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Rozwój rynku finansowego wraz ze wzrostem znaczenia niebankowych instytucji 

finansowych w XXI w. w Polsce jest przesłanką poszerzenia próby o inne segmenty 

rynku finansowego.

Koniunktura w sektorze finansowym

Sektor bankowy Sektor finansowy

• Banki komercyjne 

krajowe

• Banki spółdzielcze 

zrzeszające

• Banki komercyjne krajowe

• Oddziały zagranicznych 

instytucji kredytowych

• Banki spółdzielcze 

zrzeszające

• Banki spółdzielcze (bez 

zrzeszających)

• Spółdzielcze Kasy Oszczę-

dnościowo-Kredytowe (SKOK)

• Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych

• Domy Maklerskie

• Towarowe Domy Maklerskie

• Giełdy i izby rozliczeniowe

• Agencje ratingowe

• Krajowe Instytucje Płatnicze

• Firmy pożyczkowe
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• Zakłady 

ubezpieczeniowe

• Towarzystwa 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych 

(TUW)

• Powszechne 

Towarzystwa 

Emerytalne (PTE)



Poszerzenie badanej zbiorowości o pozostałe instytucje finansowe pozwala na pomiar 

zróżnicowania opinii o koniunkturze pomiędzy segmentami rynku finansowego 

oraz zwiększa statystyczną jakość badania wraz ze wzrostem liczebności próby.

Dobór próby
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• Istotną przesłanką rewizji wielkości i sposobu doboru próby były procesy przekształceniowe i konsolidacyjne w sektorze 

bankowym w okresie ostatnich 20-25 lat. Liczba podmiotów zmniejszyła się prawie o połowę. 

• Ostatnie 20 lat to istotny rozwój innych niebankowych instytucji depozytowo-kredytowych oraz innych segmentów rynku 

finansowego. W okresie pierwszych 10 lat transformacji (lata 90-te XXw.) to banki niemal niepodzielnie odzwierciedlały 

tendencje i koniunkturę w sektorze finansowym. Choć banki nadal są kluczowe, to inne grupy dostawców usług 

finansowych nabrały istotnego znaczenia.

• Wyspecjalizowanie oraz rozwój różnych segmentów rynku finansowego zachęcają do pogłębienia analiza koniunktury 

nie tylko w całym sektorze finansowym, ale również w rozbiciu na jego segmenty – w tym analiza wewnętrznego 

zróżnicowania. 

• Poszerzenie próby o nowe podmioty obecne na rynku finansowym nadal powinno wiązać się z selekcją (odrzuceniem) 

podmiotów nieistotnych ze względu na dwa kryteria: wielkości i oczekiwanego doświadczenia w ocenie procesów 

koniunkturalnych w Polsce. Przykładowo w bankowości nie było analizowanych >500 banków spółdzielczych, bo w 

praktyce to one przeważyły by o wynikach całego badania choć ich udział w aktywach sektora to istotnie mniej niż 10%. 

Z drugiej strony, należy wytyczyć granice, które uwzględnią w badaniu liderów tego segmentu rynku, ale nie zaburza 

wyników całości. Podobnie należy spojrzeć na uczestników rynku w sektorze rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego oraz 

rynku kapitałowego. 



Mimo dużej liczby podmiotów, badanie powinno być prowadzone zaledwie 

w kilkudziesięciu instytucjach, aby mali gracze nie przeważyli o wynikach całości. 

Rynek bankowy

Typ instytucji Liczba Dotychczasowy 

udział w badaniu

Czy dołączyć 

do badania?

Uzasadnienie

Banki komercyjne krajowe 32 Tak Tak Dotychczas objęte badaniem

Oddziały zagranicznych 

instytucji kredytowych

31 Nie Tak Działalność porównywalna do banków 

krajowych (zwłaszcza w obszarze bankowości 

korporacyjnej i inwestycyjnej)

Przedstawicielstwa banków 

zagranicznych

10 Nie Nie Funkcja reprezentacyjno-marketingowa

Notyfikacje działalności 

transgranicznej

Ok. 500 Nie Nie Brak oddziału w Polsce

Banki spółdzielcze 

zrzeszające

2 Tak Tak Dotychczas objęte badaniem

Banki spółdzielcze (bez 

zrzeszających)

549 Nie Tak, jeśli suma 

bilansowa powyżej 

500 mln zł

Konkurencyjna wobec banków komercyjnych 

działalność na rynku lokalnym 

Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnościowo-

Kredytowe (SKOK)

30 Nie Tak, jeśli suma 

bilansowa powyżej 

500 mln zł

Konkurencyjna wobec banków komercyjnych 

działalność na rynku lokalnym
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Rynek ubezpieczeniowo-emerytalny powinien być reprezentowany przez podmioty 

prowadzące samodzielną działalność inwestycyjną i produktową. 

