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• Silne osłabienie tempa wzrostu gospodarki i pogorszenie perspektyw jej rozwoju na skutek 

niekorzystnej koniunktury zagranicą, spadku popytu krajowego na skutek pogarszającej się 

sytuacji na rynku pracy  (wzrost bezrobocia, pierwszy od kilkunastu lat spadek realnych 

wynagrodzeń) oraz konieczności dostosowania fiskalnego 

• Sytuacja na rynku finansowym relatywnie stabilna, choć okresowo pojawiają się zaburzenia 

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski  
 

OTOCZENIE 
ZEWNĘTRZNE 

 
• Dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej i poprawa miar adekwatności kapitałowej 

• Niski udział w aktywach sektora banków o CAR < 12% lub Tier 1 < 9% 

• Pomimo dobrej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej,  

a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie 

KAPITAŁY 

 
• Dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności 

• Poprawa relacji kredyty/depozyty 

• Pomimo dobrej sytuacji bieżącej, niezbędne są dalsze działania zmierzające do wzrostu 

stabilności źródeł finansowania oraz realizacja strategii, które będą dobrze wkomponowane  

w trudne uwarunkowania zewnętrzne 

PŁYNNOŚĆ 

 
• Kontynuacja działań zmierzających do poprawy efektywności w drodze optymalizacji 

zatrudnienia i  sieci sprzedaży 

• Dalszy wzrost udziału inwestorów krajowych w aktywach sektora 

• Nieznaczny wzrost koncentracji 

• Finalizacja dwóch dużych fuzji 

STRUKTURA 
SEKTORA 

 
• Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych sektor utrzymał wyniki na poziomie 2011, ale 

istotny wpływ czynników o niestabilnym charakterze 

• Wyhamowanie wzrostu wyniku odsetkowego, stagnacja wyniku z opłat i prowizji, wzrost 

wyniku na pozostałej działalności oraz pozostałych przychodach i kosztach, ograniczony 

wzrost kosztów działania, wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw 

• Efektywność działania zbliżona do 2011 

• W kolejnych okresach należy oczekiwać wzrostu negatywnej presji na wyniki banków na 

skutek trudnych uwarunkowań zewnętrznych oraz szybkiej redukcji stóp procentowych  

 

WYNIKI 
FINANSOWE 



Sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna, ale ryzyko działalności banków utrzymuje się na podwyższonym 
poziomie na skutek niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, które będą wywierały negatywną presję na  
działalność banków i ich sytuację finansową 
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• Osłabienie wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych (stagnacja kredytów 

konsumpcyjnych, zmniejszenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych, stabilny wzrost 

pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych) oraz kredytów przedsiębiorstw 

• Główną przyczyną osłabienia tempa wzrostu akcji kredytowej są czynniki popytowe                  

i podażowe. Rola czynnika regulacyjnego ograniczona 

• W 2012 Polskę charakteryzował relatywnie wysoki wzrost kredytów na tle innych krajów UE 

KREDYTY 

• Ograniczony spadek finansowania zagranicznego na skutek umocnienia złotego, zmiany 

strategii działania niektórych banków oraz zmienności operacji dokonywanych na rynku 

• Zmniejszenia stanu środków nierezydentów nie można utożsamiać z procesem wycofywania 

kapitałów z Polski, gdyż takie zjawisko nie występuje 

• Stopniowe ograniczanie finansowania zagranicznego sprzyja zwiększeniu stabilności sektora, 

ale może niekorzystnie wpływać na rozwój akcji kredytowej 

FINANSOWANIE 
ZAGRANICZNE 

• Jakość kredytów pozostawała względnie stabilna, choć w obszarze kredytów przedsiębiorstw, 

kredytów mieszkaniowych oraz pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych 

odnotowano jej pogorszenie (kredyty konsumpcyjne – stabilizacja/poprawa) 

• Osłabienie gospodarki będzie wywierało negatywną presję na jakość portfela kredytowego ale 

silne złagodzenie polityki pieniężnej ogranicza koszty obsługi kredytów i prowadzi do 

poprawy sytuacji finansowej części kredytobiorców  

JAKOŚĆ 
KREDYTÓW 

• Umiarkowany wzrost zobowiązań, znaczny wzrost kapitałów 

• Zmniejszenie tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych, obniżenie depozytów 

przedsiębiorstw. Stabilny poziom depozytów i kredytów sektora finansowego. Wzrost 

depozytów sektora budżetowego oraz emisji własnych 

• Niski przyrost depozytów sektora niefinansowego może ograniczać rozwój akcji kredytowej  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

• Poprawa struktury walutowej bilansu 

• Wzrost finansowania długoterminowego INNE 



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. 

Silny spadek tempa wzrostu gospodarki i pogorszenie perspektyw jej rozwoju 
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• Słaba sytuacja na rynku pracy - wzrost bezrobocia, pierwszy od kilkunastu lat spadek realnych wynagrodzeń 

• Stabilna sytuacja sektora finansów publicznych 

• Prognoza wzrostu PKB 2013 - NBP 1,3%; MF 1,5%; KE 1,1%, Prognoza 2014 - NBP 2,6%; MF 2,5%; KE 2,2% 

 



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. 
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Sytuacja na rynku finansowym relatywnie stabilna 

• Umocnienie złotego, zacieśnienie, a następnie poluzowanie polityki pieniężnej, silny spadek rentowności papierów 

skarbowych, wzrosty na rynku akcji, korzystne postrzeganie polskiej gospodarki przez uczestników rynku 

• Kontynuacja korekty cen na rynku nieruchomości 
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Struktura sektora wykazuje długookresową stabilność 

• Nieznaczne zmniejszenie zatrudnienia, stabilizacja sieci sprzedaży, nieznaczny wzrost koncentracji, dalszy wzrost 

udziału inwestorów krajowych 

• Dominująca rola banków w systemie finansowym 

• Systematycznie rosnąca rola banków w gospodarce (w 2012 nieznaczny spadek udziału w PKB)  



