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Podsumowanie wyników ankiety
Kredyty dla przedsiębiorstw
Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów długoterminowych dla dużych
przedsiębiorstw; obniżka marż, wydłużenie okresu kredytowania i wzrost maksymalnej kwoty kredytu.
Popyt na kredyt: wzrost popytu, w szczególności na kredyty długoterminowe.
Oczekiwania na II kwartał 2014 r.: złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów krótkoterminowych;
istotny wzrost popytu, w szczególności na kredyty długoterminowe.

Kredyty mieszkaniowe
Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów; podwyższenie wymaganego wkładu własnego, skrócenie
okresu kredytowania i wzrost marż.
Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (odpowiedzi zróżnicowane).
Oczekiwania na II kwartał 2014 r.: niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i istotny wzrost popytu.

Kredyty konsumpcyjne
Polityka kredytowa: złagodzenie kryteriów; wydłużenie okresu kredytowania i podwyższenie maksy‐
malnej kwoty kredytu.
Popyt na kredyt: brak istotnych zmian (odpowiedzi zróżnicowane).
Oczekiwania na II kwartał 2014 r.: niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i istotny wzrost popytu.
W porównaniu z poprzednimi kwartałami wzrosło zróżnicowanie odpowiedzi banków na pytanie o
zmiany kryteriów kredytowych dla przedsiębiorstw. Wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej w tym
zakresie miało m.in. wdrożenie nowej Rekomendacji S. Jednocześnie banki złagodziły większość warun‐
ków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, tłumacząc to przede wszystkim poprawą jakości portfela
kredytowego. Mimo obaw związanych z sytuacją na Ukrainie, większość banków pozytywnie oceniła
wpływ przyszłej sytuacji gospodarczej na politykę kredytową. Istotnie zmniejszyło się również ryzyko
poszczególnych branż.
Wdrożenie nowej Rekomendacji S spowodowało zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów
mieszkaniowych. Dotyczyło to w szczególności kryteriów kredytowych, wymagań w zakresie wkładu
własnego i maksymalnego okresu kredytowania. Jednocześnie banki kontynuowały podwyżkę marż
pobieranych od kredytów mieszkaniowych. Mimo zaostrzenia polityki kredytowej banki oczekują wyż‐
szego popytu na ten rodzaj kredytów w II kwartale 2014 r.
Czwarty kwartał z rzędu banki złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych,
do czego przyczyniła się przede wszystkim poprawa jakości portfela kredytowego. Jednocześnie zmalało
znaczenie presji konkurencyjnej odczuwanej przez banki. Mimo pozytywnego wpływu sytuacji ekono‐
micznej gospodarstw domowych na popyt na kredyty konsumpcyjne, wzrósł odsetek banków, które
odczuły niższe zapotrzebowanie na ten rodzaj kredytów.
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Syntetyczne wyniki ankiety
Celem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej, tj. kryteriów i warunków udzielania
kredytów, a także zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym. Kryteria udzielania kredytów
są rozumiane jako ustalone przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie musi spełnić kre‐
dytobiorca, aby uzyskać kredyt. Warunki udzielania kredytów są to cechy umowy kredytu uzgadniane
przez bank i kredytobiorcę, w tym marża odsetkowa, pozaodsetkowe koszty kredytu, maksymalna kwota
kredytu, wymagane zabezpieczenia i maksymalny okres kredytowania.
Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane odpowiedzi
mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów banku niż pion kredytowy. Ankieta została przeprowa‐
dzona na przełomie marca i kwietnia 2014 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przed‐
siębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83%.
Agregacja danych, które posłużyły do prezentacji wyników, polegała na policzeniu ważonych struktur
procentowych odpowiedzi oraz procentu netto, czyli różnicy między strukturami obrazującymi przeciwne
tendencje. Zgodnie z przyjętą metodyką, słowa określające ilość (większość, połowa, znaczący, istotny od‐
setek banków, etc.) odnoszą się do ważonych struktur procentowych, a nie do liczby banków. Wyrażenie
„większość banków” należy więc rozumieć jako „ważona aktywami większość banków”. Szczegóły doty‐
czące metodyki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 1.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przytaczane w tekście liczby oznaczające banki raportujące daną zmianę poli‐
tyki kredytowej bądź popytu na kredyt odnoszą się do procentu netto.
Poniżej przedstawiono tendencje w zakresie stosowanej przez banki polityki kredytowej oraz kształtowa‐
nia się popytu w I kwartale 2014 r., jak również przewidywania banków na II kwartał 2014 r.
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Kred
dyty dla
d prz
zedsięębiorsttw
W I kwaartale 2014 r. ponad jedna
a trzecia bank
ków zaostrzy
yła kryteria przyznawani
p
ia kredytów długoter‐
minowycch dla dużycch przedsiębiiorstw (zob. w
wykres 1). Jednocześnie banki określiłyy zaostrzenie
e jako nie‐
znaczne1. W przypadk
ku kredytów krótkotermin
nowych zdeccydowana wię
ększość ogółuu banków nie dokonała
zmian po
olityki kredyttowej wobec dużych przed
dsiębiorstw. W ujęciu nettto kryteria ud
dzielania kred
dytów dla
małych i średnich przzedsiębiorstw
w nie uległy iistotnym zmianom, jednak
k odpowiedzzi banków były bardzo
zróżnicow
wane.
Na konieec IV kwartału
u 2013 r. banki nie przewiidywały istottnych zmian kryteriów
k
kreedytowych dlla dużych
przedsięb
biorstw i zap
powiadały zła
agodzenie po
olityki kredyttowej w tym zakresie wob
obec małych i średnich
przedsięb
biorstw.
Wykres 11. Kryteria ud
dzielania kred
dytów dla przzedsiębiorstw
w

