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Podsumowanie wyników ankiety
Kredyty dla przedsiębiorstw
Polityka kredytowa: złagodzenie kryteriów kredytów, w szczególności dla MSP; obniżka marż.
Popyt na kredyt: wzrost popytu, szczególnie na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.
Oczekiwania na III kwartał 2014 r.: niewielkie złagodzenie kryteriów kredytowych; kontynuacja silnego
wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.

Kredyty mieszkaniowe
Polityka kredytowa: niewielkie zaostrzenie kryteriów; wzrost marż.
Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (odpowiedzi zróżnicowane).
Oczekiwania na III kwartał 2014 r.: niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej (odpowiedzi zróżnico‐
wane) i wzrost popytu.

Kredyty konsumpcyjne
Polityka kredytowa: niewielkie złagodzenie kryteriów; złagodzenie warunków nieuwzględnionych w
ankiecie.
Popyt na kredyt: wzrost popytu (odpowiedzi zróżnicowane).
Oczekiwania na III kwartał 2014 r.: złagodzenie polityki kredytowej i istotny wzrost popytu.
Złagodzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw było w głównej mierze efektem istotnej popra‐
wy oczekiwań banków co do przyszłej sytuacji gospodarczej – odsetek odpowiedzi wskazujących na ten
czynnik był najwyższy w historii ankiety, tj. od IV kwartału 2003 r. Jednocześnie zdaniem banków po‐
prawiła się sytuacja największych kredytobiorców oraz branż, które dotychczas wymieniane były jako
najbardziej ryzykowne. Wzrost popytu – oprócz większego zapotrzebowania na finansowanie zapasów i
kapitału obrotowego – był w dużym stopniu związany z potrzebami inwestycyjnymi przedsiębiorstw i
realizacją planów rozwojowych.
Banki kontynuowały podwyżki marż na kredytach mieszkaniowych, uzasadniając to koniecznością po‐
prawy dochodowości tego portfela kredytowego. Dodatkowy wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej
w tym segmencie miało wdrożenie zapisów znowelizowanej Rekomendacji S. Czwarty kwartał z rzędu
wzrósł odsetek banków, które tłumaczyły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe prognozami sytuacji
na rynku mieszkaniowym.
Złagodzenie kryteriów kredytowych w przypadku kredytów konsumpcyjnych dotyczyło w szczególno‐
ści sposobów wyznaczania zdolności kredytowej i dostępnej kwoty kredytu. Zdaniem banków złago‐
dzenie związane było przede wszystkim ze zmianami popytu i presji konkurencyjnej. Głównymi czyn‐
nikami wpływającym na popyt były wzrost zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku
oraz akcje promocyjne i marketingowe banków.
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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 czerwca i lipca 2014 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przed‐
siębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84%.
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 II kwartale 2014 r., jak również przewidywania banków na III kwartał 2014 r.
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Kred
dyty dla
d prz
zedsięębiorsttw
W II kwartale 2014 r.. banki złago
odziły kryteriia udzielania
a wszystkich rodzajów krredytów dla przedsię‐
zenie dotyczy
yło w większ
zym stopniu standardów zdolności krredytowej
biorstw (zob. wykress 1). Złagodz
w – około jedn
na trzecia ba
anków złagod
dziła kryteriaa przyznawan
nia kredy‐
małych i średnich przzedsiębiorstw
ówno w przyp
padku kredyttów krótkoterrminowych ja
ak i kredytów
w długotermin
nowych. W segmencie
s
tów zaró
kredytów
w dla dużych
h przedsiębiorstw zdecydo
owana więksszość ogółu ba
anków nie zm
mieniła kryte
eriów kre‐
dytowycch, jednak w ujęciu netto złagodzenie zadeklarowa
ało około 20%
% – kredyty kkrótkotermin
nowe oraz
ków – kredytty długotermiinowe.
16% bank
Zmiany kryteriów ud
dzielania kre
edytów krótk
koterminowy
ych były zbie
eżne z przew
widywaniamii banków
sformuło
owanymi na koniec
k
I kwartału 2014 r. Jednocześniee banki nie prrzewidywałyy istotnych zm
mian poli‐
tyki kred
dytowej w seg
gmencie kred
dytów długoteerminowych.
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.

