
  

ALERT RYZYKA 
6 maja 2021 r. 

FIRMOWY MARAZM KREDYTOWY 

W ostatnich dniach NBP opublikował kwartalną informację o sy-

tuacji na rynku kredytowym, z wynikami ankiety kierowanej do 

23 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 

88%, a także kwartalną informację o kondycji sektora przedsię-

biorstw. Wynika z nich, że akcja kredytowa w segmencie kredytów 

dla przedsiębiorstw pozostaje słaba, na co wpływ ma zarówno 

ostrożne podejście banków do kredytowania, jak i wciąż ograni-

czony popyt, zgłaszany przez te podmioty.  

Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw – wyniki badań ankie-

towych NBP 
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KOMENTARZ 

Niepewność w sprawie dalszego przebiegu pandemii i jej wpływu na koniunkturę hamuje akcję kredytową dla 

przedsiębiorstw. W marcu br. wolumen kredytów dla tej grupy klientów spadł o 9,4% r/r po wyeliminowaniu 

efektów zmian kursowych). Banki ankietowane przez NBP wskazują na czynniki, których oddziaływanie wza-

jemnie się znosi. Z jednej strony, na kształtowanie polityki kredytowej banków wpływ wywarły pozytywne 

oczekiwania co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz wzrost presji konkurencyjnej. Z drugiej jednak 

– ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji w branżach szczególnie narażonych na skutki pandemii oddziały-

wało w kierunku utrzymywania większej restrykcyjności w nastawieniu do kredytowania przedsiębiorstw.  

Z badań NBP wynika, że popyt na kredyt przedsiębiorstw niefinansowych ze względu na dobrą sytuację płyn-

nościową i wciąż wysoki poziom ryzyka działalności jest niski. Przedsiębiorstwa odczuwają też spadek dostęp-

ności kredytu, i to mimo poprawy w zakresie obsługi zadłużenia kredytowego. W I kwartale 2021 r. tylko 14% 

badanych przedsiębiorstw ubiegało się o kredyt, czemu towarzyszył zarazem silny spadek odsetka zaakcepto-

wanych wniosków: pozytywną decyzję kredytową otrzymało ok. 80% podmiotów. Jednocześnie poprawia się 

sentyment inwestycyjny przedsiębiorstw, powracając do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Widać to 

zwłaszcza w dużych podmiotach. Zwiększone zainteresowanie kredytem zgłaszają firmy budowlane oraz 

transportowe. Mimo to prawdopodobieństwo wzrostu finansowania działalności kredytem bankowym w sek-

torze przedsiębiorstw w 2021 r. jest niskie – w ocenie NBP wpływa na to wciąż nieprzewidywalny przebieg 

pandemii i wiążące się z nią obostrzenia.  
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W I kwartale 2021 r. ankieto-

wane banki nieznacznie zao-

strzyły kryteria udzielania kre-

dytów dla dużych przedsię-

biorstw oraz w zróżnicowany 

sposób podchodziły do sektora 

małych i średnich przedsię-

biorstw. Jednocześnie banki 

nieco obniżyły warunki ce-

nowe, choć podniosły marżę 

dla kredytów o podwyższonym 

ryzyku.  

Banki odczuły osłabienie po-

pytu ze strony dużych przed-

siębiorstw i niewielkie jego 

zmiany ze strony sektora MSP, 

na co wpływ miało zaostrzenie 

polityki kredytowej banków 

i wykorzystanie własnych 

środków, ale jednocześnie na-

stąpił wzrost zapotrzebowania 

na finasowanie fuzji i przejęć 

oraz restrukturyzacji długu.  