Uwaga: w
wykresy zawartee w niniejszym
m opracowaniu przedstawiają procent netto. Dodatnią wartoość procentu netto
n
należy
interpretow
wać jako złagod
dzenie polityki kredytowej lub
ub wzrost popy
ytu na kredyty, a ujemną warttość procentu netto
n
– jako
zaostrzeniee polityki kredy
ytowej lub spadek popytu na kr
kredyty. Szczegó
ółowy opis meto
odyki obliczeń zzawiera Załączn
nik 1.

Ponad jeedna czwarta banków obn
niżyła marże pobierane od
o kredytów dla przedsięb
biorstw (proccent netto
około 277%, zob. wyk
kres 2). Zbliż
żony odsetek
k banków zad
deklarował wydłużenie
w
m
maksymalneg
go okresu
kredytow
wania oraz podwyższenie
p
e maksymaln
nej kwoty krredytu (w ob
bydwu przyp
padkach proccent netto

1

Banki dy
ysponują możliw
wością gradacji zmian kryterióów (warunków)) udzielania kre
edytów. W anki
kiecie banki wyb
bierają spo‐
śród opccji: kryteria (waarunki) zostały znacznie
z
zaostrrzone, kryteria (warunki) zosta
ały nieznaczniee zaostrzone, krryteria (wa‐
runki) niie zostały zmien
nione, kryteria (warunki) zostaały nieznaczniee złagodzone, kryteria (warunkki) zostały znaccznie złago‐
dzone.
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odpowieedzi wyniósł około 25%). Pojedyncze banki obniż
żyły pozaodsetkowe koszzty kredytów
w (procent
netto oko
oło 8%).
Ankietow
wane banki dokonały niewielkiego
n
zaostrzenia
a warunków nieuwzględ
dnionych w ankiecie.
Odpowieedzi takiej ud
dzieliło około 9% banków, zaliczając do
o tej kategoriii głównie zmi
miany zasad weryfikacji
w
wartości zabezpieczeń
ń w wyniku wdrożenia
w
no
owej Rekomeendacji S doty
yczącej dobryych praktyk w zakresie
zarządzaania ekspozy
ycjami kredyttowymi zabeezpieczonymii hipotecznie
e2. W porów
wnaniu z pop
przednimi
kwartałaami istotnie zm
malał odsetek
k banków, kttóre deklarow
wały podwyższenie marż n
na kredytach
h obarczo‐
nych wy
yższym ryzyk
kiem (procentt netto około ‐2%). Pozosttałe warunki udzielania kr
kredytów dla przedsię‐
biorstw n
nie uległy isto
otnym zmianom.
Wykres 22. Warunki udzielania kre
edytów dla prrzedsiębiorstw
w

