1% 7,5% 
  Sektor budżetowy 0,3 0,3 0,2 -0,1 -38,7% 0,3% 0,4% 0,2% 

                
  Gospodarstwa domowe 39,2 38,4 39,0 0,6 1,5% 7,1% 6,5% 6,2% 
       Konsumpcyjne  18,5 16,7 16,8 0,0 0,1% 14,6% 12,7% 12,0% 
       Mieszkaniowe 10,5 11,0 10,8 -0,2 -1,6% 3,1% 3,1% 2,8% 
       Pozostałe 10,2 10,7 11,4 0,7 7,0% 11,0% 10,5% 10,7% 
  Przedsiębiorstwa 32,3 34,1 33,3 -0,8 -2,3% 11,6% 11,3% 10,2% 
       MSP 21,3 22,4 22,5 0,2 0,7% 13,0% 12,7% 12,1% 
       Duże przedsiębiorstwa 11,0 11,7 10,7 -0,9 -8,1% 9,6% 9,3% 7,6% 

                
  Opóźnione > 30 dni 21,3 19,0 17,8 -1,2 -6,4% 16,1% 13,8% 12,2% 
       Konsumpcyjne 11,5 11,2 10,3 -0,9 -8,3% 3,4% 3,1% 2,7% 
       Mieszkaniowe 72,0 73,2 72,8 -0,4 -0,5% 7,4% 7,0% 6,5% 
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 MIESZKANIOWE  -  POPRAWA dzięki sprzedaży portfeli „złych” kredytów  

Zagrożone             -0,2 mld zł Opóźnione > 30    -0,9 mld zł 
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 Wybrane problemy/ryzyko związane z kredytami mieszkaniowymi 

Kluczowa rola w bilansie sektora 
• 23,5% aktywów 
• 40,8% kredytów sektora niefinansowego 
ale w niektórych bankach udział ten jest znacznie 
wyższy 

Krótka historia większości kredytów 
87,5% portfela stanowią kredyty z lat 2007-2015 

Wysoki udział kredytów walutowych 
(m.in. kwestia kredytów CHF, wysokich LTV)  

„Skokowy” wzrost rat spłaty kredytów RnS 

Niezadowalające bazy danych o rynku 
nieruchomości i sytuacji finansowej 
kredytobiorców 

Niedostatek w pełni zadowalających 
źródeł finansowania długoterminowego 

Wysokie LTV znacznej części portfela 
m.in. kwestia sytuacji kredytobiorców 
dotkniętych procesem windykacji  

Kwestie społeczne, prawne i wpływ na rynek 
nieruchomości potencjalnej realizacji 
zabezpieczeń (przez banki lub firmy nabywające 
ich wierzytelności) 

Nadmiernie liberalne zasady udzielania części 
kredytów 
• niedoszacowanie ryzyka stopy procentowej 
• zaniżanie kosztów utrzymania 
• nadmiernie wydłużone okresy kredytowania 

(m.in. przekraczanie przeciętnej długości 
trwania życia) 

Kredyty o LTV > 100% 
 złotowe    –   48,8 tys. kredytów o wartości 12,2 mld zł  
 walutowe – 180,6 tys. kredytów o wartości 88,3 mld zł 
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Mając na uwadze długookresowy 
charakter kredytów mieszkaniowych, 
jak też to, że w Polsce prawie 
wszystkie kredyty mieszkaniowe 
udzielane są w oparciu o zmienną 
stopę procentową, szczególnego 
znaczenia nabiera odpowiednie 
uwzględnienie ryzyka wzrostu stóp w 
procesie oceny zdolności kredytowej. 
W związku z tym za niewłaściwą 
należy uznać praktykę, w której 
banki przy określaniu zdolności 
kredytowej nakładają relatywnie 
niskie bufory 

W 2014 Bank Anglii (Financial 
Policy Committee) wydał bankom 
rekomendację, aby w procesie 
oceny zdolności kredytowej badały, 
czy kredytobiorca jest zdolny do 
obsługi kredytu przy 
oprocentowaniu o 3 punkty 
procentowe wyższym od tego, jakie 
jest w momencie jego udzielenia 

Mając na uwadze niewłaściwe 
praktyki KNF wydała poszczególnym 
bankom indywidualne zalecenia, aby 
minimalna wysokość bufora była nie 
niższa niż 2,5% 

