Poznań, 20.08.2020r.

Informacja o sytuacji na rynku bankowym
(ocena w II kw. 2020r. i prognoza na III kw. 2020r.)

1. Ocena koniunktury na rynku bankow ym w II kwartale 2020 roku
- syntetyczny wskaźnik PIKBANK
Syntetyczną ocenę koniunktury na rynku usług bankowych przedstawia Poznański Indeks
Koniunktury Bankowej – PIKBANK, będący średnią arytmetyczną ważoną kilku wybranych
indywidualnych wskaźników koniunktury (głównie diagnostycznych). Indeks ten przyjmuje wartości z
przedziału od -100 (silne pogorszenie, spadek) do +100 (silna poprawa, wzrost).
W drugim kwartale 2020 roku potwierdziły się wcześniejsze pesymistyczne przewidywania dotyczące
rozwoju sytuacji w sektorze bankowym, czego wyrazem była dalsza obniżka wartości syntetycznego
indeksu PIKBANK. W analizowanym kwartale wskaźnik ten spadł w porównaniu do uzyskanego w
poprzednim kwartale o kolejne 3 punkty i osiągnął poziom zaledwie +6,9 punktu, co było najniższą
wartością od początku realizacji pomiarów tj. od II kwartału 1992 roku. Odnotowana obniżka
PIKBANK-u była wynikiem utrzymujących się w ciągu prawie całego kwartału istotnych ograniczeń
aktywności gospodarczej spowodowanych epidemią koronawirusa. Warto przy tym podkreślić, że
szczególnie niekorzystne tendencje zarejestrowano w zakresie kredytów i nastąpiło wyraźne
pogorszenie sytuacji finansowej banków (w skali bardzo podobnej do odnotowanej w okresie kryzysu
finansowego z początku 2009 roku).
Poznański Indeks Koniunktury Bankowej - PIKBANK w okresie I kw. 2005 - II kw. 2020 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 - 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 II kw. 2020r. i prognoza na III kw. 2020r.)"
powstało na podstawie wyników ogólnopolskiego badania metodą testu koniunktury KF-113, zrealizowanego wśród central
i placówek banków w okresie od 8 lipca do 14 sierpnia 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 II kwartale 2020 roku
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Liczba klientów banków w II kwartale 2019 roku nie wykazywała istotnych zmian, przy czym należy
podkreślić, iż w zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i osób prawnych salda koniunktury
przyjmowały wartości ujemne (odpowiednio -3,8 oraz -3,9 punktu).

Liczba klientów osób fizycznych

41,0%

Liczba klientów osób prawnych

12,8%

23,7%

0%

46,2%

44,7%

20%

40%

wzrost

31,6%

60%

bez zmian

80%

100%

spadek

Sytuacja poszczególnych banków w zakresie kształtowania się liczby klientów była zróżnicowana.
W przypadku osób fizycznych najwięcej menedżerów bankowych (46,2%) wskazywało na spadek.
Tylko nieco mniejszy udział mieli przedstawiciele banków wskazujący na wzrost (41,0%). W
przypadku drugiej grupy klientów – osób prawnych – menedżerowie najczęściej wskazywali na brak
zmian (44,7%). Ponadto należy podkreślić, iż nieco większy był udział przedstawicieli banków
potwierdzających spadek w tej grupie klientów (31,6%) od wskazujących na wzrost (23,7%).
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3. Przewidywane oddziaływanie determinant prowadzenia działalności
w sektorze bankowym w III kwartale 2020 roku
Nowe regulacje prawne dotyczące
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W III kwartale 2020 roku w opinii menedżerów oddziaływanie poszczególnych determinant
prowadzenia działalności w sektorze bankowym będzie zbliżone do obserwowanego w poprzednim
kwartale. Nastąpi jedynie niewielki wzrost oddziaływania pięciu determinant oraz nieznaczny spadek
wpływu

dwóch

determinant.
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gospodarczej w kraju (saldo +71,8 punktu), a na dwóch kolejnych miejscach znajdą się: nowe
regulacje prawne dotyczące sektora bankowego (saldo +61,5 punktu) oraz niedostateczny popyt na
kredyt (saldo +57,7 punktu).
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