pierwszy od dwóch
d
lat occena banków
w dotycząca zmian
z
jakoścci portfela krredytów dla przedsię‐
Po raz p
przyczyniła się do złagod
dzenia polity
yki kredytow
wej w tym seg
gmencie (proocent netto ok
koło 31%,
biorstw p
zob. wyk
kres 3). Podo
obnie jak w poprzednim
p
k
kwartale, ban
nki wymieniłły wśród czyynników sprz
zyjających
złagodzeeniu polityki kredytowej wzrost presjji konkurency
yjnej, główniie ze strony innych bank
ków, oraz
ryzyko p
przyszłej sytu
uacji gospoda
arczej (procen
nt netto odp
powiednio ok
koło 17% i 111%). Odsetek
k banków,
które pozzytywnie oceeniały wpływ
w przewidywaanej sytuacji gospodarczej
g
j na politykę kredytową zmniejszył
się jednaak w porównaaniu z IV kwa
artałem 2013 r., a strukturra odpowiedz
zi była bardziiej zróżnicow
wana (zda‐
niem 12%
% ogółu bankó
ów czynnik te
en przyczyniłł się do zaostrrzenia polityk
ki kredytowej
ej).

2

http://ww
ww.knf.gov.pl/Im
mages/Rekomen
ndacja_S_18_066_2013._tcm75‐3
34880.pdf
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Banki, k
które zaostrzy
yły politykę kredytową, u
uzasadniały to niemal wyłącznie czyn
ynnikami nieuwzględ‐
nionymii w ankiecie (procent
(
netto około ‐31%
%). Ich zdaniem
m do takich przyczyn
p
nalleżało m.in. wdrożenie
w
zasad no
owej Rekomen
ndacji S oraz
z niestabilna ssytuacja międ
dzynarodowa
a (konflikt naa Ukrainie). W porów‐
naniu z poprzednimii kwartałami istotnie zmn
niejszył się odsetek
o
banków, które uzzasadniały za
aostrzenie
kredytowej podwyższony
p
ym ryzykiem
m poszczególn
nych branż (p
procent nettoo około ‐1%). Mimo to,
polityki k
około 14% ogółu bank
ków uznało, że
ż czynnik teen miał znacz
zny wpływ na
n zaostrzenie
ie polityki kre
edytowej3
o dotyczyło producentów
p
w energii odn
nawialnej oraz
z przedsiębioorstw kooperrujących z
(podwyżższone ryzyko
branżą w
wydobywczą i firmami z krajów
k
nadbaałtyckich). Poz
zostałe czynn
niki nie miałyy istotnego wpływu
w
na
politykę kredytową an
nkietowanych
h banków.
yki kredytoweej
Wykres 33. Przyczyny zmian polity

uły wzrost p
popytu we wszystkich
w
ka
ategoriach krredytów dla przedsię‐
W I kwaartale 2014 r. banki odczu
biorstw (zob. wykrees 4). Relatyw
wnie najsilniiej wzrosło zapotrzebowa
z
anie na kred
dyty długoterminowe:
h przedsiębio
orstw odpow
wiedzi takiej udzieliło
u
okołło 45% bankóów, zaś w przypadku
w przypadku dużych
małych i średnich przzedsiębiorstw
w – około 30%
% banków. Wy
yższy popyt na
n kredyty krrótkotermino
owe odno‐
około 14% (du
uże przedsięb
biorstwa) i 222% banków (małe
(
i średnie przedsiębiiorstwa). Na koniec IV
towało o
kwartału
u 2013 r. bank
ki oczekiwały wzrostu pop
pytu o większ
zej skali.
Zdaniem
m ankietowan
nych banków
w wzrost pop
pytu związany
y był przede wszystkim z większym zapotrze‐
bowanieem przedsięb
biorstw na fin
nansowanie iinwestycji (p
procent netto około 37%, zzob. wykres 5).
5 Istotne
znaczeniie miało rów
wnież złagodz
zenie kryterió
ów i warunk
ków udzielan
nia kredytów
w przez częśćć banków
wiednio okołło 29% i 25%
%). W ujęciu netto około jedna piąta banków wsk
kazała na
(procent netto odpow
3

