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RYNEK BANKOWY • ANALIZA – WYNIKI I KWARTAŁU 2008

WW yniki pierwszego kwartału 2008 
opublikowane przez Urząd Ko-
misji Nadzoru Finansowego po-

twierdzają tę tezę, ale na sielskim pejzażu za-
czynają pojawiać się pierwsze rysy – znaczące 
obniżenie poziomu współczynnika wypłacal-
ności z 12,4 proc. na koniec I kwartału 2007 
do 10,5 proc. w analogicznym okresie br. Dru-
gi powód do niepokoju to dwukrotny wzrost 
ujemnego salda rezerw (różnica pomiędzy 
wysokością odpisów na utratę wartości a re-
zerwami rozwiązanymi). Po trzecie obserwu-
jemy ponad dwukrotny spadek dynamiki wy-
niku finansowego.

WIDAĆ OSŁABNIĘCIE
Skala działalności sektora bankowego (bez 
uwzględniania banków spółdzielczych) mie-
rzona wielkością sumy bilansowej zwiększyła 
się w I kwartale br. o ponad 18 proc. w sto-
sunku do analogicznego okresu poprzednie-
go roku, osiągając poziom 796 mld zł (we-
dług danych KNF – w tabelach pokazywane 
jako sektor bankowy). Wzrost jest wynikiem 
zwiększonej akcji kredytowej wobec podmio-
tów niefinansowych – wzrost działalności kre-
dytowej (brutto) o 34 proc. Na podstawie da-
nych o strukturze kredytów (dane brutto, a nie 
netto, tak jak prezentowane w bilansie) na 
ogólny wzrost kredytów dla sektora niefinan-
sowego o 108 mld zł składało się zwiększenie 
akcji kredytowej wobec firm o 36 mld zł oraz 
gospodarstw domowych o 72 mld zł, z czego 
około 42 mld przypadło na kredyty mieszka-
niowe. W I kwartale 2008 r. udział kredytów 
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych 

w ich ogólnym zadłużeniu kredytowym po raz 
pierwszy przekroczył 50 proc. Osłabło finan-
sowanie rynku instytucji finansowych, w tym 
innych banków oraz podmiotów sektora bu-
dżetowego i instytucji rządowyc h i samorzą-
dowych – o 15 proc. W tabeli „A” przedstawia-
ny dane dotyczące łącznych należności wobec 
klientów, które są sumą należności wobec 
podmiotów niefinansowych i sektora budżeto-
wego oraz instytucji rządowych i samorządo-
wych. Należności te wzrosły o 31,5 proc.
Z kolei portfel papierów wartościowych 
praktycznie nie uległ żadnej zmianie.
Mniejsze różnice dynamiki głównych pozycji 
widoczne są po pasywnej stronie bilansu – dy-
namika wzrostu oscyluje w przedziale 14–23 
proc. Odwrotnie niż przy aktywach, tu najdy-
namiczniej, bo o 23 proc. wzrosły zobowią-
zania wobec instytucji finansowych, w tym 
również spoza sektora bankowego. Wzrost 
depozytów od podmiotów niefinansowych 
według wartości nominalnej osiągnął niemal 
14 proc., z tym, że o ile dla podmiotów gospo-
darczych było to niewiele ponad 6 proc. wzro-
stu, to już dla gospodarstw domowych – 17,5 
proc. Najwidoczniej oprócz lepszej sytuacji 
dochodowej ludności banki skorzystały na po-
gorszeniu koniunktury giełdowej – przeprosi-
ły się z ludnością, która z kolei pogniewała się 
na fundusze inwestycyjne i giełdę. Niewątpli-
wym sprzymierzeńcem banków były tu rosną-
ce stopy procentowe, dla których postrzegania 
liczy się nie tylko realna stopa uwzględniająca 
inflację, ale również poziom nominalny. Ten 
zaś jeszcze rok temu wręcz zniechęcał do od-
kładania w bankach oszczędności. Dla pozycji 