Drugi kw
wartał z rzęd
du ponad jed
dna czwarta b
banków obniiżyła marże pobierane
p
od
d kredytów dla
d przed‐
siębiorsttw (procent netto
n
około 27%, zob. wyk
kres 2). Pojed
dyncze bankii zadeklarowa
wały złagodze
enie w za‐
kresie ko
osztów pozao
odsetkowych, określając sk
kalę zmiany ja
ako znaczną1, oraz wymagganego zabez
zpieczenia

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‐
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(w obydw
wu przypadk
kach odpowie
edzi takiej ud
dzieliło około
o 8% banków)). W opinii an
nkietowanych
h banków
pozostałee warunki ud
dzielania kred
dytów dla przzedsiębiorstw
w nie zmieniły
y się istotnie.
Wykres 22. Warunki udzielania kre
edytów dla prrzedsiębiorstw
w

w uzasadniło
o złagodzen
nie polityki kredytowej niższym ryzzykiem zwią
ązanym z
Niemal 80% banków
ywaną sytuaacją gospodarrczą (zob. wy
ykres 3), co sttanowi historrycznie najwyyższy odsetek
k. Niemal
przewidy
połowa b
banków, którre udzieliły takiej odpowiiedzi określiłła wpływ tego czynnika n
na politykę kredytową
k
jako znacczny2. Po razz pierwszy od II kwartału
u 2010 r. ban
nki wskazały na niższe ryyzyko poszcz
zególnych
branż, w
wymieniając wśród
w
nich m.in.
m
sektor b
budowlany, w tym produ
ucentów mateeriałów budo
owlanych,
mebli i w
wyposażenia,, oraz branżę
ę motoryzacy
yjną, stalową
ą i drzewną. Odpowiedzi takiej udzieliło około
42% bank
ków, przy czzym ponad połowa z nich
h określiła wp
pływ tego czy
ynnika na poolitykę kredyttową jako
znaczny. Złagodzeniee kryteriów i warunków kredytowych
h było równiież spowodow
wane wzrosttem presji
konkuren
ncyjnej międzzy bankami (procent
(
netto
o około 30%)) oraz niższym
m ryzykiem związanym z sytuacją
najwięksszych kredyto
obiorców (pro
ocent netto o
około 25%). Niemal
N
jedna czwarta ban
nków wskaza
ała dodat‐
kowo na poprawę bieeżącej lub ocz
zekiwanej syttuacji kapitało
owej. Banki nie
n wymieniłyy żadnych cz
zynników,
które przzyczyniałyby się do zaostrrzenia polityk
ki kredytowejj w II kwartalle 2014 r.

2

runki) niie zostały zmien
nione, kryteria (warunki) zostaały nieznaczniee złagodzone, kryteria (warunkki) zostały znaccznie złago‐
dzone.
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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Trzeci kw
wartał z rzęd
du wzrósł od
dczuwany przzez banki po
opyt na kredyty dla przed
dsiębiorstw (zob. wy‐
kres 4). N
Największy odsetek
o
bank
ków stwierdzził wzrost zap
potrzebowaniia na kredytyy długotermiinowe dla
dużych p
przedsiębiorsstw (procent netto około 771%). Jednoccześnie wzrosst popytu ze strony dużych przed‐
siębiorstw
w na kredyty
y krótkotermiinowe odczu
uło około 24%
% banków. W segmencie kkredytów dla
a małych i
średnich przedsiębiorrstw wyższy popyt na krredyty długo
o‐ i krótkoterrminowe stw
wierdziło odp
powiednio
około 47%
% i 46% ankieetowanych ba
anków.
Wykres 33. Przyczyny zmian polity
yki kredytoweej

ów tłumaczy
yła wzrost po
opytu na kre
edyty dla prz
zedsiębiorstw
w zwiększonym zapo‐
Ponad połowa bankó
trzebowaaniem na fin
nansowanie zapasów i kap
pitału obroto
owego (procent netto okołło 57%, zob. wykres
w
5).
Istotne zn
naczenie miaały jednak rów
wnież potrzeeby przedsięb
biorstw w zak
kresie finansoowania środk
ków trwa‐
łych – odpowiedzi taakiej udzieliłło około 36%
% banków. Dodatkowo
D
banki zaliczyłły do czynniików nie‐
uwzględnionych w ankiecie
a
realiz
zację przez p
przedsiębiorsttwa planów rozwojowych
h (procent ne
etto około
yższemu pop
pytowi na kre
edyty sprzyjaało złagodzen
nie kryteriów
w i warunków
w udzielania kredytów
34%). Wy
dla przed
dsiębiorstw, co
c stwierdziło
o odpowiedn
nio około 32%
% i około 30% banków. W obydwu przy
ypadkach
ponad jeedna trzecia banków,
b
które udzieliły taakiej odpowieedzi, określiłła wpływ złaggodzenia pollityki kre‐
na popyt jako
o znaczny3.
dytowej n