Banki dy
ysponują możliw
wością gradacji siły wpływu p
poszczególnych
h czynników na zmiany politykki kredytowej. W ankiecie
banki wy
ybierają spośród
d opcji: znaczny
y wpływ na zaoostrzenie polityk
ki kredytowej, nieznaczny
n
wpły
ływ na zaostrzenie polityki
kredytow
wej, brak wpływ
wu na zmiany polityki
p
kredyttowej, nieznaczn
ny wpływ na złagodzenie
z
pollityki kredytow
wej, znaczny
wpływ n
na złagodzenie polityki
p
kredyto
owej.
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wpływ zzmian zapotrrzebowania na
n finansowan
nie zapasów i kapitału obrotowego, cchoć odpowiiedzi były
zróżnicow
wane (około 18% ogółu ba
anków uznało
o ten czynnik
k za ogranicz
zający popyt na kredyty dla
d przed‐
siębiorstw
w). Pojedynccze banki tłum
maczyły wyżższy popyt cz
zynnikami nie
euwzględnion
nymi w ankiiecie, zali‐
czając do
o nich przedee wszystkim wdrożenie
w
prrogramu Porttfelowej Linii Gwarancyjne
nej De Minimiss (procent
netto oko
oło 10%).
Wykres 44. Popyt na kredyt
k
dla prz
zedsiębiorstw
w

wartale 2014 r.
r banki prze
ewidują złago
odzenie poliityki kredyto
owej w zakreesie kredytów
w krótko‐
W II kw
terminow
wych, w szczzególności w segmencie m
małych i średnich przedsiębiorstw (proocent netto około 28%,
zob. wyk
kres 1). W przzypadku kred
dytów krótko
oterminowych
h dla dużych przedsiębiorrstw odpowie
edzi takiej
udzieliło
o około 18% banków.
b
Bank
ki nie przewiidują istotnycch zmian krytteriów i waru
unków udzie
elania kre‐
dytów dłługoterminow
wych w nadch
hodzącym kw
wartale.
W opiniii ankietowan
nych banków
w popyt na k
kredyty dla przedsiębiors
p
tw wzrośniee w II kwarta
ale 2014 r.
(zob. wy
ykres 4). Najjwiększy odssetek banków
w oczekuje wzrostu
w
pop
pytu na kred
dyty długoterminowe:
w przyp
padku dużych
h przedsiębio
orstw procen
nt netto odpo
owiedzi wyn
niósł około 633%, zaś w przypadku
kredytów
w dla małych
h i średnich przedsiębiorsttw – około 57
7%. Zdaniem banków wyżższy popyt na kredyty
krótkoterrminowe zgłaszały będą przede
p
wszy
ystkim małe i średnie prze
edsiębiorstwaa (procent ne
etto 50%).
W segmeencie kredytó
ów krótkoterminowych d
dla dużych prrzedsiębiorstw
w oczekiwan
nia takie sform
mułowała
nieco pon
nad jedna czw
warta ankieto
owanych bank
ków.
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Wykres 55. Przyczyny zmian popyttu na kredyt d la przedsięb
biorstw
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Kred
dyty dla
d gosspodaarstw domow
d
wych
Kredytty mieszkaaniowe
Zgodnie z przewidyw
waniami sfo
ormułowanym
mi w poprze
edniej edycji ankiety, wiiększość banków zao‐
kryteria przyzznawania kre
edytów miesszkaniowych w I kwartale 2014 r. (zobb. wykres 6). W ujęciu
strzyła k
netto odp
powiedzi tak
kiej udzieliło około 59% baanków, jedna
ak około 14%
% ogółu bankóów zadeklaro
owało zła‐
godzeniee polityki kred
dytowej.
Wykres 66. Kryteria i warunki
w
udziielania kredyttów mieszkan
niowych

ołowa ankiettowanych ba
anków podwy
yższyła wym
magany wkład
d własny kreedytobiorcy w I kwar‐
Ponad po
tale 20144 r. (procent netto
n
około ‐61%).
‐
W porrównaniu z poprzednimi
p
edycjami an
nkiety istotn
nie wzrósł
odsetek banków, któ
óre skróciły maksymalny
m
okres kredyttowania (procent netto okkoło ‐44%). W dalszym
ciągu zao
ostrzenie warrunków kred
dytowych dottyczyło marż pobieranych
h od kredytów
w mieszkanio
owych, w
tym rów
wnież od kred
dytów obarcczonych wyżższym ryzykiiem (procent netto odpow
wiednio około ‐46% i
nieuwzględn
‐28%). W ujęciu netto około jedna piąta banków
w wskazała na
n zaostrzenie
e warunków n
nionych w
ankiecie, jednak odpo
owiedzi były zróżnicowan
ne i dotyczyłły przede wszystkim wdrrożenia zapisów Reko‐
mendacjii S w zakresiee kalkulacji zdolności
z
kre dytowej oraz
z zmian w za
asadach udzieelania kredyttów walu‐
towych4. W I kwartaale 2014 r. ba
anki nie złag
godziły istotn
nie żadnego z warunków
w udzielania kredytów
niowych.
mieszkan
Banki tłłumaczyły zm
miany polity
yki kredytow
wej niemal wyłącznie
w
czynnikami niieuwzględnionymi w
ankiecie (procent nettto około ‐72%, zob. wyk
kres 7). Zdecy
ydowana wię
ększość z nicch wskazywa
ała na ko‐
4