Pożądany jest rozwój kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu 
(przynajmniej w okresie 10-cio letnim) 
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Niewłaściwą praktyką stosowaną przez banki oraz ich klientów jest zaniżanie kosztów utrzymania w drodze 
przyjmowania ich na niskim lub bardzo niskim poziomie, nieadekwatnym do kosztów faktycznie ponoszonych 
przez kredytobiorcę i jego rodzinę, co jest sprzeczne z Rekomendacją S 

Mając na uwadze niewłaściwe praktyki KNF wydała poszczególnym bankom indywidualne zalecenia,  
aby minimalny poziom kosztów utrzymania nie był niższy od minimum socjalnego 



Uwagę zwraca bardzo wysoka dostępność kredytowa do rynku nieruchomości (np. kwota kredytu jaki jest dostępny dla małżeństwa o 
przeciętnych dochodach w Warszawie, umożliwia im na zakup mieszkania o powierzchni 70-130 m kw.). Sytuacja ta może prowadzić 
do nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych oraz sprzyjać tworzeniu „bańki cenowej” na rynku nieruchomości. Trzeba 
przy tym zauważyć, że polskie banki stosują znacznie bardziej liberalne standardy od przyjętych w W. Brytanii, czy Irlandii 
(maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczać odpowiednio 4,5 oraz 3,5 krotności rocznych dochodów kredytobiorców) 43 

Część banków zdaje się nie różnicować  zdolności kredytowej w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym 



KONSUMPCYJNE  -  STABILIZACJA dzięki sprzedaży portfeli „złych” kredytów  

Zagrożone             0,0 mld zł Opóźnione > 30    -1,2 mld zł 
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 POZOSTAŁE GD  -  POGORSZENIE 

Zagrożone             +0,7 mld zł 

 PRZEDSIĘBIORSTWA -  STABILIZ./POPRAWA 
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Zagrożone -0,8 mld zł  (MSP +0,2 mld zł; Duże -0,9 mld zł) 
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 Jakość dużych zaangażowań wobec sektora przedsiębiorstw - stan na koniec 2015 

• W ujęciu branżowym kluczowe znaczenie ma jakość kredytów udzielonych dla przemysłu, handlu, obsługi nieruchomości oraz 

budownictwa, na które przypada około 70% ekspozycji kredytowych banków wobec sektora przedsiębiorstw 

• W 2015 w największym stopniu stan kredytów zagrożonych zwiększył się w górnictwie (o 0,7 mld zł), a w mniejszym stopniu w 

działalności profesjonalnej (0,3 mld zł) oraz branży hoteli i gastronomii (0,2 mld zł)  

• Na koniec 2015 najniższą jakość przedstawiał portfel kredytów dla przedsiębiorstw z branży budownictwa, górnictwa oraz hoteli i 

gastronomii (udział kredytów zagrożonych wynosił ponad 20%) 



Struktura walutowa bez większych zmian 
Finansowanie długoterminowe bez większych zmian 
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne 
wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji  

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. 

• ZATRUDNIENIE I SIEĆ SPRZEDAŻY 

• STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

• KONCENTRACJA SEKTORA 

• ROLA SEKTORA BANKOWEGO W GOSPODARCE 
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Optymalizacja zatrudnienia i sieci sprzedaży, wzrost koncentracji, wzrost udziału inwestorów krajowych 
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Rosnąca rola banków w gospodarce 
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SYTUACJA NAJWIĘKSZYCH BANKÓW ORAZ ICH INWESTORÓW 
STARTEGICZNYCH 
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 Jakość dużych zaangażowań wobec sektora przedsiębiorstw - stan na koniec 2013 
Wybrane elementy sytuacji polskich banków na tle podmiotów macierzystych 
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RAZEM BANKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE 

W 2015 doszło do silnej przeceny polskich banków (ich wartość ogółem obniżyła się o 52,5 mld zł, -24,7%), co wynikało z: 

• obaw inwestorów dotyczących wprowadzenia podatku bankowego oraz ustawowego rozwiązania kwestii kredytów walutowych dla 

gospodarstw domowych 

• upadłości SK bank 

-24,7% 

+7,9% 
-20,4% 
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne 
wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji  

o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. 