„zobowiązania wobec jednostek budżetowych 
i instytucji rządowych i samorządowych” po-
kazanej w tabeli i pochodzącej z bilansu miał 
miejsce wzrost o ponad 16 proc. Natomiast 
o 17 proc. wzrosły kapitały własne, ale znaczą-
cy spadek zanotowaliśmy dla współczynnika 
wypłacalności. Spadek z 12,4 do 10,5 proc. 
nie wynika ze zmniejszenia poziomu kapita-
łów własnych, ale ze wzrostu wymogu kapi-
tałowego. Ten zaś nastąpił z tytułu ryzyka kre-
dytowego – z 27,4 do 37 mld zł. Towarzyszył 
mu wzrost funduszy W odpowiedzi własnych 
z 48,2 do 57,2 mld zł, ale w I kwartale pojawił 
się dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ry-
zyka operacyjnego w kwocie 4,8 mld zł, który 
nie znalazł swojego pokrycia w zwiększonym 
poziomie funduszy własnych.
Kontynuacja tendencji wzrostowych pozwala 
bankom na poprawę swoich wyników finanso-
wych. Rosnące stopy procentowe i skala dzia-
łalności kredytowej daje im możliwość coraz 
więcej zarabiać na odsetkach – wzrost wyniku 
odsetkowego wyniósł 23,3 proc. w pierwszym 
kwartale 2008 r. Na tym tle słabiej wypadają 
prowizje, które zostały zwiększone o około 8 
proc., a wynik na innych operacjach w tym 
pozycji wymiany, na papierach wartościo-
wych itp. spadł o 5,5 proc. W rezultacie wynik 
na działalności bankowej zwiększył się o 13,8 
proc. przy wzroście kosztów ogólnych o 15,5 
proc. Wzrost salda rezerw banki uzyskały 
zwiększenie poziomu wyniku finansowego 
brutto o 7,2 proc. wobec 28,7 proc. notowa-
nego na koniec 2007 r. Dynamika wyniku fi-
nansowego netto banków komercyjnych i od-
działów instytucji finansowych, bazując na 
danych Komisji Nadzoru Finansowego, osią-
gnęła 8,1 proc. w I kwartale 2008 wobec 14,4 
proc. w 2007 r.

WYNIKI BANKÓW GIEŁDOWYCH
Prezentujemy również dane 11 banków noto-
wanych na giełdzie, stanowiących czołówkę 
polskiego sektora bankowego (patrz tabela 
A i B). Bankiem o największej sumie bilanso-
wej, kapitałach i wyniku finansowym na ko-
niec I kwartału 2008 r. jest Pekao SA. Lider 
ma jednak przed sobą trudny czas praktyczne-
go łączenia dwóch organizmów bankowych 
i o ile PKO BP uda się kontynuować wzrost, 
niewykluczone jest, że bank ten za kilka kwar-
tałów powróci na pozycję lidera – największe-
go podmiotu w polskim sektorze bankowym. 
W I kwartale nadal obserwowaliśmy silny 
wzrost akcji kredytowej – najszybciej, za wy-
jątkiem BOŚ i Banku Handlowego, rosły ak-
tywa – w tempie ponad 20 proc. Nadal w do-
datnim trendzie utrzymywały się depozyty, 
a najwyższe tempo wzrostu osiągnął Fortis 
Bank i Bank Millennium (dla Pekao SA dane 
nie są porównywalne).
Nadal przyrastają także wyniki finansowe 
większości banków prezentowanych w ze-

Banki zdają się jeszcze nie do końca zauważać symptomy 
spowolnienia dynamiki wzrostu i pogarszania się sytuacji 
ekonomiczno-fi nansowej podmiotów gospodarczych. 
Publikujemy zestawienia obrazujące kondycję fi nansową 
największych banków, stanowiące swoistą kontynuację 
naszego rankingu „50 największych banków w Polsce”.