3

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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Wykres 44. Popyt na kredyt
k
dla prz
zedsiębiorstw
w

Wykres 55. Przyczyny zmian popyttu na kredyt d
dla przedsięb
biorstw

wane banki przewidują niewielkie zzłagodzenie kryteriów
k
po
olityki kredyytowej we wszystkich
Ankietow
kategoriaach kredytów
w dla przedsiiębiorstw w III kwartale 2014 r. (zob. wykres 1). W segmencie kredytów
dla duży
ych przedsięb
biorstw odpo
owiedzi takiej
ej udzieliło ok
koło 19% ban
nków dla kreedytów długo
otermino‐

6

Kredyty dla przedsiębiorstw

wych i około 16% banków dla kredytów krótkoterminowych. W przypadku małych i średnich przedsię‐
biorstw procent netto odpowiedzi wyniósł odpowiednio około 13% i około 15%.
W III kwartale 2014 r. banki spodziewają się kontynuacji wzrostu popytu na kredyty dla przedsię‐
biorstw (zob. wykres 4). W segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw wyższego popytu
na kredyty krótkoterminowe oczekuje 62% banków, zaś na kredyty długoterminowe około 59% banków. W
przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw odpowiedzi takiej udzieliło odpowiednio około 36% i
około 51% banków.
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Kred
dyty dla
d gosspodaarstw domow
d
wych
Kredytty mieszkaaniowe
W II kwaartale 2014 r.. banki w nie
ewielkim sto
opniu zaostrz
zyły kryteria przyznawan
nia kredytów mieszka‐
niowych
h (procent nettto ‐15%, zob. wykres 6). W
Większość og
gółu banków nie zadeklaroowała jednak
k żadnych
zmian po
olityki kredyttowej w tym zakresie. Naa koniec poprrzedniego kw
wartału ankieetowane bank
ki przewi‐
dywały n
niewielkie złaagodzenie kry
yteriów kredy
ytowych.
Wykres 66. Kryteria i warunki
w
udziielania kredyttów mieszkan
niowych

ontynuowały
y zaostrzanie
e warunków kredytowycch w zakresie
e marż pobieeranych od kredytów
k
Banki ko
mieszkan
niowych. Zao
ostrzenie dottyczyło zarów
wno marż ogó
ółem (procen
nt netto ‐35%)), jak i marż od
o kredy‐
tów obarrczonych wyżższym ryzykiiem (procent netto około ‐22%). Pozostałe warunkii kredytowe nie
n uległy
istotnym
m zmianom w II kwartale 2014
2
r.
W opiniii banków zm
miany polityk
ki kredytoweej były spow
wodowane prrzede wszysttkim czynnik
kami nie‐
uwzględ
dnionymi w ankiecie
a
(pro
ocent netto ok
koło ‐35%, zo
ob. wykres 7)). Należały doo nich działa
ania zmie‐
rzające d
do poprawy dochodowośc
d
ci kredytów m
mieszkaniowy
ych oraz dosttosowania zw
wiązane z wd
drożeniem
nowej Reekomendacji S4. Pojedyncz
ze banki tłum
maczyły zaostrrzenie polityk
ki kredytoweej zmianami popytu
p
na
kredyty mieszkaniow
we (procent netto
n
‐13%) o
oraz zmianam
mi presji kon
nkurencyjnej (procent ne
etto około
wersalnych, jak i banków
w hipotecznycch. Pozostałe
e czynniki
‐10%), zaarówno ze strony innych banków uniw
nie miały
y zdaniem banków wpływ
wu na politykęę kredytową w segmencie
e kredytów m
mieszkaniowy
ych.

