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Ogólnopolska losowa reprezentatywna 1001-osobowa próba
ludności Polski w wieku 15 i więcej lat

Cykliczny sondaż wielotematyczny Omnimas, zrealizowany
techniką bezpośredniego (face to face) wywiadu
kwestionariuszowego, w domach respondentów.

316.131 osób

+/-3% przy wiarygodności oszacowania równej 95%

W przypadku cytowania, publicznego odtwarzania, kopiowania oraz wykorzystania w innej formie
danych, informacji i opracowań zamieszczonych w tej publikacji prosimy podać źródło: TNS OBOP.
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GŁÓWNE WYNIKI BADANIA


Polskim sposobem na kłopoty finansowe lub dodatkowe, wykraczające poza ramy budżetu, potrzeby
są pożyczki – przede wszystkim te zaciągane u rodziny lub znajomych. 38% Polaków twierdzi, że
w sytuacji potrzeby dodatkowych wydatków zwraca się z prośbą o pożyczkę do bliskich osób, a
jeszcze więcej (64%) sądzi, że w ten sposób postępują w naszym kraju ludzie, którzy mają kłopoty
finansowe.



Poza pożyczaniem pieniędzy w kręgu najbliższych osób, Polacy chętnie korzystają również
z pożyczek

oferowanych

na

rynku

(zadłużyło

się

w

ten

sposób

41%

społeczeństwa).

Najpopularniejszą formą zadłużenia są zakupy na raty (korzysta z nich 26% osób), mniejszym
powodzeniem cieszą się kredyty bankowe (19%).


Znajomość oferty kredytowej banków, czyli wiedza na jakie cele można w banku uzyskać kredyt jest
w naszym społeczeństwie bardzo dobra. Zdecydowana większość Polaków ma świadomość, że
w banku można uzyskać środki na zakup, budowę lub remont mieszkania i domu, kupno samochodu
oraz sprzętu RTV-AGD. Wiele osób wie również o kredytach na rozwój firmy lub gospodarstwa
rolnego, a mniejsza (około jednej czwartej – jednej piątej badanych) jest świadomość kredytów na
cele wakacyjne, zakupy świąteczne, potrzeby edukacyjne oraz inwestycje typu zakup akcji.



43% Polaków deklaruje, że zaciągali kredyt w banku. Uzyskiwano przede wszystkim kredyty na cele
zakupu, budowy bądź remontu mieszkania czy domu, kupno sprzętu RTV-AGD, zakup samochodu
oraz rozwój firmy czy gospodarstwa rolnego. Większość społeczeństwa (57%) twierdzi, że
dotychczas nie korzystała z bankowej oferty kredytowej i uzasadnia to głownie brakiem potrzeby, ale
także obawami związanymi ze spełnieniem warunków uzyskania kredytu lub możliwością jego spłaty
oraz opinią, że kredyty bankowe są za drogie. Niewiele osób (12%) zadłużało się w innych niż bank
miejscach.



Zdecydowana większość Polaków (70%) deklaruje obecnie brak potrzeby oraz nie przewiduje na
przyszłość potrzeby zaciągnięcia kredytu w banku. 24% społeczeństwa to potencjalni kredytobiorcy,
przy czym 10% osób potrzebuje pożyczki obecnie, a 14% - sądzi, że będzie miało taką potrzebę na
przyszłość. Osoby, które mają aktualnie potrzebę uzyskania kredytu w banku dzielą się prawie równo
na tych, którzy faktycznie planują złożenie wniosku o kredyt (6%) i tych, którzy takiego zamiaru nie
mają (4%). Badani, którzy deklarują potrzebę zaciągnięcia kredytu w przyszłości, częściej planują
zadłużenie (11%, a 3% mimo przewidywanej potrzeby twierdzi, że nie zamierza brać kredytu
w banku).
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Potrzeby, na które Polacy potrzebują kredytów są takie same jak cele dotychczas zaciąganych
kredytów: na pierwszym miejscu znajdują się cele mieszkaniowe (budowa, remont, kupno),
następnie (ze znacznie mniejszym odsetkiem wskazań) kupno sprzętu RTV-AGD i zakup
samochodu. Wyniki badania pokazują na większe niż dotychczas zainteresowanie kredytami na cele
mieszkaniowo-budowlane i spadek popytu na kredyty na zakup sprzętu RTV-AGD.