Rynek ubezpieczeniowy

Typ instytucji Liczba Dotychczasowy

udział w badaniu

Czy dołączyć do badania? Uzasadnienie

Zakłady ubezpieczeniowe 49 Nie Tak (tylko jeden zakład dla 

obu typów działalności, tj. 

działu I i II)

Ubezpieczenia są jednym z najpopularniejszych

produktów finansowych

Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych (TUW)

11 Nie Tak, jeśli suma bilansowa 

powyżej 500 mln zł

Działalność konkurencyjną do zakładów

ubezpieczeniowych

Powszechne Towarzystwa 

Emerytalne (PTE)

10 Nie Tak Otwarte Fundusze Emerytalne/Pracownicze

Plany Kapitałowe są jednym z

najpopularniejszych produktów finansowych

Dobrowolne Towarzystwa 

Emerytalne

8 Nie Nie Portfelami zarządzają PTE

Pracownicze Towarzystwa 

Emerytalne

3 Nie Nie Portfelami zarządzają zewnętrzne instytucje

Pracownicze Programy 

Emerytalne

2398 Nie Nie Portfelami zarządzają zewnętrzne podmioty
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Rynek kapitałowy

Typ instytucji Liczba Dotychczasowy

udział w badaniu

Czy dołączyć do badania? Uzasadnienie

Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych

63 Nie Tak Fundusze inwestycyjne są jednym z

najpopularniejszych produktów finansowych
Domy Maklerskie 40 Nie Tak Działalność w zakresie obrotu instrumentami

finansowymi
Towarowe Domy 

Maklerskie

1 Nie Tak Działalność w zakresie obrotu towarowymi

instrumentami pochodnymi
Banki prowadzące 

działalność maklerską

9 Nie Nie Uwzględnione jako banki

Banki powiernicze i 

depozytariusze

15 Nie Nie Uwzględnione jako banki lub domy maklerskie

Agenci firm 

inwestycyjnych

Ok. 

500

Nie Nie Działalność pomocnicza względem domów

maklerskich
Podmioty prowadzące 

rejestry

7 Nie Nie Działalność pomocnicza względem TFI

Dystrybutorzy funduszy 

inwestycyjnych

79 Nie Nie Działalność pomocnicza względem TFI

Giełdy i izby rozliczeniowe 5 Nie Tak Zapewniają obrót instrumentami finansowymi
Agencje ratingowe 4 Nie Tak (akredytacja ESMA) Istotna rola w ocenie wiarygodności kredytowej
Krajowe Instytucje 

Płatnicze

38 Nie Tak Rosnąca rola w obsłudze transakcji cyfrowych, w

tym emisja pieniądza elektronicznego
Firmy pożyczkowe 473 Nie Tak, jeśli suma bilansowa 

powyżej 500 mln zł

Działalność konkurencyjna w stosunku do banków

5



Po 20 latach doświadczeń z badań koniunktury w sektorze bankowym zasadne jest 

rozszerzenie badania o inne istotne podmioty rynku finansowego.

Wnioski i rekomendacje

Wnioski:
• W stosunku do obecnego badania liczebność badanej populacji wzrasta 10 krotnie (większa statystyczna 

wiarygodność badawcza).
• Pełna trafność oceny procesów koniunkturalnych w sektorze finansowym wymaga obecnie rozszerzenia 

badania o inne podmioty z obszarów rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego. 
• W celu zachowania ciągłości badania i porównywalności wyników przed i po zmianie dobieranej próby 

należy pozostawić niezmienioną ankietę i sposób liczenia wskaźników koniunktury. 

Rekomendacje:
• Zaleca się poszerzenie próby o inne istotne instytucje rynku finansowego oraz dalsze prowadzenie badania 

w formule dla sektora finansowego. 
• Poszerzeniu próby/zbiorowości nie powinna towarzyszyć zmiana liczenia indeksów koniunktury oraz 

ankieta badawcza powinna pozostać w podobnym kształcie, a jedynie zaadoptowana do szerszeji bardziej 
zróżnicowanej zbiorowości.

• Wnioskowanie o koniunkturze w sektorze finansowym powinno odbywać się na poziomie zagregowanym 
dla całości oraz na poziomie poszczególnych segmentów w celu wychwycenia wewnętrznych zróżnicowań. 
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