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Szczególnym konikiem 
jest wskaźnik C/I kosztów 
do dochodów, obrazujący 
jakie koszty ogólne gene-

ruje każda złotówka uzyskanego 
przychodu. Okazuje się, że ban-
kom niemal udaje się niwelować 
negatywny wpływ spadku marż. 
Średni wskaźnik C/I, który w ubie-
głorocznym rankingu wynosił 53,5 
proc., podniósł się w 2014 r. do 
54,2 proc. O tym, jak trudnym za-
daniem jest utrzymanie poziomu 
tego wskaźnika, świadczy fakt, 
że tylko 7 z 20 banków wykazało 
przynajmniej minimalny wzrost 
przychodów. Powoduje to utrzy-
mującą się presję na koszty. Sytu-
acja w tej dziedzinie nie jest łatwa 
również, gdy patrzy się w przy-
szłość. W sytuacji utrzymujących 
się niskich stóp procentowych 
rokowania na 2015 r. są średnio 
optymistyczne. Banki aktywnie 
wdrażają optymalizację procesów 
i stopniowo wprowadzają coraz to 
nowe, bądź wyższe, opłaty i prowi-
zje. Efekt tych działań trzeba roz-
patrywać bardziej długofalowo, 
chociaż pozytywne skutki będą 
odczuwane już w 2015 r. Więk-
szy ich wpływ na sytuację banku 
może zostać zauważony w 2016 r. 
Tak naprawdę nie jest łatwo być 
tym pierwszym, który zwiększa 
opłaty i prowizje, bo część klien-
tów może migrować do instytucji 
oferujących na razie korzystniej-
sze warunki. Bankom niezwykle 
trudno jest również utrzymywać 
wysoką sprawność działania z ra-
cji różnych działań podejmowa-
nych przez regulatora. W 2015 r. 

Sen z powiek spędza prezesom banków to, jak w sytuacji niskich stóp procentowych 
i erozji bazy przychodowej wciąż zapewniać akcjonariuszom wysokie stopy zwrotu 
z kapitału. Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod jest ograniczanie kosztów, stąd 
banki tną, ile mogą.

Kto może – oszczędza

negatywnie na wyniki całego sek-
tora wpłynęły zwiększone opłaty 
na BFG, były także przyczyną ko-
nieczności dalszego ograniczania 
kosztów. Z podobną sytuacją mo-
żemy mieć ponownie do czynie-
nia, bo na razie niewiele wskazuje 
na to, że sytuacja finansowa SKOK 
znacząco się poprawi, a właśnie 
ta grupa podmiotów, która sięga-
ła po środki BFG na wypłaty de-
pozytów gwarantowanych, spowo-
dowała konieczność podniesienia 
opłaty na fundusz w 2015 r.
W rankingu sprawności dzia-
łania, wyliczając ocenę punkto-
wą, bierzemy pod uwagę najwię-
cej czynników wśród wszystkich 

prezentowanych podrankin-
gów. Oprócz oceny przychodów, 
wskaźnika kosztów do dochodu 
(C/I) i zwrotu na kapitale – na-
dajemy punkty także za zwrot na 
aktywach oraz zmianę poziomu 
odpisów aktualizacyjnych. Taki 
zestaw czynników podlegają-
cych ocenie wymaga od banków 
bardzo dużej wszechstronno-
ści, jednak przy takiej konstruk-
cji wskaźników trudno o przy-
padkowość przy zajmowaniu 
najwyższych pozycji w rankin-
gu. Zasady wyliczania punktów 
za poszczególne wskaźniki zo-
stały opisane w rankingu kredy-
tów konsumenckich. Maksymal-

 3.  Ranking  sprawności działania banków
Lp. Nazwa banku Przychody operacyjne C/I ROE ROA Odpisy OCENA

proc. mln zł wskaźnik wskaźnik wskaźnik mln zł pkt. 

1 Santander Consumer Bank S.A. 8,4 129,9 39,6 27,9 3,12 -53,5 4,98

2 Idea Bank S.A. 56,0 471,9 59,0 31,5 2,15 -12,5 4,83

3 Euro Bank S.A. -5,7 -71,0 48,5 20,9 2,06 80,9 4,12

4 Bank Zachodni WBK S.A. 4,0 329,5 41,8 16,6 1,70 -107,3 4,09

5 Alior Bank S.A. 14,2 320,9 49,0 14,7 1,21 -141,7 3,73

6 Bank Handlowy w Warszawie S.A. -4,9 -149,4 48,8 20,4 2,05 -15,9 3,64

7 PKO Bank Polski S.A. -2,2 -362,5 47,1 14,1 1,45 139,2 3,58

8 mBank S.A. 1,1 66,8 40,1 12,2 1,16 -38,1 3,48

9 ING Bank Śląski S.A. 1,6 81,6 54,6 14,6 1,12 -0,5 3,35

10 Bank Pekao S.A. -7,1 -720,9 43,4 14,0 1,67 104,1 3,25

11 Bank Millennium S.A. -3,3 -120,0 47,7 12,2 1,11 -31,4 2,84

12 Volkswagen Bank Polska S.A. -7,3 -16,0 65,7 12,2 1,45 9,4 2,61

13 Deutsche Bank Polska S.A. -10,6 -183,6 54,5 7,6 0,80 -0,4 1,98

14 Bank Gospodarstwa Krajowego -23,3 -511,5 30,6 5,6 0,91 15,4 1,93

15 Bank Ochrony Środowiska S.A. -0,7 -7,6 71,5 3,9 0,35 -8,0 1,72

16 Getin Noble Bank S.A. -5,4 -258,9 47,2 5,9 0,54 -108,6 1,69

17 Raiffeisen Polbank w Warszawie S.A. -11,2 -333,9 71,7 6,1 0,61 223,0 1,68

18 Bank BGŻ S.A. -5,1 -122,9 61,2 3,7 0,36 -62,3 1,46

19 BNP Paribas Bank Polska S.A. 0,4 4,9 74,5 4,5 0,5 bd. 1,39

20 Bank BPH S.A. -13,2 -285,1 86,8 2,8 0,4 bd. 0,33

na możliwa do zdobycia liczba 
punktów w podrankingu spraw-
ności działania to w bieżącej edy-
cji 6. Przed rokiem dało się zgro-
madzić maksymalnie 7 punktów, 
w bieżącej edycji do oceny nie 
bierzemy już dynamiki odpisów 
aktualizacyjnych.
Liderem po raz trzeci z rzędu 
został Santander Consumer 
Bank, mający najwyższy wśród 
uczestników zwrot z aktywów 
i zwrot na kapitale oraz bar-
dzo korzystną relację kosztów 
do dochodów. Na drugiej po-
zycji sklasyf ikowaliśmy Idea 
Bank, który niedawno debiuto-
wał na giełdzie i uzyskał rekor-
dowy wśród uczestników pro-
centowy wzrost przychodów. 
Miejsce trzecie przypadło tym 
razem Euro Bankowi. Liderem 
wskaźnika kosztów do docho-
dów nadal pozostaje BGK, któ-
rego wskaźnik niewiele przekra-
cza 30 proc. Szczegółowe wyniki 
liczbowe rankingu prezentowa-
ne są w  3. ▪
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