Mocna baza kapitałowa 

  2010  2011  2012 

FUNDUSZE WŁASNE (mld zł) 100,6 110,7 128,8 

Całkowity wymóg kapitałowy  58,2 67,6 70,0 

Nadwyżka funduszy nad wymogiem 42,4 43,1 58,9 

WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 

  Sektor 13,8 13,1 14,7 

  Banki komercyjne 13,9 13,1 14,8 

  Banki spółdzielcze 13,2 13,4 13,8 

Rozkład banków względem współczynnika wypłacalności 

   < 8% 2 - - 

   8-10% 28 28 15 

   10-12% 115 120 99 

   12% i więcej 480 473 503 

Udział banków w aktywach sektora 

   < 8% 0,1% - - 

   8-10% 7,4% 8,5% 0,5% 

   10-12% 25,4% 35,8% 9,5% 

   12% i więcej 62,4% 53,5% 88,0% 

TIER 1 

  Sektor 12,4 11,7 13,1 

  Banki komercyjne 12,5 11,6 13,1 

  Banki spółdzielcze 12,4 12,6 13,0 

• Wzmocnienie bazy kapitałowej (72% zysków za 2011 zostało w 
bankach – komercyjne 70%, spółdzielcze 95%) 

• Poprawa miar adekwatności kapitałowej (niski udział w aktywach 
sektora banków o CAR < 12% lub Tier 1 < 9%) 

Pomimo dobrej sytuacji bieżącej, rekomendowane dalsze wzmacnianie 
bazy kapitałowej, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w 
bilansach banków oraz trudnych uwarunkowań zewnętrznych, które 
mogą wpływać na pogorszenie sytuacji finansowej części klientów oraz 
wywoływać zaburzenia w funkcjonowaniu rynków finansowych 
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Dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności 
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2010  2011  2012 

Podstawowa rezerwa płynności 276,2 294,0 301,0 

Uzupełniająca rezerwa płynności 119,6 148,5 142,6 

Środki obce niestabilne 253,4 302,3 286,6 

Luka płynności krótkoterminowej 142,4 140,3 156,9 

Wsp. płynności krótkoterminowej 1,56 1,46 1,55 

  

Środki obce stabilne 794,1 889,0 913,8 

Kredyty dla sektora niefinansowego 664,9 764,3 771,2 

Depozyty sektora niefinansowego 620,4 698,6 724,0 

Nadwyżka/niedobór depozytów -44,6 -65,7 -47,3 

Relacja kredyty/depozyty 107,2% 109,4% 106,6% 

Pomimo dobrej sytuacji bieżącej, niezbędne są dalsze działania 
zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania  
oraz realizacja strategii biznesowych, które będą dobrze 
wkomponowane w trudne uwarunkowania zewnętrzne 

Wymagane 
minimum 

• Zadowalające przestrzeganie Uchwały KNF nr 386/2008 

• Podstawowe miary płynności względnie stabilne i  na odpowiednich 

poziomach 

• Poprawa relacji kredyty/depozyty 



Wynik finansowy netto na poziomie 2011,  ale istotny wpływ czynników niestabilnych 
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 WYNIK NETTO 2011                                            15 539 

       Wynik odsetkowy                                                 + 501 

       Opłaty i prowizje              + 59 

       Wynik pozostałej działalności bankowej                                            + 886 

       Pozostałe przychody/koszty + 458 

       Koszty działania i amortyzacja                                           - 1 092 

       Amortyzacja - 6 

       Saldo odpisów i rezerw - 1 133 

       Wynik działalności nieoperacyjnej                                       -11 

       Obowiązkowe obciążenia +132 

       Wynik działalności zaniechanej + 188 

 WYNIK NETTO 2012 15 521 

• Wyhamowanie wzrostu wyniku odsetkowego 

• Stagnacja wyniku z opłat i prowizji 

• Wzrost wyniku na pozostałej działalności  

• Wzrost dodatniego salda pozostałych 

przychodów i kosztów operacyjnych 

• Ograniczony wzrost kosztów działania 

• Wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw 

• Zmniejszenie strat z tytułu działalności 

zaniechanej 

• Wzrost wyników w 413 podmiotach skupiających 

57,2% aktywów sektora 

• 3 banki komercyjne, 4  banki spółdzielcze oraz 

11 oddziałów instytucji kredytowych wykazało 

stratę (340 mln zł) 

• Dominacja dwóch największych banków             

w generowaniu zysków sektora (ponad 40%)  
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• Silny wzrost salda odpisów na należności 

od sektora przedsiębiorstw (+2 134 mln zł) 

• Silny spadek salda odpisów na kredyty 

konsumpcyjne (- 1 285 mln zł) 

• Zmniejszenie salda odpisów na kredyty 

mieszkaniowe (- 135 mln zł) i pozostałe 

należności od gospodarstw domowych       

(- 169 mln zł) 

• Zmniejszenie ujemnego wyniku z tytułu 

IBNR (- 90 mln zł) 

• Efektywność działania 

bez większych zmian 

• Obniżenie ROE na 

skutek silnego wzrostu 

kapitałów (zjawisko 

pozytywne) 

• Stabilny udział kosztów działania i amortyzacji w wyniku          

z działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej  

• Ograniczony wzrost udziału salda odpisów i rezerw w wyniku  

z działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej  
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Wyzwaniem dla banków będą szybko malejące stopy procentowe. Głębsza niż oczekiwano  redukcja stóp: 

• przełoży się na obniżenie wyników finansowych banków na skutek obniżenia wyniku odsetkowego 

• nie przekłada się na większy od pierwotnie prognozowanego wzrost akcji kredytowej, co wynika ze słabszej od oczekiwanej 

sytuacji makro, osłabienia wyników finansowych (wzrost awersji do ryzyka), mniejszego od zakładanego przyrostu depozytów 

• sprzyja poprawie sytuacji finansowej kredytobiorców ze względu na silną redukcję kosztów odsetkowych 

W kolejnych okresach należy liczyć się ze wzrostem negatywnej presji na wyniki banków, na skutek zmniejszenia tempa wzrostu gospodarki, 

wpływającym na pogorszenie sytuacji finansowej części kredytobiorców oraz zmniejszenie popytu na kredyt i produkty bankowe 