WNIOSKI KOŃCOWE 
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 Wnioski końcowe 

 SYTUACJA BIEŻĄCA SEKTORA BANKOWEGO POZOSTAJE STABILNA,  

        ALE W OTOCZENIU ZEWNETRZNYM POZOSTAJE SZEREG CZYNNIKÓW POTENCJALNEGO RYZYKA  

• Otoczenie makroekonomiczne sprzyja stabilnemu rozwojowi sektora bankowego (choć środowisko niskich stóp 

procentowe stanowi dla banków wyzwanie). W szczególności, obserwowane w ostatnich kwartałach ożywienie 

gospodarki przekłada się na poprawę warunków działania sektora bankowego. Jednak w otoczeniu zewnętrznym 

polskiej gospodarki znajduje się szereg czynników ryzyka, które mogą wpływać niekorzystnie na polską gospodarkę, a 

w konsekwencji i sytuację sektora bankowego. W przypadku realizacji niekorzystnych scenariuszy, czynniki te mogą 

wywierać negatywną presję na rynki finansowe oraz polską gospodarkę, jak też na nastroje przedsiębiorstw i 

konsumentów, a tym samym na warunki działania sektora bankowego.  

• Źródłem niepewności i potencjalnego ryzyka są zmiany charakterze regulacyjnym, które mogą oddziaływać zarówno 

pozytywnie, jak i negatywnie na działalność banków. W szczególności w nadchodzących okresach silną presję na 

wyniki banków będzie wywierać ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (niektóre z banków mogą 

zacząć generować straty lub znaleźć się na granicy rentowności). Jednak głównym źródłem ryzyka o charakterze 

regulacyjnym jest ewentualna realizacja skrajnych wariantów w zakresie rozwiązania kwestii walutowych kredytów 

mieszkaniowych, która  mogłaby doprowadzić do destabilizacji sektora bankowego, jak też miałaby silnie negatywny 

wpływ na całą gospodarkę i finanse publiczne. 

 

 KONIECZNE JEST: 

• Dostosowanie banków do zaleceń i rekomendacji KNF 

• Dywersyfikacja i dalsze zwiększenie stabilności źródeł finansowania 

• Zintensyfikowanie przez banki  działań w celu istotnego ograniczenia ryzyka związanego z portfelem  kredytów 

walutowych dla gospodarstw domowych 
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ANEKS 

Porównanie sytuacji kredytobiorców złotowych i walutowych 

Uwaga: 

Analizy dokonano bazując na przykładzie kredytu udzielonego w kwocie 300 tys. zł. Oznacza to, że ocena jest reprezentatywna dla 

większości kredytobiorców (liczba kredytów CHF udzielonych w kwocie powyżej 300 tys. zł nie powinna przekraczać 15-20% ogółu 

kredytów CHF), a zarazem sytuacja większości kredytobiorców walutowych będzie korzystniejsza niż ta jaka wynika z przedstawionej 

analizy. Szczegółowe założenia przedstawionych przykładów zawarte są w Raporcie 
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W momencie zaciągnięcia kredytu raty kredytów PLN były znacznie wyższe niż raty kredytów CHF 
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W latach 2012-2015 sytuacja uległa stopniowemu odwróceniu  
i obecnie to kredytobiorcy PLN płacą niższe raty  



61 

Dla większości generacji kredytów CHF wzrost miesięcznej raty w stosunku do pierwszej raty 
nie przekracza 20-30%  
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Dla większości generacji kredytów CHF  
bieżące raty są porównywalne lub nadal niższe albo znacznie niższe niż pierwsze raty kredytów PLN  



63 

Dla większości generacji kredytów CHF bieżące raty  
są znacznie niższe niż maksymalne raty płacone przez kredytobiorców PLN  
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Dla większości kredytobiorców CHF suma dotychczasowych rat spłaty  
jest znacznie niższa niż tych jakie zostały dokonane przez kredytobiorców PLN 
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Dla większości kredytobiorców CHF wzrost rat spłaty został skompensowany wzrostem wynagrodzeń 
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Gdyby w Polsce nie nastąpił spadek stóp procentowych  
to całkowite koszty obsługi kredytów CHF nadal byłyby niższe niż te jakie musieliby ponieść kredytobiorcy PLN  
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WNIOSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 Analiza sytuacji kredytobiorców CHF wskazuje, że generalnie jako cała grupa znajdują się oni w relatywnie dobrej 

sytuacji i nie powinni mieć problemów z obsługą swoich zobowiązań. W szczególności, silne osłabienie PLN względem 