4

Banki miiały czas na wd
drożenie poszcz
zególnych zapissów Rekomendacji S do dnia 1 stycznia oraz 1 lipca 2014 r. Zob. Reko‐
mendacjaa S dotycząca dobbrych praktyk w zakresie
z
zarządzaania ekspozycjamii kredytowymi za
abezpieczonymi hhipotecznie.
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wych

W ujęciu
u netto bank
ki odczuły wzrost popytu
u na kredyty
y mieszkaniowe w II kwaartale 2014 r. (procent
netto 34%
%, zob. wykres 8). W poró
ównaniu z po
oprzednimi edycjami
e
ankiety zmniejszzyło się zróżn
nicowanie
odpowieedzi – niższy popyt stwierrdziło około 118% ogółu ban
nków, przy czym
c
około p
połowa z nich
h określiła
spadek jako znaczny
y5. Na koniec poprzednieg
go kwartału banki oczekiiwały wzrosttu popytu na
a kredyty
niowe o więk
kszej skali.
mieszkan
Wykres 77. Przyczyny zmian polity
yki kredytoweej – kredyty mieszkaniowe
m
e

m banków prrognozy sytuacji na rynku
u mieszkanio
owym były jedyną
j
przycczyną wzrosttu popytu
Zdaniem
na kredy
yty mieszkan
niowe (procen
nt netto około
o 63%).
Pojedynccze banki wy
ymieniały zao
ostrzenie waarunków kred
dytowych jak
ko czynnik oggraniczający popyt na
wnież na wy
kredyty mieszkaniow
we (procent netto
n
około ‐116%). Około 13%
1
banków wskazało rów
ykorzysta‐
wa domowe alternatywny
ych źródeł fiinansowania, przede wszyystkim kredy
ytów z in‐
nie przezz gospodarstw
nych ban
nków. Pozostałe czynniki nie
n miały zdaaniem banków
w istotnego wpływu
w
na ksształtowanie się popy‐
tu na ten
n rodzaj kredy
ytów.
W III kw
wartale 2014 r. banki prz
zewidują niew
wielkie zaosstrzenie kryte
eriów polityk
wej w seg‐
ki kredytow
mencie k
kredytów miieszkaniowych (procent n
netto około ‐15%,
‐
zob. wykres 6). Od
dpowiedzi by
yły jednak
zróżnicow
wane – złago
odzenie kryterriów politykii kredytowej zapowiedział
z
ło około 14% ogółu banków
w.

5

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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wych

Około 300% banków spodziewa się
s wyższego
o popytu na kredyty mie
eszkaniowe w III kwarta
ale 2014 r.
(zob. wyk
kres 8).
Wykres 88. Popyt na kredyty
k
miesz
zkaniowe i prrzyczyny jego
o zmian

Kredytty konsum
mpcyjne
Ankietow
wane banki w niewielkim
m stopniu złaagodziły kry
yteria udziela
ania kredytów
w konsumpccyjnych w
II kwartaale 2014 r. (p
procent netto około 18%, zzob. wykres 9).
9 Zmiana po
olityki kredyttowej była zb
bliżona do
oczekiwaań banków sfformułowany
ych w poprzed
dniej edycji ankiety.
a
Ponad jeedna piąta banków
b
w ujęciu
u
netto zadeklarowa
ała złagodzen
nie warunkóów kredytow
wych nie‐
uwzględ
dnionych w ankiecie
a
(procent netto ok
koło 22%). Ba
anki zaliczyły
y do nich m.in
n. złagodzeniie warun‐
ków przy
yznawania krredytów kon
nsumpcyjnych
h dla klientów
w posiadający
ych zobowiązzanie z tytułu
u kredytu
hipoteczn
nego, podwy
yższenie dosttępnej kwoty kredytu oraz
z progu kwo
otowego kred
dytów, dla kttórych nie
jest wym
magana zgodaa współmałżo
onka, jak rów
wnież złagodz
zenie w zakresie wymogów
w dokumenta
acyjnych6.
Pojedynccze banki obn
niżyły marże pobierane od
d kredytów konsumpcyjny
ych (procent n
netto około 9%).
9
Pozo‐
stałe warrunki kredyto
owe nie uległy
y istotnym zm
mianom w II kwartale 2014 r.
Niemal p
połowa bank
ków wskazałła na zmiany
y popytu na kredyty konsumpcyjne jjako przyczy
ynę złago‐
dzenia p
polityki kredy
ytowej (zob. wykres 10). O
Około 34% ba
anków wymie
eniło zmiany presji konku
urencyjnej,
przede w
wszystkim ze strony innych
h banków.