Prognozy zawarte w pierwotnych planach na 2013 

2,8% - 15/05/2013 Prognoza NBP 1,3% 

Aktualna prognoza vs. 2012  
+ 453 mln zł; +1,4% 

Aktualna prognoza vs. 2012  
- 940 mln zł; -6,6% 

Uwaga:  

Dane dotyczą banków objętych badaniem (około 90% sektora) 
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• Osłabienie wzrostu kredytów gospodarstw domowych (wyjątek pozostałe kredyty, które charakteryzuje stabilny wzrost) i kredytów 

przedsiębiorstw, znaczący wzrost kredytów sektora budżetowego  i finansowego 

• Podstawową przyczyną osłabienia wzrostu kredytów sektora niefinansowego są czynniki popytowe i podażowe. Rola czynnika 

regulacyjnego jest ograniczona 

• Głównym zagrożeniem dla rozwoju akcji kredytowej w kolejnych okresach jest silne osłabienie tempa wzrostu gospodarki oraz 

niepewność co do przyszłego rozwoju koniunktury 

2011 2012 
   Nominalna    Skorygowana 

  mld zł % mld zł % 

KREDYTY OGÓŁEM 911,3 935,2 23,9 2,6% 46,0 5,2% 

Sektor finansowy 25,8 32,8 7,0 27,0% 7,4 29,3% 

Sektor niefinansowy 800,7 810,4 9,7 1,2% 30,2 3,9% 

     Gospodarstwa domowe  532,0 533,2 1,2 0,2% 16,2 3,1% 

      - mieszkaniowe 319,0 321,8 2,8 0,9% 16,5 5,4% 

      - konsumpcyjne 130,3 123,4 -6,9 -5,3% -6,2 -4,8% 

      - pozostałe 82,7 88,1 5,4 6,5% 5,9 7,2% 

      Przedsiębiorstwa 264,5 272,3 7,7 2,9% 13,4 5,2% 

Sektor budżetowy 84,8 92,0 7,2 8,5% 8,3 10,0% 

wg waluty             

- złote 604,5 659,1 54,6 9,0% 54,6 9,0% 

- waluty 306,8 276,1 -30,7 -10,0% -8,7 -3,0% 

Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów sektora niefinansowego (IV kwartał stagnacja) 
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• Najniższy przyrost kredytów mieszkaniowych w ostatnich latach (nominalny 2,8 mld zł, 0,9%; skorygowany 16,5 mld zł, 5,4%) 

• Korzystne wygaszanie emisji nowych kredytów walutowych i poprawa struktury walutowej kredytów (udział kredytów 

walutowych obniżył się z 62,0% na koniec 2011 do 55,4% na koniec 2012) 

• Korzystne wygaszenie Programu „Rodzina na Swoim” 

• Niekorzystny wysoki udział w nowej sprzedaży kredytów o LTV>80% i okresach spłaty 25 lat i więcej 

Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych 
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PRZYCZYNY zmniejszenia tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych: 

 

• zmiany w Programie „Rodzina na swoim” skutkujące spadkiem sprzedaży tych kredytów (zjawisko pozytywne) 

• wstrzymanie części popytu na skutek pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki, co nie sprzyja podejmowaniu 

długoterminowych zobowiązań 

• wstrzymanie części popytu na skutek korekty cen na rynku nieruchomości w  oczekiwaniu na  korzystniejszą cenę zakupu 

(mechanizm odwrotny do tego, jaki występował w  latach 2005-2008) 

• zmniejszenia potrzeb kredytowych w ujęciu wartościowym na skutek korekty cen nieruchomości (niższy kredyt na zakup tej samej 

nieruchomości) 

• zaostrzenie polityki kredytowej w niektórych bankach na skutek stopniowego narastania problemów z obsługą kredytów 

mieszkaniowych, pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego oraz zmian w strategii działania 

• zmiany regulacyjne dokonane w latach 2010-2011 (limit DTI na poziomie 50%/65%, 25-letni okres do wyliczania zdolności 

kredytowej, działania na rzecz wyeliminowania kredytów walutowych), ale analizy wskazują, że czynnik regulacyjny nie stanowi 

znaczącej bariery 

• niekorzystna relacja przeciętnych cen mieszkań do przeciętnych wynagrodzeń, która powoduje że znacznej części gospodarstw 

domowych o przeciętnych dochodach (lub niższych) nie stać na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego lub też jego zaciągnięcie 

wiąże się z nadmiernym ryzykiem oraz prowadzi do obniżenia bieżącej konsumpcji tych gospodarstw i ogranicza możliwości 

tworzenia przez nie oszczędności. Jednak obserwowana w ostatnich latach korekta cen nieruchomości połączona ze wzrostem 

wynagrodzeń powoduje stopniową, ale wyraźną poprawę relacji przeciętne ceny / przeciętne dochody, choć dostępność mieszkań 

(mierzona liczba metrów mieszkania możliwą do kupna za miesięczne wynagrodzenie) pozostaje niska 

• rosnące nasycenie potrzeb kredytowych na skutek szybkiego rozwoju kredytów w latach ubiegłych (liczba czynnych umów 

kredytowych wzrosła z niespełna 300 tys. na koniec 2002 r. do 1,7 mln na koniec 2012 r., wartość uruchomionych kredytów 

wzrosła w  tym okresie z 20 mld zł do ponad 300 mld zł, a  udział kredytów w PKB wzrósł z 2% do 20%). W konsekwencji 

następuje stopniowe ograniczenie popytu, który stabilizuje się na niższych poziomach niż w latach boomu 
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Stagnacja kredytów konsumpcyjnych   Nie ma ograniczenia akcji kredytowej w obszarze kredytów 

konsumpcyjnych tylko zmniejszenie stanu w bilansach 

Samochodowe 

Ratalne 

OGÓŁEM 

Pozostałe 

Karty 

• Stan portfela kredytów konsumpcyjnych obniżył się (-6,9 mld zł, -5,3%; skorygowany -6,2 mld zł, -4,8%), ale zmniejszenia stanu 

nie można utożsamiać z ograniczeniem akcji kredytowej. Zmniejszenie stanu kredytów wynika z „czyszczenia bilansu”. Dodatkowo 

