Poznań, 18.02.2020r.

Informacja o sytuacji na rynku bankowym
(ocena w IV kw. 2019r. i prognoza na I kw. 2020r.)

1. Ocena koniunktury na rynku bankow ym w IV kwartale 2019 roku
- syntetyczny wskaźnik PIKBANK
Syntetyczną ocenę koniunktury na rynku usług bankowych przedstawia Poznański Indeks
Koniunktury Bankowej – PIKBANK, będący średnią arytmetyczną ważoną kilku wybranych
indywidualnych indeksów koniunktury (przeważnie diagnostycznych). Wskaźnik ten przyjmuje
wartości z przedziału od -100 (silne pogorszenie, spadek) do +100 (silna poprawa, wzrost).
W okresie ostatnich trzech miesięcy minionego roku nastąpiła nieznaczna poprawa koniunktury
na rynku usług bankowych w Polsce. Syntetyczny wskaźnik koniunktury wzrósł w porównaniu
do uzyskanego w trzecim kwartale o 1,2 punktu i osiągnął poziom +25,1 punktu. Było to głównie
efektem kontynuacji obserwowanej od połowy 2019 roku relatywnie silnej tendencji wzrostowej
dynamiki przyrostu pozyskanych depozytów oraz wyraźnego osłabienia - w porównaniu
do wcześniejszych trzech miesięcy - przyrostu kredytów niespłaconych. Te pozytywne zmiany
nie wpłynęły jednak znacząco na poprawę kondycji finansowej banków, gdyż równocześnie
w analizowanym kwartale, podobnie jak w dwóch wcześniejszych, zanotowano dalsze osłabienie
aktywności klientów w zakresie zaciągania kredytów (najniższa dynamika wzrostu od ponad
dziesięciu lat). Stąd też generalnie tempo rozwoju rynku usług bankowych w rozpatrywanym okresie
utrzymywało się nadal w granicach umiarkowanego wzrostu.Poznański Indeks Koniunktury Bankowej - PIKBANK w okresie I kw. 2005 - IV kw. 2019 roku
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Legenda - saldo koniunktury wyznaczane jest na podstawie struktury odpowiedzi i może przyjmować wartości z przedziału
od -100 do +100 punktów. W punktach 1 i 2 niniejszego opracowania wartości salda koniunktury powyżej 0 wskazują na
wzrost (poprawę) badanego zjawiska, zaś wartości poniżej 0 oznaczają jego spadek (pogorszenie).
W punkcie 3 niniejszego opracowania wartości salda koniunktury powyżej 0 oznaczają, że menedżerowie bankowi częściej
wyrażali opinię o dużym lub bardzo dużym wpływie danego czynnika na prowadzenie działalności w sektorze bankowym. Z
kolei wartości salda koniunktury poniżej 0 oznaczają przewagę wskazań na niewielki wpływ lub brak wpływu danego
czynnika na prowadzenie działalności w sektorze bankowym.
Opracowanie "Informacja o sytuacji na rynku bankowym (ocena w IV kw. 2019r. i prognoza na I kw. 2020r.)" powstało
na podstawie wyników ogólnopolskiego badania metodą testu koniunktury KF-111, zrealizowanego wśród central
i placówek banków w okresie od 8 stycznia do 14 lutego 2020 roku przez Katedrę Badań Rynku i Usług Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
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2. Ocena kształtowania się liczby klientów obsłużonych przez bank
w IV kwartale 2019 roku
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W zakresie liczby klientów - osób fizycznych w IV kwartale 2019 roku utrzymywała się korzystna
koniunktura, o czym świadczy obserwowany niewielki wzrost (saldo koniunktury +17,1 punktu).
W przypadku drugiej grupy klientów - osób prawnych nie obserwowano istotnych zmian (saldo +5,7
punktu).
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O różnicach występujących między bankami świadczy struktura odpowiedzi dotyczących
kształtowania się liczby klientów w minionym kwartale. W przypadku klientów - osób fizycznych
na wzrost wskazywało 45,7% menedżerów, podczas gdy spadek potwierdzało jedynie 17,1%.
Zmiany w zakresie liczby klientów - osób prawnych potwierdzane były znacznie rzadziej - o wzroście
informowało 22,9% przedstawicieli banków, zaś o spadku jedynie 8,6%.
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3. Przewidywane oddziaływanie determinant prowadzenia działalności
w sektorze bankowym w I kwartale 2020 roku
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Menedżerowie banków przewidują w I kwartale 2020 roku nieco większą siłę oddziaływania pięciu
determinant prowadzenia działalności w sektorze bankowym

oraz nieznaczne osłabienie

oddziaływania trzech determinant. Należy podkreślić, że mimo powyższych zmian, kolejność trzech
kluczowych determinant pozostanie taka sama jak w minionym kwartale. Najsilniej na sytuację
w sektorze bankowym będzie wpływała walka konkurencyjna między bankami o klienta (saldo +63,2
punktu), a na kolejnych miejscach znajdą się nowe regulacje prawne dotyczące sektora bankowego
(saldo +57,9 punktu) oraz niedostateczny popyt na kredyt (saldo +48,7 punktu).
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