CHF zostało skompensowane spadkiem stopy LIBOR CHF oraz wzrostem wynagrodzeń.  Jednocześnie dla większości 

generacji kredytów CHF: 

– bieżące raty są niższe niż pierwsze raty płacone przez kredytobiorców PLN,  

– suma dotychczasowych rat spłaty jest niższa niż dokonana przez kredytobiorców PLN, 

– oczekiwane w obecnych warunkach koszty obsługi kredytów CHF są niższe niż te jakie musieliby ponieść 

kredytobiorcy PLN, gdyby RPP nie dokonała silnej redukcji stóp procentowych w latach 2012-2015. 

 

Relatywnie korzystną sytuacje kredytobiorców walutowych potwierdzają dane o jakości portfela kredytowego, która 

jest porównywalna z jakością kredytów złotowych (spośród 35,6 tys. zagrożonych kredytów mieszkaniowych, 

znajdujących się w portfelach banków na koniec 2015 r., na kredyty walutowe przypadało 16,5 tys. kredytów, a na 

złotowe 19,5 tys.).  

 

 Wnioski prawidłowe dla ogółu kredytobiorców nie oddają jednak wszystkich sytuacji kredytobiorców.  

 

W relatywnie najmniej korzystnej sytuacji znajduje się większość kredytobiorców CHF, którzy zaciągnęli kredyt na 

okres około 15-20 lat i których bieżąca sytuacja w zakresie kosztów obsługi kredytu jest gorsza niż analogicznych 

kredytobiorców PLN.   

 

Trzeba liczyć się również z tym, że  istnieje grupa kredytobiorców, których sytuacja finansowa nie tylko nie uległa 

poprawie, ale mogła też istotnie się pogorszyć od momentu otrzymania kredytu na skutek zmniejszenia lub utraty 

części dochodów, czy też wystąpienia zdarzeń, które spowodowały zasadnicze pogorszenie ich sytuacji dochodowej 

(dotyczy to zarówno kredytobiorców walutowych, jak i złotowych).  

 
Gdyby RPP w latach 2012-2015 nie dokonała silnej redukcji stóp procentowych to w przypadku większości generacji 
kredytów CHF, pomimo silnego osłabienia PLN względem CHF do jakiego doszło w latach 2008-2015, kredytobiorcy CHF 
nadal byliby w lepszej sytuacji niż kredytobiorcy PLN (wynika to z różnicy stóp WIBOR i LIBOR CHF). 
 
W przypadku zmiany warunków rynkowych, sytuacja kredytobiorców CHF ponownie może okazać się korzystniejsza. 
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 Pomimo stwierdzenia, że w obecnych warunkach rynkowych kredytobiorcy jako cała grupa generalnie nie powinni mieć 

problemów z obsługą zadłużenia (przy utrzymaniu ujemnych lub bardzo niskich stawek LIBOR CHF wydaje się, że 

nawet ewentualny wzrost kursu CHF/PLN do poziomu 5 PLN nie powinien stanowić zagrożenia dla większości 

kredytobiorców), nie można zakładać, że tego typu sytuacja utrzyma się do końca okresu spłaty kredytów. Sytuacja 

może ulec zarówno poprawie, jak i pogorszeniu z punktu widzenia interesów kredytobiorców walutowych. Nie można 

też wykluczyć realizacji niekorzystnych scenariuszy, w przypadku których interwencja państwa mogłaby się okazać  

niezbędna (takim negatywnym scenariuszem mogłoby być znaczne osłabienie PLN względem CHF połączone ze 

znacznym wzrostem stóp LIBOR CHF).  

 

W  związku z tym pożądane jest poszukiwanie rozwiązań, które w trwały sposób wyeliminowałyby lub istotnie 

ograniczyły ryzyko związane z portfelem tych kredytów, jak też realizowałyby niektóre z postulatów kredytobiorców 

walutowych. Jednak wszelkie rozwiązania powinny być oparte na spełnieniu szeregu elementarnych zasad. W 

szczególności pomoc powinna być ograniczona do kredytobiorców, którzy dokonali zakupu nieruchomości w celu 

zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i nie są w stanie obsługiwać kredytów w obecnych warunkach 

rynkowych (pomoc powinna być kierowana tam, gdzie jest ona faktycznie potrzebna), a zarazem z działań 

pomocowych powinni być wyłączeni kredytobiorcy dokonujący inwestycji/lokaty kapitału na rynku nieruchomości. 