2 banki przeniosły sprzedaż kredytów ratalnych do innych podmiotów grupy kapitałowej, co zmniejsza stan kredytów w sektorze, 

ale jest neutralne z punktu widzenia finansowania gospodarstw domowych (zjawisko można szacować na 3-5 mld zł) 

• Niejednorodny obraz sytuacji (w części banków następuje zmniejszenie stanu portfela, a część istotny wzrost) 
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Źródło: BIK 

Popyt i podaż kredytów konsumpcyjnych 

• Główną przyczyną stagnacji w obszarze kredytów konsumpcyjnych jest proces samoregulacji  banków oraz spadek popytu 

• Rola czynnika regulacyjnego była ograniczona - gdyby czynnik regulacyjny miał istotne znaczenie to w latach 2010-2011 

(zwłaszcza w 2011) należałoby oczekiwać istotnego zmniejszenia akcji kredytowej i stopnia akceptacji wniosków kredytowych,         

a takie zjawisko nie wystąpiło 

• Negatywne oddziaływanie Rekomendacji T można odnaleźć w przeniesieniu sprzedaży kredytów ratalnych przez niektóre banki     

do innych podmiotów co było neutralne dla gospodarki (była to główna przyczyna raportowanego przez BIK spadku liczby 

kredytów udzielonych w 2012 o 21,0%) oraz w zmniejszeniu liczby i wartości kredytów gotówkowych na kwoty do 10 000 zł 

(zwłaszcza do 2 000 zł), co można łączyć z ustanowieniem limitu DTI oraz wymogiem zaświadczeń o dochodach 
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Działania regulacyjne nie wpłynęły na rozwój pozabankowych firm pożyczkowych, a rola tych firm jest marginalna 

Działalność IFP w Polsce (właściciel Provident Polska) i krajach regionu 

• Rynek firm pożyczkowych cechuje 

relatywnie stabilny, ograniczony rozwój,     

z wyraźnym osłabieniem w 2009. 

Nieznaczne przyspieszenie wzrostu w 

2011 mogło mieć związek z uchwaleniem 

Rekomendacji T, ale skala zjawiska była 

marginalna. Większy wpływ na przejście 

niektórych klientów banków do firm 

pożyczkowych miał proces samoregulacji 

banków, który spowodował ograniczenie 

kredytowania klientów o najniższym 

standingu finansowym 

• Ograniczony rozwój firm pożyczkowych 

potwierdza działalność IPF plc,                       

w przypadku którego liczba klientów jest 

niższa niż w 2007, a  wartość udzielonych 

pożyczek niższa od tej jaka spółka 

odnotowała w 2008. Jednocześnie 

podstawowe tendencje na rynku polskim 

zbliżone są do tych, jakie IPF odnotowuje 

na rynkach innych krajów 

• Wysokie dynamiki wzrostu raportowane 

przez część firm wynikają z ich krótkiej 

historii działania 

• Firmy pożyczkowe są naturalnym 

elementem gospodarki wolnorynkowej 

• RRSO nie jest właściwą miara do oceny 

„chwilówek” 
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• Tempo wzrostu kredytów przedsiębiorstw uległo obniżeniu (nominalne 7,7 mld zł, o 2,9%; skorygowane 13,4 mld zł, 5,2%)  

• Istotny wpływ na obniżenie dynamiki wzrostu miało zmniejszenie zadłużenia kilku dużych przedsiębiorstw (o ponad 5 mld zł) 

• W IV kwartale doszło do zmniejszenia stanu zadłużenia przedsiębiorstw w sektorze bankowym, co należy wiązać ze zmniejszeniem 

aktywności w gospodarce, pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarki oraz wzrostem niepewności co do przyszłej koniunktury 

Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów przedsiębiorstw 



Osłabienie tempa wzrostu kredytów występuje w większości krajów UE 
 

GOSPODARSTWA DOMOWE 

Polska              + 3,1% 

Strefa euro      + 0,5% 

Kredyty mieszkaniowe 

Polska              + 5,4% 

Strefa euro      + 1,3% 

Kredyty konsumpcyjne 

Polska               -  4,8% 

Strefa euro       -  2,8% 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Polska              + 5,2% 

Strefa euro       - 2,3% 

Tempo wzrostu akcji kredytowej w Polsce w 2012 było wyższe niż w większości krajów UE 

19 Źródło: EBC, banki centralne, obliczenia własne 
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Zwiększenie stanu najbardziej płynnych aktywów 

• Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów przełożyło się na 

znaczny przyrost najbardziej płynnych aktywów (o 30,3 mld zł, 

8,5%) i zwiększenie ich udziału w  sumie bilansowej                 

(z 27,5% na koniec 2011 do 28,5% na koniec 2012) 

• Większość nadwyżek płynności była ulokowana w  bonach 

pieniężnych NBP i obligacjach skarbowych 

• Część banków wykorzystała hossę na rynku papierów 

skarbowych i zrealizowała zyski w drodze sprzedaży części 

papierów 

• Poziom lokat polskich banków w bankach nierezydentach 

pozostaje stabilny (15-30 mld zł) 



