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KREDYT W ZAMRAŻARCE
Ankietowane przez NBP banki
komercyjne już w I kwartale
2020 r. dokonały zaostrzenia
polityki
kredytowej
we
wszystkich segmentach rynku.
W przypadku przedsiębiorstw
skala zacieśnienia polityki
kredytowej była największa od
połowy 2009 r.
W okresie od stycznia do maja
2020 r. banki i SKOK-i udzieliły w ujęciu wartościowym
o 30,5% r/r mniej limitów
kredytowych i o 40,5% r/r
mniej
kart
kredytowych.
O 29,6% r/r niższa była wartość udzielonych kredytów
konsumpcyjnych, a w kredytach mieszkaniowych wzrosła
ona tylko o 3,8% r/r. W tym
samym okresie firmy pożyczkowe współpracujące z BIK
udzieliły finansowania na
kwotę niższą o 32,8% r/r.

Podaż kredytu w wyniku następstw pandemii COVID-19 uległa
ograniczeniu. Banki zaostrzyły kryteria oraz większość warunków
udzielania kredytów. Kredytowanie zostało ograniczone do starych, znanych klientów. W procesie oceny zdolności kredytowej
większej wagi nabrała ocena koniunktury co sprawia, że dostęp do
finansowania straciły branże uznane za ryzykowne, takie jak
transport, handel, hotelarstwo i gastronomia. Za to po stronie popytowej w większości segmentów rynku, z wyjątkiem wysokokwotowych kredytów mieszkaniowych, spadł popyt na kredyt. Nasiliły
się zarazem problemy z obsługą już zaciągniętych zobowiązań.

KOMENTARZ
Według danych BIK i BIG InfoMonitor w kwietniu br., czyli w pierwszym pełnym miesiącu, w którym obowiązywały obostrzenia sanitarne i zasady dystansu społecznego, nieobsługiwane zadłużenie wzrosło o 572
mln zł, czyli dwukrotnie silniej od średniego miesięcznego wzrostu w ubiegłym roku, do łącznej kwoty 33,7
mld zł. Najwięcej zaległości płatniczych przybyło w kwietniu br. w sektorach kultury, rozrywki i rekreacji
(o 12,3% m/m), administrowania i działalności wspierającej (o 7,1%) i rolnictwa (o 4,0%). Przyspieszył
wzrost zaległości budownictwa, które zwiększyły się o 103,4 mln zł. O połowę szybciej niż na początku roku
zaczęły przyrastać zaległości handlu oraz w sektorze zakwaterowania i gastronomii (o 40 mln zł).
Można się spodziewać, że w kolejnych miesiącach sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu. W II kwartale
zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytach konsumpcyjnych zapowiadają prawie wszystkie badane przez NBP banki, w segmencie kredytów hipotecznych – ok. 70% z nich, w segmencie kredytów dla
małych i średnich przedsiębiorstw – ok. 80%, a w segmencie kredytów dla większych podmiotów – ok. 50%.
Utrzymująca się niepewność odnośnie do przebiegu pandemii może jeszcze pogłębić zaostrzenie przez banki
kryteriów i warunków udzielania kredytów. Wraz z pogorszeniem jakości obecnego portfela kredytowego
przełoży się to na silne ograniczenie finansowania dla sfery realnej gospodarki, wydłużając okres dekoniunktury wywołany pandemią i utrudniając podmiotom gospodarczym utrzymanie się na rynku. Efektem
może być spirala dalszego narastania zaległości płatniczych w warunkach wysokiego ryzyka kredytowego.