Jednocześnie w wyniku udzielenia pomocy sytuacja kredytobiorców posiadających kredyt walutowy nie może stać się 

korzystniejsza niż sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt złotowy, a kredytobiorcy walutowi, w związku z 

wygenerowanym przez nich ryzykiem, powinni ponieść istotną część kosztów związanych z restrukturyzacją ich 

kredytów. Ponadto rozwiązania systemowe powinny być uzgodnione z bankami, aby nie doprowadzić do sporów 

sądowych, które naraziłyby Skarb Państwa na konieczność wypłaty odszkodowań, a zarazem przyjęte rozwiązania nie 

mogą zagrażać stabilności systemu bankowego oraz powinny być możliwie jak najbardziej neutralne dla gospodarki i 

systemu finansów publicznych. 

 

 Pożądane jest aby banki zintensyfikowały działania w celu wyeliminowania lub istotnego ograniczenia ryzyka 

związanego z portfelem tych kredytów.  
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ANEKS 

Podstawowe dane sektora bankowego 
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1 405,7 1 532,0 1 599,9 67,9 4,4% 

   Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych 640 631 626 

   Zatrudnienie 174 321 172 659 170 935 -1 724 -1,0% 

   Sieć sprzedaży 15 305 15 062 14 496 -566 -3,8% 

   Udział inwestorów krajowych 36,8% 38,5% 41,0% 

   Udział 10-ciu największych banków w aktywach 67,3% 70,0% 70,5% 

      

   Fundusze własne  138,6 145,2 159,1 13,9 9,6% 

   Łączny współczynnik kapitałowy  15,7 15,2 16,3     

   Współczynnik kapitału Tier I x 14,0 15,0     

 Podstawowa rezerwa płynności 296,3 291,2 274,0 -17,2 -5,9% 

 Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,50 1,48 1,50     

   Kredyty /depozyty (sektora niefinansowego) 103,0% 100,2% 98,2%     

  

   Wynik działalności bankowej 55 469 57 688 55 952 -1 737 -3,0% 

       Wynik z tytułu odsetek 34 699 37 157 35 362 -1 796 -4,8% 

       Wynik z tytułu opłat i prowizji 13 434 13 789 13 332 -457 -3,3% 

       Pozostały wynik działalności bankowej 7 335 6 742 7 258 516 7,6% 

   Koszty działania 27 587 27 198 30 535 3 337 12,3% 

   Saldo odpisów i rezerw 8 264 8 787 9 247 460 5,2% 

   Wynik finansowy netto 15 175 15 877 11 462 -4 415 -27,8% 

       Banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych 14 431 15 116 12 555 -2 561 -16,9% 

       Banki spółdzielcze 745 761 -1 094 -1 855 x 

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA  (mld zł, %) 

WYNIK FINANSOWY (mln zł)  

SUMA BILANSOWA (mld zł) 

12/2013 12/2014 12/2015 Zmiana w 2015 

PŁYNNOŚĆ (mld zł) 

STRUKTURA SEKTORA (jednostki, osoby, %) 
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Ogółem 409,9 444,1 444,8 0,8 0,2% 