Umiarkowany wzrost zobowiązań, znaczny wzrost kapitałów 

• Umiarkowany wzrost skali działania 

oraz umocnienie złotego, przełożyło 

się na ograniczony przyrost 

zobowiązań sektora bankowego 

(40,7 mld zł, 3,5%; skorygowany 

62,3 mld zł, 5,4%), który był niższy 

niż wzrost sumy bilansowej 

• Największy wpływ na wzrost 

zobowiązań miał przyrost depozytów 

gospodarstw domowych, depozytów 

sektora budżetowego oraz emisji 

własnych, a w kierunku ich 

zmniejszenia oddziaływał spadek 

depozytów przedsiębiorstw 

2011 2012 
   Nominalna    Skorygowana 

  mld zł % mld zł % 

ZOBOWIĄZANIA 1 165,7 1 206,3 40,7 3,5% 62,3 5,4% 

Depozyty i kredyty sektora finansowego 266,6 254,8 -11,9 -4,5% 0,1 0,1% 

Depozyty sektora niefinansowego 698,6 724,0 25,4 3,6% 31,4 4,5% 

       Gospodarstwa domowe 477,4 516,0 38,6 8,1% 41,8 8,8% 

       Przedsiębiorstwa 206,0 191,3 -14,7 -7,1% -11,9 -5,9% 

       Instytucje niekomercyjne 15,3 16,7 1,5 9,6% 1,5 10,0% 

Depozyty sektora budżetowego 49,0 59,8 10,8 22,1% 11,9 24,9% 

Zobowiązania z tytułu własnej emisji 42,8 52,7 9,9 23,1%     

Zobowiązania podporządkowane 10,1 8,0 -2,0 -20,1%     

Pozostałe 98,6 107,1 8,5 8,6%     

wg waluty             

 - złotowe 880,7 936,2 55,6 6,3% 55,6 6,3% 

 - walutowe 285,0 270,1 -14,9 -5,2% 6,7 2,5% 

wg kraju             

 - rezydent 923,0 987,6 64,7 7,0% 73,0 8,0% 

 - nierezydent 242,7 218,7 -24,0 -9,9% -10,7 -4,7% 

KAPITAŁY 128,9 146,6 17,7 13,7%     

21 
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Najniższy od 2005 przyrost depozytów sektora niefinansowego  

• Najniższy od 2005 przyrost depozytów (25,4 mld zł, 3,6%; skorygowany        

31,4 mld zł, 4,5%) na skutek pierwszego od 2004 spadku depozytów 

przedsiębiorstw (-14,7 mld zł, -7,1%; skorygowany -11,9 mld zł, -5,9%) oraz 

zmniejszenia przyrostu depozytów gospodarstw domowych (38,6 mld zł, 8,1%; 

skorygowany 41,8 mld zł, 8,8%) 

• Przyczyny niskiego przyrostu depozytów: obniżenie tempa wzrostu 

wynagrodzeń, pogorszenie sytuacji finansowej części przedsiębiorstw, nabycie 

przez KGHM spółki Quadra, znaczny spadek oprocentowania depozytów w końcu 

2012, co negatywnie wpływa na skłonność do oszczędzania i powoduje 

zmniejszenie przyrostu depozytów  z tytułu odsetek od  złożonych lokat  

• Niskie tempo wzrostu depozytów może stanowić istotną barierę dla możliwości 

rozwoju akcji kredytowej w kolejnych okresach 
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Stabilny poziom depozytów i kredytów sektora finansowego, ale  
spadek środków nierezydentów 

• Stabilny poziom depozytów i kredytów sektora finansowego (spadek w ujęciu nominalnym -11,9 mld zł, -4,5% na skutek 

umocnienia złotego; po dokonaniu korekty kursowej wzrost o 0,1 mld zł, 0,1%), ale odnotowano zmniejszenie środków 

nierezydentów (-31,3 mld zł; -16,6%), któremu towarzyszył wzrost środków rezydentów (19,4 mld zł, 24,8%) 

• Zmniejszenie środków nierezydentów na skutek umocnienia złotego (większość środków nierezydentów jest w walutach obcych), 

ograniczenia emisji walutowych kredytów mieszkaniowych, zmiany struktury finansowania w niektórych bankach oraz zmian       

w poziomie operacji dokonywanych na rynku pieniężnym przez niektóre podmioty 



Wzrost depozytów sektora budżetowego        Wzrost emisji własnych 

• Znaczny wzrost depozytów sektora budżetowego (10,8 mld zł, 

22,1%) na skutek mniejszego niż w ubiegłych latach odpływu 

depozytów instytucji rządowych w końcu roku 

• Rola depozytów sektora budżetowego w finansowaniu 

działalności banków jest ograniczona, co wynika z ich 

ograniczonej wartości i silnej koncentracji 

• Znaczny wzrost emisji własnych ( 9,9 mld zł, 23,1%),        

ale ich rola w finansowaniu działalności pozostaje 

niewielka, co wynika z ich ograniczonej wartości i silnej 

koncentracji (na jeden bank przypadała ponad połowa 

ogólnej wartości emisji) 

• Rozwój tego źródła finansowania sprzyja zwiększeniu 

stabilności źródeł finansowania (ponad 80% ma okres 

zapadalności > 1 roku, a blisko 50% > 5 lat)  
24 
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• Zmniejszenie zobowiązań wobec nierezydentów (-24,0 mld zł, -9,9%; skorygowane -10,7 mld zł, -4,7%) i ujemnej luki 

finansowania zagranicznego (z 177,7 mld zł do 152,7 mld zł) na skutek umocnienia złotego, zmiany strategii działania (wycofanie 

się ze sprzedaży walutowych kredytów mieszkaniowych, zmniejszenie stopnia uzależnienia od macierzystych grup finansowych) 

oraz zmniejszenia operacji na rynku finansowym przez niektóre podmioty (finansowanych przez środki z grupy) 

• Ponad połowa zobowiązań wobec nierezydenta pochodzi od podmiotów z macierzystej grupy kapitałowej 

• Stopniowe zmniejszenie uzależnienia od finansowania zagranicznego zwiększa stabilność sektora bankowego, choć w obliczu 

ograniczonego wzrostu innych źródeł finansowania może ograniczać rozwój akcji kredytowej 

Zmniejszenie finansowania zagranicznego 



Stabilne zaangażowanie banków zagranicznych w Polsce - nie ma „delewarowania” 

Zaangażowanie banków zagranicznych (raportujących do BIS) 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2012 (mld USD) 