GRZEGORZ ADOMSKI

Lokomotywa 
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stawieniu za I kwartał 2008 r. – pozycją, któ-
ra rośnie najszybciej, a przy tym najbardziej 
stabilnie jest wynik odsetkowy, który tylko 
w przypadku ING BSK ustabilizował się na 
poziomie I kwartału 2007 r., podczas gdy 
w innych bankach był w I kwartale 2008 r. 
znacząco wyższy niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. Znacznie bardziej zróż-
nicowane są wyniki uzyskiwane z tytułu pro-
wizji. W tym obszarze niemal połowa banków 
zanotowała spadek wielkości salda przycho-
dów i kosztów z tego tytułu. Podobna sytuacja 

dotyczy źródeł tworzenia wyniku finansowe-
go banków notowanych na giełdzie. W efekcie 
wynik na działalności bankowej wszystkich 
uczestników naszego rankingu zwiększył się, 
a dla 8 spośród 11 banków tempo było dwucy-
frowe. Rosną również koszty ogólne związane 
głównie z wynagrodzeniami i innymi kosztami 
rzeczowymi, w niemal połowie przypadków 
szybciej, niż dochody z działalności bankowej. 
Jedynie dwa banki poprawiły wyniki w zakre-
sie salda zawiązywanych i rozwiązywanych 
rezerw – Millennium Bank notował ujemne 

odpisy mniejsze niż rok temu, a BOŚ miał do-
datnie saldo rezerw wyższe niż przed rokiem. 
Dla pozostałych sytuacja uległa pogorszeniu. 
Ujemne saldo rezerw dla 11 prezentowanych 
banków skoczyło z 42 do 182 mln zł. Wy-
nik netto największych banków giełdowych 
wzrósł o ponad 600 mln złotych, ale była to 
zasługa tylko kilku banków – przede wszyst-
kim PKO BP i BRE Banku. Aż 3 banki (nie li-
cząc BPH) poinformowały o spadku wyniku 
finansowego, co by nie nastąpiło, gdyby nie 
pogorszyło się saldo rezerw. 

TABELA A – WYBRANE DANE BILANSOWE BANKÓW *

Suma bilansowa
Należności wo-
bec podmiotów 

fi nansowych

Należności wobec 
klientów

Instrumenty 
fi nansowe

Zobowiązania 
wobec podmio-

tów fi nansowych

Zobowiązania wo-
bec klientów Fundusze własne Wsp. 

wypł.

Nazwa I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc. I kw. 2008 wzrost 

proc.
I kw. 
2008

wzrost
 proc.

I kw. 
2008

wzrost
 proc.

I kw. 
2008

wzrost
 proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc. proc.

PEKAO 122 399,5 66,4 12 254,1 4,3 67 407,1 102,3 30 581,2 46,9 10 095,6 79,1 87 031,3 57,7 15 891,2 71,5 10,6

PKO BP 113 804,7 11,2 4 438,3 -62,0 81 170,8 29,2 17 695,7 -8,8 4 528,4 17,9 90 692,3 8,0 14 554,8 33,8 11,7

BRE Bank 60 618,8 33,1 6 248,5 -6,6 37 235,8 44,3 14 412,8 43,3 15 783,7 81,1 33 614,3 26,0 5 393,9 23,1 9,5

ING Bank 
Śląski 60 234,4 6,4 14 080,6 -15,2 18 039,9 30,9 25 430,4 8,8 5 259,6 -6,1 45 311,8 11,1 4 015,4 2,2 11,0

BZ WBK 44 882,3 27,3 3 707,9 -16,2 26 168,0 39,8 12 082,4 29,1 5 178,3 39,8 32 171,7 29,8 4 768,3 10,2 10,6

Bank 
Handlowy 37 394,2 -6,3 8 088,5 24,2 13 277,5 19,4 11 989,3 -34,1 3 582,1 -56,2 21 350,7 15,3 5 805,2 3,1 10,8

Bank 
Millennium 33 936,6 30,1 3 205,8 135,6 23 995,9 43,9 4 813,5 -25,8 2 398,1 -22,2 24 121,0 49,2 3 311,8 34,3 13,2