6

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”.

10

Kredyty
y dla gospodaarstw domow
wych

Wykres 99. Kryteria i warunki
w
udziielania kredyttów konsump
pcyjnych

y zmian polittyki kredytow
wej – kredyty konsumpcyjn
ne
Wykres 110. Przyczyny

11

Kredyty
y dla gospodaarstw domow
wych

W opiniii pojedynczy
ych banków, które zaostrrzyły polityk
kę kredytową
ą, było to spoowodowane bieżącą i
przewidy
ywaną sytuaacją kapitałową (procent netto około ‐14%). Pozostałe czynnikki nie miały istotnego
wpływu na politykę kredytową
k
w segmencie krredytów konsumpcyjnych
h.
u netto bank
ki odczuły wz
zrost popytu
u na kredyty konsumpcyjjne w II kwaartale 2014 r. (procent
W ujęciu
netto oko
oło 27%, zob. wykres 11). W porównan
niu z poprzed
dnią edycją an
nkiety zmnieejszyło się zró
óżnicowa‐
nie odpo
owiedzi – niżższy popyt za
adeklarowało
o jedynie około 10% ogółu banków. Naa koniec poprrzedniego
kwartału
u banki oczekiwały wzrosttu popytu na kredyty konssumpcyjne o większej skalli.
Zdaniem
m ankietowan
nych banków
w wyższy pop
pyt na kredy
yty konsump
pcyjne wynik
kał w głównej mierze
ze wzrosstu zapotrzeb
bowania na finansowanie
f
e zakupu dó
óbr trwałego użytku (proccent netto ok
koło 25%).
Około 222% banków wskazywało
w
na
n czynniki niieuwzględnio
one w ankieciie, zaliczając do nich efektty promo‐
cji produ
uktowych i przeprowadz
p
onych kamp
panii marketin
ngowych. Po
ojedyncze ban
nki zwracały
y również
uwagę n
na wpływ złaagodzenia kry
yteriów i waarunków kred
dytowych – procent
p
nettoo odpowiedz
zi wyniósł
odpowieednio około 15%
1
i 9%. Pozostałe
P
czyn
nniki nie miiały zdaniem
m banków isttotnego znacczenia dla
kształtow
wania się pop
pytu na kredy
yty konsumpccyjne.
Wykres 111. Popyt na kredyty
k
konssumpcyjne i p
przyczyny jeg
go zmian

wartale 2014 r.
r ankietowane banki spo
odziewają się dalszego złłagodzenia p
polityki kredytowej w
W III kw
segmenccie kredytów konsumpcyjjnych (procen
nt netto około
o 33%, zob. wykres
w
9).
Ponad po
ów oczekuje wzrostu pop
pytu na kredy
yty konsump
pcyjne w III kwartale 201
14 r. (pro‐
ołowa bankó
cent netto
o około 55%, zob. wykres 11), choć w d
dalszym ciągu oczekiwaniia formułowaane przez ban
nki różnią
się istotn
nie od obserw
wowanych zm
mian popytu.
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Załącznik 1
Metodyka
Wyniki ankiet prezentowane są w postaci struktur, tzn. odsetka banków, które wybrały daną opcję odpowiedzi na poszczególne pytania. Odpowiedzi banków są ważone udziałem danego banku w segmencie
rynku, którego dotyczy pytanie. Ważenie odpowiedzi poszczególnych podmiotów jest często stosowanym
rozwiązaniem przy opracowywaniu wyników ankiet typu jakościowego1.
Znaczenie poszczególnych banków w danym segmencie rynku reprezentują udziały należności danego
banku w należnościach wszystkich 26 banków, które odpowiedziały na ankietę, w rozbiciu na poszczególne kategorie należności. Poniższa tabela prezentuje segment rynku, którego dotyczą poszczególne pytania i
kategorię należności, która posłużyła do obliczenia udziałów poszczególnych banków w danym segmencie
rynku.