  Cała GOSPODARKA   w tym BANKI 

2008-Q2 2012-Q4 Zmiana 2008-Q2 2012-Q4 Zmiana 

CAŁY REGION 995 780 -215 -22% 513 402 -111 -22% 

Estonia 21 10 -11 -52% 18 8 -10 -57% 

Ukraina 37 18 -19 -51% 24 9 -15 -63% 

Węgry 98 49 -50 -51% 49 24 -25 -51% 

Łotwa 24 13 -12 -49% 19 9 -10 -51% 

Litwa 23 12 -11 -47% 14 9 -5 -38% 

Słowenia 39 22 -17 -43% 26 9 -17 -65% 

Mołdawia 1 0 0 -35% 1 0 0 -43% 

Bośnia i Herc. 5 4 -2 -31% 4 2 -2 -46% 

Bułgaria 24 17 -7 -31% 13 9 -4 -29% 

Rumunia 72 50 -22 -30% 46 30 -16 -34% 

Czechy 61 44 -17 -28% 32 19 -13 -40% 

Serbia 13 10 -3 -25% 6 5 -1 -10% 

Chorwacja 47 36 -11 -24% 23 18 -5 -22% 

Rosja 208 163 -44 -21% 105 86 -19 -18% 

Polska 139 122 -18 -13% 71 64 -7 -10% 

Białoruś 3 3 0 -10% 2 2 0 22% 

Słowacja 27 27 0 0% 15 12 -4 -23% 

Czarnogóra 1 2 0 4% 1 0 -1 -63% 

Turcja 151 178 28 18% 43 84 41 94% 

Albania 1 1 0 60% 0 1 0 36% 

Macedonia 1 2 1 201% 0 1 1 375% 
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• Szczyt napływu środków banków zagranicznych na rynki regionu przypadł  

na połowę 2008 

• Największy odpływ środków (bez uwzględnienia zmian kursów walut) 

wystąpił w Estonii, na Ukrainie, Węgrzech, Łotwie i Litwie, z których 

wycofano połowę środków znajdujących się w kulminacyjnym punkcie 2008 

• Polskę charakteryzuje stabilność środków ulokowanych przez zagraniczne 

banki, a obserwowane w ostatnich kwartałach zmniejszenie ich stanu (szczyt 

przypadł na II-III kwartał 2011) nie wynika ze zjawiska „delewarowania”, 

ale z umocnienia złotego oraz spadku popytu na środki banków matek 

(zmiana strategii działania, zmienność operacji na rynku finansowym) 

Źródło: BIS, obliczenia własne 



Skala operacji pozabilansowych bez większych zmian 

Umiarkowane tempo wzrostu skali działania, 

niewielkie zmiany stóp procentowych oraz ograniczona 

zmienność złotego przełożyły się na stabilizację skali 

operacji pozabilansowych na poziomie z 2011   

(wartość udzielonych przez banki zobowiązań 

dotyczących finansowania zwiększyła się w 2012         

o 0,7% do 202 mld zł, wartość udzielonych gwarancji 

wzrosła o 10,5% do 55,9 mld zł, wartość nominalna 

zawartych transakcji instrumentami pochodnymi 

zmniejszyła się o 2,1% do 1 975,9 mld zł, z czego         

1 602 mld zł przypadało na transakcje stopy 

procentowej, a 374 mld zł na transakcje walutowe) 

27 



Jakość kredytów pozostaje stabilna, ale w niektórych obszarach pogorszenie 

• Pomimo znacznego osłabienia 

wzrostu gospodarki, jakość kredytów 

pozostała  względnie stabilna 

(wzrost kredytów zagrożonych          

o 6,0 mld zł, 9,0%; zwiększenie ich 

udziału z 7,3% do 7,7%) 

• Głównym obszarem osłabienia były 

kredyty przedsiębiorstw,                    

a w mniejszym stopniu kredyty      

dla drobnych przedsiębiorstw oraz 

kredyty mieszkaniowe 

• Jakość kredytów konsumpcyjnych 

uległa poprawie, a jakość kredytów 

sektora finansowego i budżetowego 

pozostała wysoka i stabilna 

28 

Kredyty zagrożone  
(mld zł) 

Zmiana Udział w portfelu 

  2010 2011 2012 mld zł % 2010 2011 2012 
KREDYTY OGÓŁEM 61,8 66,4 72,4 6,0 9,0% 7,8% 7,3% 7,7% 

  Sektor finansowy 0,2 0,1 0,1 0,0 -16,1% 0,7% 0,5% 0,3% 
  Sektor niefinansowy 61,4 66,0 71,9 5,9 8,9% 8,8% 8,2% 8,9% 
  Sektor budżetowy 0,2 0,3 0,4 0,1 38,2% 0,3% 0,3% 0,4% 

  Gospodarstwa domowe 34,1 38,6 39,5 1,0 2,6% 7,2% 7,2% 7,4% 
       Konsumpcyjne  23,2 23,4 21,3 -2,1 -9,1% 17,3% 18,0% 17,2% 
       Mieszkaniowe 4,9 7,5 9,0 1,6 21,0% 1,8% 2,3% 2,8% 
       Pozostałe 6,0 7,7 9,2 1,6 20,3% 8,1% 9,3% 10,5% 
  Przedsiębiorstwa 27,2 27,4 32,3 4,8 17,6% 12,4% 10,4% 11,8% 
       MSP 18,5 19,6 21,7 2,1 10,8% 14,6% 12,3% 13,1% 
       Duże przedsiębiorstwa 8,7 7,8 10,5 2,7 34,9% 9,4% 7,4% 9,8% 

  Opóźnione > 30 dni                 
       Konsumpcyjne 25,2 26,1 23,7 -2,4 -9,3% 18,6% 19,7% 18,9% 
       Mieszkaniowe 5,7 9,1 10,6 1,6 17,3% 2,1% 2,8% 3,3% 

Silne osłabienie tempa wzrostu 
gospodarki, będzie miało niekorzystny 
wpływ na sytuację finansową części 
kredytobiorców, co będzie wywierało 
negatywną presję na jakość portfela 
kredytowego w kolejnych okresach 



Pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych, ale oznaki stabilizacji 

29 

• Wzrost kredytów zagrożonych (o 1,6 mld zł; 21,0%) i zwiększenie ich udziału w portfelu (z 2,3% do 2,8%) oraz pogorszenie ich 

spłacalności (kredyty opóźnione w spłacie > 30 dni wzrosły o 1,6 mld zł, a ich udział wzrósł z 2,8% do 3,3%) 