Kredyt 
Bank 29 207,7 34,5 2 137,9 31,4 18 173,9 49,0 6 790,4 7,8 6 245,1 206,5 18 586,2 13,3 2 743,8 5,7 9,5

Fortis Bank 
Polska 17 867,3 75,3 272,6 32,1 12 013,2 51,6 1 189,4 70,2 7 998,3 97,1 7 567,7 58,8 1 562,2 53,4 11,1

Bank BPH 12 603,5 -79,4 2 217,7 -71,2 6 500,9 -82,5 2 263,3 -81,5 1 346,8 -79,1 6 055,2 -85,1 1 617,6 -77,7 14,4

BOŚ 9 131,3 2,0 620,5 -54,0 6 089,3 4,3 1 920,8 35,2 618,6 2,1 7 410,0 -1,2 950,6 34,6 15,0

SUMA 542 080,3 12,6 57 272,6 -18,1 310 072,3 26,4 129 169,2 0,6 63 034,7 21,5 373 912,1 11,5 60 614,6 15,5

Sektor 
bankowy 796 025,0 18,1 112 177,0 -14,4 443 622,0 31,5 140 247,0 0,2 171 112,0 23,1 450 302,0 14,2 65 499,0 17,2 10,5

* w mln. zł

TABELA B – WYBRANE DANE Z RACHUNKU WYNIKÓW BANKÓW *

Wynik z tytułu 
odsetek

Wynik z tytułu 
prowizji

Wynik z tytułu 
innych operacji 
fi nansowych

Wynik na działalno-
ści bankowej Koszty działania

Saldo rezerw celo-
wych/odpisów z ty-
tułu utraty wartości

Wynik fi nanso-
wych netto

Nazwa I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost
 proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc.

I kw. 
2008

wzrost 
proc.

PEKAO 1 122,7 89,3 610,9 18,1 543,5 470,6 2 277,0 88,9 -929,2 56,4 -50,3 15,4 1 140,9 126,8

PKO BP 1 427,3 37,9 590,8 10,7 79,7 -38,3 2 097,7 23,5 -947,9 7,7 -26,8 x 951,2 41,4

BRE Bank 315,3 38,6 150,4 5,3 272,6 126,4 738,4 50,4 -299,3 22,0 -22,2 220,3 350,8 57,5

ING Bank 
Śląski 263,0 0,7 207,2 -6,8 93,8 214,9 563,9 9,9 -364,4 9,0 -0,4 x 173,7 1,7

BZ WBK 375,7 29,5 349,3 -4,8 20,4 -4,7 745,4 9,9 -376,5 27,4 -6,0 x 276,5 -5,7

Bank 
Handlowy 322,1 11,2 165,9 -7,0 151,6 24,9 639,7 8,5 -385,1 11,2 -20,2 x 180,1 -8,8

Bank 
Millennium 223,0 32,2 135,0 18,4 79,7 -1,6 437,7 20,4 -262,0 22,2 -11,6 -65,7 127,0 50,8

Kredyt 
Bank 243,2 22,4 70,8 11,5 50,0 5,2 364,0 17,5 -248,1 15,0 -28,9 7606,1 75,0 -8,3

Fortis Bank 
Polska 87,0 42,6 48,3 69,5 32,0 -3,3 167,3 36,5 -45,2 23,2 -19,9 127,6 55,3 45,1

Bank BPH 146,2 55,9 87,3 -1,1 -6,7 -317,1 226,8 22,5 -192,4 47,8 x 52,4 -88,9

BOŚ 56,1 23,9 23,3 -3,3 10,5 -12,2 89,9 10,5 -67,8 10,2 3,6 12,3 20,1 9,5

SUMA 4 581,7 40,4 2 439,3 7,0 1 326,9 91,2 8 347,9 33,8 -4 117,9 22,8 -182,7 x 3 402,9 23,5

Sektor 
bankowy 6 355,0 23,3 2 563,0 8,0 1 726,0 -5,5 10 645,0 13,8 5 123,0 15,7 747,0 110,4 3 741,0 8,1

* w mln zł
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