Tabela 1. Segment rynku i odpowiadająca mu kategoria należności uwzględniona przy liczeniu wag
Nr. pytań

Segment rynku

Kategoria należności

1, 4, 6, 7

Kredyty krótkoterminowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Należności od małych i średnich przedsiębiorstw o pierwotnym terminie realizacji do 1 roku łącznie z rachunkiem bieżącym

1, 4, 6, 7

Kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw

Należności od dużych przedsiębiorstw o pierwotnym terminie realizacji do 1 roku łącznie z rachunkiem bieżącym

1, 4, 6, 7

Kredyty długoterminowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Należności od małych i średnich przedsiębiorstw o pierwotnym terminie realizacji powyżej 1 roku

1, 4, 6, 7

Kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw

Należności od dużych przedsiębiorstw o pierwotnym terminie realizacji powyżej 1 roku

2, 3, 5

Kredyty dla przedsiębiorstw
ogółem

Należności ogółem od przedsiębiorstw i spółek państwowych, przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni i przedsiębiorców
indywidualnych

8, 9, 10, 13,
14, 16, 17

Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych

8, 11, 12, 13,
15, 16, 17

Kredyty konsumpcyjne i inne dla
gospodarstw domowych

Należności ogółem od osób prywatnych pomniejszone o kredyty
mieszkaniowe dla osób prywatnych

Uwaga: Wszystkie kategorie należności dotyczą rezydentów.
Źródło: NBP

Por. M. Bieć „Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia”, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego,
Nr 48, SGH, 1996, str. 71-114.
1
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Poszczególnym odpowiedziom przypisywana jest zatem waga, będąca udziałem banku w danym segmencie rynku. Przy liczeniu wag uwzględniono średni stan należności danej kategorii w pierwszym i drugim
miesiącu kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy ankieta2. Jeżeli bank w którymś z pytań wybrał opcję odpowiedzi „nie dotyczy”, przypisywano mu wagę 0. W ten sposób przy liczeniu struktur dla
poszczególnych pytań uwzględniono jedynie te banki, które są aktywne w danym segmencie rynku.
Oprócz struktur dla każdej odpowiedzi policzono tzw. procent netto, który jest różnicą między odsetkiem
odpowiedzi pokazujących przeciwne kierunki zmian. Wielkość ta pokazuje zatem ogólną tendencję w danym segmencie rynku. Sposób liczenia procentu netto dla poszczególnych pytań zawiera tabela 2.

Tabela 2. Sposób liczenia procentu netto
Definicja procentu netto

Nr.
pytań
1, 2, 8,
9, 11

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „znacznie złagodzono” i „nieznacznie złagodzono” a sumą odpowiedzi „znacznie zaostrzono” i „nieznacznie zaostrzono”. Ujemny wskaźnik oznacza tendencję do zaostrzania kryteriów

3, 10,
12

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „znaczny wpływ na złagodzenie polityki kredytowej” i „nieznaczny wpływ na
złagodzenie polityki kredytowej” a sumą odpowiedzi „znaczny wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej” i „nieznaczny wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej”. Ujemny wskaźnik oznacza, że dany czynnik w większym
stopniu przyczynił się do zaostrzenia niż złagodzenia polityki kredytowej.

4, 13

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „wzrósł znacznie” i „wzrósł nieznacznie” a sumą odpowiedzi „zmniejszył się
znacznie” i „zmniejszył się nieznacznie”. Dodatni wskaźnik oznacza wzrost popytu.

5, 14,
15

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „znaczny wpływ na wzrost popytu” i „nieznaczny wpływ na wzrost popytu” a
sumą odpowiedzi „znaczny wpływ na spadek popytu” i „nieznaczny wpływ na spadek popytu”. Dodatni wskaźnik
oznacza, że dany czynnik oddziaływał na wzrost popytu, ujemny – na spadek.

6, 16

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „zostanie znacznie złagodzona” i „zostanie nieznacznie złagodzona” a sumą
odpowiedzi „zostanie znacznie zaostrzona” i „zostanie nieznacznie zaostrzona”. Dodatni wskaźnik oznacza oczekiwane złagodzenie polityki kredytowej.

7, 17

Różnica miedzy sumą odpowiedzi „wzrośnie znacznie” i „wzrośnie nieznacznie” a sumą odpowiedzi „zmniejszy się
znacznie” i „zmniejszy się nieznacznie”. Dodatni wskaźnik oznacza oczekiwany wzrost popytu.

Źródło: NBP

2

Na czas opracowywania wyników ankiety nie są dostępne dane dotyczące stanu należności w poszczególnych bankach
w trzecim miesiącu tego kwartału ze względu na ok. trzytygodniowe opóźnienie w raportowaniu.
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