• Pomimo pogorszenia jakości kredytów pojawiły się oznaki stabilizacji - przyrost kredytów zagrożonych oraz opóźnionych w spłacie 

był znacząco niższy od tego jaki wystąpił w 2011 (po części wynikało to z umocnienia złotego), a w II połowie 2012 (zwłaszcza      

w IV kwartale) odnotowano wyhamowanie negatywnych tendencji. Obecnie trudno jest jednak stwierdzić czy zjawisko to ma 

charakter trwały, czy też przejściowy 
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Pomimo relatywnie wysokiej jakości kredytów mieszkaniowych mierzonej udziałem kredytów zagrożonych portfel tych kredytów 

generuje istotne ryzyko wynikające z roli tego portfela w bilansach części banków, niekorzystnej struktury kredytów, 

ograniczonej płynności rynku nieruchomości, niezadowalających baz danych o rynku nieruchomości i sytuacji finansowej 

kredytobiorców oraz niezadowalających źródeł finansowania akcji kredytowej  

Nadmierna koncentracja produktowa w części banków 

prowadząca do znacznego uzależnienia ich sytuacji finansowej 

od jakości kredytów mieszkaniowych, sytuacji na rynku 

nieruchomości oraz sytuacji na rynku walutowym i stóp 

procentowych kształtowanych przez zagraniczne władze 

monetarne (ze względu na wysoki udział kredytów walutowych) 

W portfelach banków znajduje się dodatkowo 250 tys. kredytów 

o wartości ponad 25 mld zł udzielonych gospodarstwom 

domowym na inne cele (konsumpcyjne, etc.), które są 

zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej, z czego ponad 

10% ich ogólnej wartości stanowią kredyty zagrożone                   

i opóźnione w spłacie > 30 dni 
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• Ze względu na ograniczoną płynność 

obrotu na rynku nieruchomości, 

narastanie niekorzystnych zjawisk        

w obszarze kredytów mieszkaniowych 

może negatywnie wpłynąć na sytuację 

na całym rynku 

• Na koniec 2012 liczba kredytów 

opóźnionych w spłacie > 30 dni zbliżała 

się na niektórych rynkach do 10% 

oferty deweloperów (rachunek nie 

uwzględnia kredytów zagrożonych         

i przeterminowanych udzielonych na 

remonty i inne cele, a zabezpieczonych 

na nieruchomości mieszkalnej) 

Struktura kredytów mieszkaniowych wg wartości LTV 

  
Liczba kredytów 

 (tys. sztuk)   
Wartość kredytów 

 (mld zł) 
OGÓŁEM 1 659,9 100,0% 314,5 100,0% 
do 80% 1 136,4 68,5% 154,2 49,0% 
> 80% - 100% 284,7 17,2% 74,5 23,7% 
> 100% 238,8 14,4% 85,9 27,3% 
w tym         
> 100% - 110% 96,6 5,8% 27,8 8,8% 
> 110% - 120% 36,4 2,2% 13,0 4,1% 
> 120% - 130% 24,8 1,5% 9,6 3,1% 
> 130% - 140% 19,9 1,2% 8,2 2,6% 
> 140% - 150% 16,9 1,0% 7,2 2,3% 
> 150% - 200% 40,6 2,4% 18,3 5,8% 
> 200% 3,7 0,2% 1,8 0,6% 

• Na koniec 2012 było ponad 500 tys. kredytów o LTV > 80%, które stanowiły 51,0% w tym 238,8 tys. kredytów o LTV > 100%, które 

stanowiły 27,3% wartości całego portfela (większość stanowiły kredyty walutowe). Można jednak przypuszczać, że banki nie w pełni 

uwzględniły obserwowane w ostatnich latach obniżenie cen nieruchomości i faktyczna liczba kredytów o wysokich LTV jest wyższa 

• Wysokie LTV wzbudzają obawy o ich wpływ na sytuację finansową banków w przypadku pogorszenia spłacalności tych kredytów 

(niska skala odzysku) oraz o sytuację finansową gospodarstw domowych, które zostałyby objęte procesami windykacyjnymi (pomimo 

sprzedaży nieruchomości kredytobiorcy pozostaliby z wysokimi zobowiązaniami wobec banku)  
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• Wyższy udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów 

złotowych wynika z przewalutowania części zagrożonych 

kredytów walutowych na złote i wyższej przedterminowej 

spłacalności kredytów złotowych. Po skorygowaniu danych     

o  przewalutowania, jakość kredytów złotowych (2,67%) 

okazuje się być lepsza niż walutowych kredytów (2,93%) 

• Większość kredytów walutowych została udzielona 

gospodarstwom domowym o przeciętnych dochodach 

Skokowy wzrost raty spłaty kredytów udzielonych w ramach 

Programu „RnS”, po zakończeniu ośmioletniego okresu 

dopłat będzie wyraźnie odczuwalny dla gospodarstw 

domowych o relatywnie niskich dochodach wzrost (na koniec 

2012 było 575 kredytów zagrożonych w ramach „RnS”) 

Wysokie DTI części kredytobiorców powoduje wzrost ryzyka 

kredytowego, a zarazem wpływa negatywnie na bieżącą 

konsumpcję kredytobiorców oraz ich zdolność do tworzenia 

oszczędności (w przyszłości dochody większości kredytobiorców 

powinny rosnąć, co wpłynie na obniżenie DTI, ale równolegle 

będzie następował wzrost kosztów utrzymania zwłaszcza            

w przypadku młodych małżeństw) 



• Podstawową barierą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach jest 

niekorzystna relacja przeciętnych cen mieszkań do przeciętnych wynagrodzeń. Relacja ta ulega jednak systematycznej poprawie 

• Czynnik regulacyjny nie stanowi istotnej bariery w dostępie do kredytu. Większy wpływ ma poziom stóp procentowych oraz 

polityka kredytowa banków. Redukcja stóp procentowych doprowadziła do silnego wzrostu zdolności kredytowej 

• Nadmierne poluzowanie regulacyjne w połączeniu z silnym poluzowaniem polityki pieniężnej, może przyczynić się do istotnego 

wzrostu cen nieruchomości i pogorszenia sytuacji przeciętnych gospodarstw domowych na rynku nieruchomości 33 