Zgodnie z definicją stoso
owaną w ankieccie, wymienion
ne przez banki przykłady
p
zaostrzenia polityki kredytowej dottyczą kryte‐
ów. Ze względu na ich błędną k
klasyfikację przez banki, na wy
ykresie 6 zostałyy przedstawione w katego‐
riów udzzielania kredytó
rii „Inne warunki”.

8

Kredyty
y dla gospodaarstw domow
wych

nieczność wdrożenia nowej Rekom
mendacji S5, zzaś pojedyncz
ze banki deklarowały zmiaany strategii, polegają‐
mpa wzrostu portfela kred
dytów mieszk
kaniowych.
ce na ogrraniczeniu tem
Około jeedna piąta baanków odczu
uła wyższy p
popyt na kre
edyty mieszk
kaniowe w I kwartale 201
14 r. (zob.
wykres 88). W dalszym
m ciągu utrzy
ymuje się jedn
nak duże zró
óżnicowanie odpowiedzi
o
– niższy popyt stwier‐
dziło oko
oło 32% ogółu
u banków, z czego ponad
d połowa ok
kreśliła spade
ek popytu jakko znaczny6. W ujęciu
netto zm
miana popytu była
b
zbliżona
a do oczekiwaań banków wyrażonych
w
na koniec pop
przedniego kw
wartału.
Wykres 77. Przyczyny zmian polity
yki kredytoweej – kredyty mieszkaniowe
m
e

Czwarty kwartał z rzzędu wzrósł odsetek
o
bank
ków, które wzrost
w
popytu
u tłumaczyłyy prognozam
mi sytuacji
na rynku
u mieszkanio
owym (procen
nt netto około
o 56%). W ujęęciu netto, po
onad jedna trzzecia banków
w wskaza‐
ła na czy
ynniki nieuw
względnione w ankiecie, jeednak odpow
wiedzi były zrróżnicowane.. Banki, które
e odczuły
wzrost p
popytu, wśród
d przyczyn wymieniały
w
w
wpływ progra
amu Mieszka
anie dla Młod
dych oraz zw
większenie
konkuren
ncyjności cen
nowej swojej oferty.
o
Zdaniem
m banków po
opyt na kredy
yty mieszkan
niowe ograniiczały przede
e wszystkim
m zmiany poliityki kre‐
dytowej.. Na zaostrzeenie kryteriów
w przyznawaania kredytów
w wskazało około
o
32% baanków, przy czym po‐

5

6

Banki miiały czas na wd
drożenie zapisó
ów Rekomendaccji S dotyczącycch warunków udzielania
u
kred
dytów mieszkan
niowych do
dnia 1 sty
ycznia 2014 r.
Banki dy
ysponują możliiwością gradacjji siły zmian poopytu na kredy
yt. W ankiecie banki wybieraają spośród opccji: znaczny
wzrost popytu, nieznaczzny wzrost popy
ytu, brak zmian
n popytu, nieznaczny spadek popytu,
p
znacznyy spadek popytu
u.
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nad jedn
na trzecia z niich określiła wpływ
w
tego cczynnika jako
o znaczny7. Dużo
D
mniejszee znaczenie miało
m
zao‐
strzenie warunków udzielania
u
krredytów miesszkaniowych
h – w ujęciu netto odpow
wiedzi takiej udzieliło
około 9%
% banków.
W nadch
hodzącym kw
wartale bank
ki planują d
dokonać niew
wielkiego zła
agodzenia poolityki kredy
ytowej w
segmenccie kredytów mieszkaniow
wych (procen
nt netto okołło 14%, zob. wykres
w
6). Jed
dnocześnie około
o
86%
ogółu ban
nków zapowiiedziało brak zmian w tym
m zakresie.
W ujęciu
u netto ponad
d połowa ban
nków oczeku
uje wyższego
o popytu na kredyty
k
miesszkaniowe w II kwar‐
tale 20144 r. (zob. wykrres 8). Jednoccześnie spadk
ku popytu spo
odziewa się około
o
11% ogóółu banków.
Wykres 88. Popyt na kredyty
k
miesz
zkaniowe i prrzyczyny jego
o zmian