Kasa, środki w bankach centralnych 55,0 67,6 69,1 1,6 2,3% 

Należności od banków 76,6 75,6 70,1 -5,5 -7,3% 

Instrumenty dłużne i kapitałowe 278,4 300,9 305,6 4,7 1,6% 

    Banki centralne 114,5 84,4 72,7 -11,8 -13,9% 

    Skarbowe 142,3 186,7 198,5 11,8 6,3% 

   Ogółem 971,9 1043,1 1118,5 75,4 7,2% 

   Sektor finansowy 41,3 54,6 61,3 6,8 12,4% 

   Gospodarstwa domowe 554,6 588,9 628,5 39,6 6,7% 

       Mieszkaniowe 335,7 355,9 381,3 25,4 7,1% 

       Konsumpcyjne 126,3 131,6 140,2 8,6 6,5% 

       Pozostałe 92,6 101,4 107,0 5,6 5,5% 

   Przedsiębiorstwa 278,0 300,9 327,3 26,4 8,8% 

       MSP 163,9 175,6 186,1 10,5 6,0% 

       Duże przedsiębiorstwa 114,0 125,3 141,2 15,9 12,7% 

   Sektor budżetowy 92,8 93,1 95,3 2,3 2,5% 

   Ogółem 72,0 73,2 72,8 -0,4 -0,5% 7,4% 7,0% 6,5% 

   Sektor finansowy 0,2 0,3 0,2 0,0 -11,6% 0,5% 0,5% 0,4% 

   Gospodarstwa domowe 39,2 38,4 39,0 0,6 1,5% 7,1% 6,5% 6,2% 

       Mieszkaniowe 18,5 16,7 16,8 0,0 0,1% 14,6% 12,7% 12,0% 

       Konsumpcyjne 10,5 11,0 10,8 -0,2 -1,6% 3,1% 3,1% 2,8% 

       Pozostałe 10,2 10,7 11,4 0,7 7,0% 11,0% 10,5% 10,7% 

   Przedsiębiorstwa 32,3 34,1 33,3 -0,8 -2,3% 11,6% 11,3% 10,2% 

       MSP 21,3 22,4 22,5 0,2 0,7% 13,0% 12,7% 12,1% 

       Duże przedsiębiorstwa 11,0 11,7 10,7 -0,9 -8,1% 9,6% 9,3% 7,6% 

   Sektor budżetowy 0,3 0,3 0,2 -0,1 -38,7% 0,3% 0,4% 0,2% 

KREDYTY ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ WARTOŚCI (mld zł) 

WYBRANE AKTYWA PŁYNNE (mld zł) 

12/2013 12/2014 12/2015 Zmiana w 2015 

KREDYTY (wartość bilansowa brutto; mld zł) 

UDZIAŁ (%) 

Istotny wpływ osłabienia 
PLN względem CHF 
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   Ogółem 1 252,7 1 366,0 1 426,2 60,2 4,4% 

   Depozyty i kredyty sektora finansowego 257,5 258,8 259,1 0,4 0,1% 

   Depozyty sektora niefinansowego 775,4 854,1 938,8 84,7 9,9% 

       Gospodarstwa domowe 548,2 606,4 665,7 59,3 9,8% 

       Przedsiębiorstwa 209,7 229,4 253,3 23,9 10,4% 

   Depozyty sektora budżetowego 55,4 60,6 48,4 -12,2 -20,2% 

   Emisje własne 53,8 54,4 57,6 3,2 5,8% 

   Zobowiązania podporządkowane 7,0 7,5 6,7 -0,8 -10,7% 

   Pozostałe 103,6 130,6 115,6 -15,0 -11,5% 

   Finansowanie zagraniczne 217,7 238,1 238,0 -0,1 -0,1% 

       Finansowanie od podmiotów grupy macierzystej 120,1 103,5 97,5 -6,0 -5,8% 

   Aktywa zapadalne powyżej 1 roku 838,5 944,7 1 018,3 73,6 7,8% 

       Udział w sumie bilansowej 58,2% 60,4% 62,3% 

   Zobowiązania wymagalne powyżej 1 roku 196,1 239,2 240,7 1,5 0,6% 

       Udział w sumie bilansowej 14,0% 15,7% 15,1% 

   Aktywa walutowe 325,1 356,4 368,7 12,3 3,4% 

       Udział w sumie bilansowej 23,1% 23,3% 23,0% 

   Pasywa walutowe 266,5 289,7 293,3 3,6 1,2% 

       Udział w sumie bilansowej 19,0% 18,9% 18,3% 

ZOBOWIĄZANIA (mld zł)  

12/2013 12/2014 12/2015 Zmiana w 2015 

Inne (mld zł) 
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Uwaga: 

• Wszystkie dane prezentowane w „Raporcie” pochodzą z bazy danych z dnia 6 marca 2016 i nie uwzględniają późniejszych korekt 

• Źródła danych prezentowanych w „Raporcie”: UKNF, GUS, MF, Bloomberg, NBP, EBC, OECD, KE, FITCH, ZPL, PZF, PSIK, AMRON, 
REAS, IPiSS 