Projekt nowelizacji Rekomendacji S 

Silna akceptacja dla kluczowych postanowień 

projektu Rekomendacji S ze strony głównych 

uczestników rynku 

Ocena kluczowych postanowień projektu Rekomendacji S przez Zarządy Banków

Właściwe, 

ale pożądana 

korekta

Liczba banków 1 9 17  - 

Udział w rynku 0,7% 49,0% 47,1%  - 

Liczba banków  - 3 24  - 

Udział w rynku  - 17,4% 79,5%  - 

Liczba banków 2 2 20 3

Udział w rynku 9,6% 9,8% 75,4% 2,1%

Liczba banków 4 7 16  - 

Udział w rynku 18,9% 42,6% 35,3%  - 

Liczba banków 4 9 14  - 

Udział w rynku 25,8% 44,6% 26,4%  - 

Liczba banków  - 5 19 3

Udział w rynku  - 24,1% 62,8% 9,9%

Nadmiernie 

restrykcyjne
Właściwe

Nadmiernie 

liberalne

Zapewnienie zgodności waluty kredytu z dochodami kredytobiorcy (Rekomendacja 6)

30-letni maksymalny okres do wyliczania zdolności kredytowej (Rekomendacja 7)

35-letni maksymalny okres trwania umowy kredytowej (Rekomendacja 7)

Wymóg wkładu własnego  (Rekomendacja 10)

80/90% limit LTV w momencie udzielenia kredytu  (Rekomendacja 15.7)

Likwidacja regulacyjnego limitu DTI 



Stabilizacja/poprawa jakości kredytów konsumpcyjnych 

34 

• Zmniejszenie stanu kredytów zagrożonych (-2,1 mld zł; -9,1%) i opóźnionych w spłacie > 30 dni (-2,4 mld zł; -9,3%) oraz 

obniżenie ich udziału w portfelu (do 17,2% i 18,9%), ale część korzystnych obserwacji wynika ze sprzedaży „złych” kredytów 

• Poprawa jakości kredytów konsumpcyjnych, to głównie efekt samoregulacji banków z lat 2008-2010. Dodatkowym czynnikiem, 

były działania nadzoru nakierowane na wzmocnienie zarządzanie ryzykiem kredytowym (w tym uchwalenie Rekomendacji T) 

• Poprawa jakości kredytów konsumpcyjnych może mieć pozytywne przełożenie na zwiększenie finansowania w tym obszarze 

• Głównym zagrożeniem dla jakości tych kredytów jest niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej 



Pogorszenie jakości pozostałych kredytów gospodarstw domowych  
oraz kredytów  przedsiębiorstw 

35 

Silne osłabienie wzrostu gospodarki przełożyło się na pogorszenie jakości pozostałych kredytów gospodarstw domowych (wzrost 

kredytów zagrożonych o 1,6 mld zł; 20,3%) oraz kredytów przedsiębiorstw (wzrost kredytów zagrożonych o 4,8 mld zł; 17,6%) 
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• Decydujący wpływ na pogorszenie jakości należności przedsiębiorstw miało ich pogorszenie w branży budowlanej, a w mniejszym 

stopniu w obsłudze nieruchomości i handlu 

• Obniżenie jakości należności od sektora budowlanego wynikało głównie z pogorszenia sytuacji kilku spółek realizujących duże 

kontrakty infrastrukturalne (wykazywanych w sekcjach budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) 

Jakość należności przedsiębiorstw w ujęciu branżowym – duże zaangażowania (12/2012) 



Korzystne zmiany w strukturze walutowej i terminów płatności bilansu 

• Umocnienie złotego, ograniczenia emisji 

kredytów walutowych dla gospodarstw 

domowych i zmiana struktury finansowania 

spowodowały zmniejszenie aktywów 

walutowych i pasywów walutowych, 

obniżenie ich udziału w sumie bilansowej 

oraz zmniejszenie luki finansowania 

walutowego (do -63,3 mld zł; -4,7% sumy 

bilansowej) 

• Wzrost finansowania długoterminowego 

oraz zwiększenie jego udziału w sumie 

bilansowej (z 13,1% do 14,4%) a z drugiej 

strony stabilizacja wartości oraz obniżenie 

udziału aktywów długoterminowych          

(z 58,1% do 56,4%). Pomimo korzystnych 

zmian konieczny jest dalszy rozwój  

długoterminowych, stabilnych źródeł 

finansowania  

37 
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Korzystna wycena największych polskich banków na tle banków europejskich 

• Pomimo lokalnego charakteru działania, niższego stopnia rozwoju gospodarki i rynku finansowego, a w konsekwencji mniejszej 

skali działania, bieżąca sytuacja finansowa i wycena polskich banków wygląda korzystnie na tle banków europejskich, co wynika      

z lepszych perspektyw rozwoju, jak też wyższej efektywności działania (większa stabilność wyników,  niższe C/I, wyższe ROE)  

• PKO BP i Bank Pekao należą do największych europejskich banków pod względem wartości rynkowej 

• Wyniki polskich banków były w ostatnich latach kluczowym czynnikiem poprawiającym zyskowność niektórych inwestorów 

strategicznych (w szczególności dotyczy to Banku Pekao i UniCredit oraz BRE Banku i Commerzbanku) 



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 
 

SYTUACJA BIEŻĄCA SEKTORA BANKOWEGO POZOSTAJE STABILNA, ale  

silne osłabienie tempa wzrostu gospodarki oraz utrzymująca się niekorzystna sytuacja w jej otoczeniu 

zewnętrznym, jak też duża niepewność, co do przyszłego rozwoju sytuacji, powodują że 

RYZYKO DZIAŁALNOŚCI SEKTORA UTRZYMUJE SIĘ NA PODWYŻSZONYM POZIOMIE  

 

KONIECZNE JEST: 

 Dostosowanie strategii działania do trudnych uwarunkowań zewnętrznych 

 Dywersyfikacja i dalsze zwiększenie stabilności źródeł finansowania 

 Dostosowanie banków do zaleceń i rekomendacji KNF 
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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. 
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