Kredytty konsum
mpcyjne
W I kwaartale 2014 r. ankietowane
e banki konty
tynuowały ła
agodzenie kry
yteriów udziielania kredy
ytów kon‐
sumpcyjnych (procen
nt netto 28%, zob. wykres 9). Odsetek banków,
b
które złagodziły politykę kred
dytową w
tym zakrresie był niezznacznie wię
ększy niż wy
ynikało to z przewidywań sformułow
wanych w po
oprzedniej
edycji an
nkiety.
Część baanków zwięk
kszyła maksy
ymalną kwottę dostępneg
go kredytu orraz wydłużył
yła maksymallny okres
kredytow
wania (procent netto odpowiednio ok
koło 13% i 11
1%). Podobnie jak w poprrzednim kwa
artale naj‐
większy odsetek banków zadekla
arował złagod
dzenie warun
nków kredyttowania nieuw
uwzględniony
ych w an‐

7

Banki dy
ysponują możliwością gradacji siły wpływu poszczególnych
h czynników na zmiany popyytu na kredyt. W ankiecie
banki wy
ybierają spośród opcji: znaczn
ny wpływ na w
wzrost popytu, nieznaczny
n
wpływ na wzrost popytu, brak wpływu
w
na
zmianę p
popytu, nieznaczny wpływ na spadek
s
popytu,, znaczny wpływ
w na spadek popytu.
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kiecie (prrocent netto około 30%), zaliczając
z
do
o nich jednak przede wszy
ystkim uprosszczenie wym
magań do‐
kumentaacyjnych8.
Pojedynccze banki po
odwyższyły marże
m
kredy
ytowe dla kre
edytów obarcczonych wyżższym ryzykiem i po‐
zaodsetk
kowe koszty kredytów
k
(prrocent netto o
odpowiednio
o około ‐8% i ‐7%).
‐
Pozostaałe warunki udzielania
u
kredytów
w konsumpcy
yjnych nie ule
egły istotnym
m zmianom.
Wykres 99. Kryteria i warunki
w
udziielania kredyttów konsump
pcyjnych

wartał z rzęd
du wzrósł od
dsetek bankó
ów, które tłu
umaczyły złag
godzenie pollityki kredyttowej po‐
Trzeci kw
prawą jaakości portfeela kredytów
w konsumpcy
yjnych (zob. wykres 10). Odpowiedzi takiej udzieliło około
39% bank
ków, zaś niem
mal połowa z nich określiiła wpływ teg
go czynnika jako
j
znacznyy. Ponad jedna czwarta
ankietow
wanych bankó
ów wskazała
a na wzrost presji konku
urencyjnej, głłównie ze str
trony innych banków.
Czynnikii nieuwzględ
dnione w ankiecie wymien
niło około 24%
% banków, zaliczając do n
nich zarówno
o wdroże‐
nie noweej Rekomendaacji T dotyczą
ącej dobrych praktyk w zakresie zarzą
ądzania ryzykkiem detalicznych eks‐
pozycji k
kredytowych9, jak i zmian
ny w zakresiee segmentacjii klientów10. W opinii ban
nków do zła
agodzenia

