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25 lat badań koniunktury na rynku bankowym
w Katedrze Badań Rynku i Usług
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Szanowni Państwo,
W bieżącym kwartale realizowane jest setne cokwartalne badanie (KF-100), które wieńczy 25 lat
badań koniunktury na rynku bankowym w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Badania metodą testu koniunktury na rynku bankowym zostały
zapoczątkowane w II kwartale 1992 roku i od tego okresu prowadzone są systematycznie co kwartał.
Badania w kolejnych latach były prowadzone w ramach projektów badawczych Komitetu Badań
Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.
Wymiernym efektem, możliwym do osiągnięcia jedynie dzięki regularnemu prowadzeniu co kwartał
powyższych badań, są liczne publikacje naukowe - monografie oraz artykuły, w których
prezentowana jest analiza szeregów czasowych wskaźników wyznaczanych na podstawie badania
metodą testu koniunktury w sektorze bankowym. Wśród monografii, które w istotnym stopniu oparte
były na danych pochodzących z powyższych badań metodą testu koniunktury na rynku bankowym,
znajdują się m.in.:


J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Matusewicz, Koniunktura na rynku bankowym
i ubezpieczeniowym w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001



J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz, Wskaźniki koniunktury finansowej
w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Poznań 2006



J. Garczarczyk (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu,
Warszawa 2009



J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Skikiewicz, Zachowania gospodarstw domowych na rynku
usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, CeDeWu, Warszawa 2014

Wyniki badań metodą testu koniunktury w sektorze bankowym popularyzowane były również na
konferencjach krajowych i międzynarodowych. Podkreślić należy przy tym aktywny udział z
referatami w Międzynarodowych Kongresach Centre for International Research on Economic
Tendency Surveys (CIRET), organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się prowadzeniem badań
koniunktury gospodarczej z całego świata. W ostatnich latach Kongresy CIRET, na których
prezentowane były referaty przygotowane przez pracowników Katedry Badań Rynku i Usług
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbywały się w Taipei (2002), Warszawie (2004), Rzymie
(2006), Santiago (2008), Nowym Jorku (2010), Wiedniu (2012) oraz Kopenhadze (2016).

Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu była także organizatorem
ogólnopolskich konferencji naukowych, poświęconych badaniom koniunktury, w których uczestniczyli
zarówno przedstawiciele central i oddziałów banków, jak również pracownicy naukowi:


Koniunktura na rynku usług finansowych w Polsce, Poznań-Będlewo, 11-12 września 2001
roku



Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury,
Poznań, 15-16 czerwca 2005 roku



Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Poznań, 16-17 czerwca 2009 roku



Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury, Poznań, 11 kwietnia
2013 roku

Ważnym celem badań metodą testu koniunktury na rynku bankowym jest również udostępnianie co
kwartał ich uczestnikom opracowań "Informacja o sytuacji na rynku bankowym", które zawierają
ocenę zmian w minionym kwartale na rynku bankowym oraz prognozy na kwartał następny. Jest to
pewnego rodzaju forma rekompensaty za udział w badaniu i czas poświęcony na wypełnienie
kwestionariusza ankiety. Skrócona wersja opracowania udostępniana jest ponadto na stronie
internetowej: www.koniunkturabankowa.ue.poznan.pl
Podstawowym wskaźnikiem prezentującym kształtowanie się koniunktury na rynku bankowym jest
Poznański Indeks Koniunktury Bankowej – PIKBANK
Poznański Indeks Koniunktury Bankowej - PIKBANK w okresie II kw. 1992 - IV kw. 2016 roku
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Wartość udzielonych kredytów (saldo koniunktury) w okresie II kw. 1992 - IV kw. 2016 roku
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