Zgodnie z definicją stoso
owaną w ankieccie, niektóre z w
wymienionych przez
p
banki przykładów złagod
dzenia polityki kredytowej
kryteriów udzieelania kredytów
w. Ze względu n
na ich błędną klasyfikację
k
prze
ez banki, na wyykresie 9 zostałły przedsta‐
dotyczą k
wione w kategorii „Innee warunki”.
9 http://ww
ww.knf.gov.pl/Im
mages/Rekomen
ndacjaT_tcm75‐‐33586.pdf
10 Niektóre
e z wymieniony
ych przez banki przyczyn zaosstrzenia polityk
ki kredytowej sttanowią opis zm
mian kryteriów
w udzielania
kredytów
w. Ze względu na
n ich błędną klasyfikację
k
przeez banki, na wy
ykresie 10 zostałły przedstawionne w kategorii „Inne
„
czyn‐
niki”.
8
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polityki k
kredytowej przyczyniło
p
się
s również n
niższe ryzyko
o przyszłej sy
ytuacji gospoodarczej (proccent netto
około 17%
%). W porów
wnaniu z poprzednim kwaartałem zmniiejszył się odssetek banków
w, które wśró
ód czynni‐
ków wpłływających na
n politykę krredytową wy
ymieniły zmia
any popytu na
n kredyty kkonsumpcyjne
e. Procent
netto odp
powiedzi wy
yniósł 14%, je
ednak około 113% ogółu ban
nków uznało
o, że czynnik ten spowodo
ował zao‐
strzenie p
polityki kredy
ytowej.
Pojedynccze banki zaliczyły do prrzyczyn zaosttrzenia polity
yki kredytow
wej swoją bieeżącą i przew
widywaną
sytuacje kapitałową (procent
(
netto
o około ‐13%)). Pozostałe czynniki nie miały
m
istotneggo wpływu na
a politykę
wą w segmen
ncie kredytów
w konsumpcyjjnych.
kredytow
Wykres 110. Przyczyny
y zmian polittyki kredytow
wej – kredyty konsumpcyjn
ne

p
na kre
edyty konsum
mpcyjne nie uległ istotny
ym zmianom (zob. wykress 11). Pro‐
W I kwaartale 2014 r. popyt
cent nettto odpowiedzzi wyniósł ok
koło 4%, jedn
nak banki ró
óżniły się w swoich
s
ocenaach – około 21%
2
ogółu
banków odczuło niżsszy popyt. W poprzedniej edycji ankietty banki spod
dziewały się istotnego wz
zrostu po‐
kredyty konsumpcyjne.
pytu na k
Banki, k
które odczuły
y wyższy pop
pyt uzasadniiały go przed
de wszystkim
m poprawą sy
sytuacji ekon
nomicznej
gospodarrstw domow
wych (procentt netto około 36%). Niema
al jedna czwa
arta banków wskazała na
a czynniki
nieuwzględnione w ankiecie,
a
zaliiczając do nicch przede wszystkim
w
pro
omocje i kam
mpanie marke
etingowe.
Drugi kw
wartał z rzędu
u zmniejszył się odsetek b anków, któree wyższy pop
pyt tłumaczyły
ły złagodzeniem kryte‐
riów i waarunków kred
dytowych (w
w obydwu przzypadkach prrocent netto odpowiedzi
o
w
wyniósł około
o 11%). W
porównaaniu z IV kwaartałem 2103 r. zmniejszy
yło się równieeż znaczenie zapotrzebow
wania gospodarstw do‐
mowych na zakup dó
óbr trwałego użytku
u
(proceent netto około 10%).
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W opiniii pojedynczy
ych banków ograniczenie
o
em dla popyttu na kredyty
y konsumpcyyjne było wy
ykorzysta‐
nie przezz gospodarsttwa domowe
e alternatywn
nych źródeł finansowani
f
a (procent neetto około ‐8%). Banki
wymieniiały przede wszystkim
w
wy
ykorzystanie oszczędnoścci oraz źródełł finansowan
nia innych niż
ż kredyty
bankowee.
Wykres 111. Popyt na kredyty
k
konssumpcyjne i p
przyczyny jeg
go zmian

wane banki przewidują niewielkie
n
złłagodzenie polityki
p
kredytowej w II kwartale 201
14 r. (pro‐
Ankietow
cent nettto około 12%
%, zob. wykre
es 9). Zdecyd
dowana więksszość ogółu banków
b
zadekklarowała brrak zmian
polityki k
kredytowej w segmencie kredytów
k
kon
nsumpcyjnych.
W II kw
wartale 2014 r.
r banki spod
dziewają się istotnego wz
zrostu popytu
u na kredytyy konsumpcy
yjne (pro‐
cent nettto 64%, zob. wykres
w
11), jednak
j
od dw
wóch kwartałłów oczekiwa
ania banków
w istotnie różn
nią się od
faktyczny
ych zmian po
opytu.
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