Od zamiaru zaciągnięcia kredytu bankowego, mimo posiadania takiej potrzeby, powstrzymuje
Polaków przekonanie o jego niedostępności (obawy o możliwość spłacenia zadłużenia,
przewidywanie, że nie spełnia się warunków, opinia o tym, że kredyty są za drogie oraz subiektywna
ocena, że wniosek o udzielenie kredytu zostanie odrzucony). Jak pokazują również wyniki
odpowiedzi na pytanie o znajomość celów na jakie można uzyskać pożyczkę w banku, barierą
w korzystaniu z kredytów bankowych nie jest brak wiedzy.
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I. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI
Polskim sposobem na kłopoty finansowe lub dodatkowe, wykraczające poza ramy budżetu, potrzeby są
pożyczki – przede wszystkim te zaciągane u rodziny lub znajomych. 38% Polaków twierdzi, że w sytuacji
potrzeby dodatkowych wydatków zwraca się z prośbą o pożyczkę do bliskich osób, a jeszcze więcej
(64%) sądzi, że w ten sposób postępują w naszym kraju ludzie, którzy mają kłopoty finansowe.
Kredyty bankowe czy zadłużenia w innych firmach bądź instytucjach wymieniane są dopiero na drugiej
pozycji (przez 50% badanych) wśród obserwowanych przez badanych metod radzenia sobie
z trudnościami finansowymi. Ale też 41% społeczeństwa zdarza się – w sytuacji dodatkowych potrzeb
finansowych – korzystać z oferowanych na rynku kredytów i pożyczek. Wśród nich relatywnie
największą popularnością cieszą się zakupy na raty (korzysta z nich co czwarty Polak), mniej osób
zaciąga kredyty w banku (19%), nieliczni korzystają z pożyczek dostępnych w zakładzie pracy, w kasie
zapomogowo-pożyczkowej (6%), a z usług firm oferujących pożyczki gotówkowe korzysta co setny
Polak.
Zwiększona aktywność zawodowa, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia to – zdaniem naszego
społeczeństwa - trzeci w kolejności sposób na zdobycie dodatkowych środków finansowych. Jako
metodzie zaobserwowanej u innych ludzi mówi o tym 30% badanych, a na własne doświadczenie
powołuje się 22% osób.
Jedna piąta społeczeństwa (22%) jest przekonana, że jednym z występujących w naszym kraju
sposobów na radzenie sobie z kłopotami finansowymi jest podejmowanie działań niezgodnych
z prawem, jednak prawie nikt z badanych nie podał tej metody wśród stosowanych przez siebie.
Duża różnica pomiędzy wyobrażeniami jak radzą sobie inni a deklarowanymi własnymi zachowaniami
występuje również w odniesieniu do sprzedawania lub oddawania czegoś w zastaw (20% osób twierdzi,
że postępują tak inni, ale tylko 3% badanych przyznaje, że korzysta z tej formy) oraz oczekiwań
związanych z wygraniem w grach losowych czy na loterii (16% podaje to jako sposób postępowania
innych, a 4% jako swój).
Jednym z istotnych sposobów radzenia sobie z trudnościami finansowymi jest korzystanie
z oszczędności – osobiście metodę taką wykorzystuje 16% Polaków, a 17% twierdzi, że w ten sposób
postępują inni.
Nieliczni twierdzą, że na dodatkowe potrzeby oszczędzają ograniczając podstawowe wydatki lub że
korzystają z pomocy rodziców.
Tylko 7% Polaków twierdzi, że nie ma trudności finansowych i bez problemu mogą pozwolić sobie na
nieprzewidziane w budżecie wydatki.
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Każdy z nas miewa czasami kłopoty finansowe. Jak Pan(i) ocenia, jak ludzie
radzą sobie w Polsce w takiej sytuacji?
pożyczają pieniądze od rodziny lub znajomych

64%

biorą kredyt

50%

więcej pracują

30%

podejmują działania niezgodne z prawem

22%

sprzedają coś / oddają w zastaw

20%

korzystają z oszczędności

17%

liczą na szczęście w grach liczbowych, loteriach

16%

oszczędzają, mniej wydają

1%

radzą sobie inaczej

3%

trudno powiedzieć

6%

Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 2-3 odpowiedzi.

Co Pan(i) robi, kiedy posiada Pan(i) dodatkowe potrzeby finansowe, czyli
kiedy ma Pan(i) potrzebę dodatkowych wydatków, które nie mieszczą się
w Pana(i) budżecie?
pożyczam pieniądze od rodziny lub znajomych

38%

kupuję na raty

26%

więcej pracuję

22%

biorę kredyt w banku

19%

korzystam z oszczędności

16%

biorę pożyczkę w zakładzie pracy lub w kasie zapomogowopożyczkowej

6%

liczę na szczęście w grach liczbowych, loteriach

4%

sprzedaję coś / oddaję w zastaw

3%

oszczędzam, ograniczam wydatki

3%

pomoc rodziny, rodziców

3%

biorę pożyczkę w firmach udzielających pożyczek, np. Provident

1%

podejmuję działania niezgodne z prawem

0%

radzę sobie inaczej

5%

nie zdarzają mi się problemy finansowe, mogę sobie pozwolić na
dodatkowe wydatki

7%

Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 1-2 odpowiedzi.
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Pożyczanie pieniędzy od rodziny lub znajomych jest szczególnie popularne wśród bezrobotnych (w ten
sposób radzi sobie 53% tej grupy) oraz rolników (49%) i robotników (44%), wśród osób niezadowolonych
ze swej sytuacji materialnej (48%), o najniższych dochodach przypadających na osobę w gospodarstwie
domowym, a także wśród dwudziestolatków (54%), badanych z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (46%) i mieszkańców wsi (45%).
Dokonywanie zakupów na raty wskazywane jest relatywnie najczęściej przez osoby między 30 a 59
rokiem życia (31%-33% w zależności od przedziału wiekowego), kierowników i specjalistów (32%),
rolników (39%) i robotników (35%) oraz badanych o średnich (401-700 zł netto miesięcznie) dochodach
na osobę w gospodarstwie domowym (35%).
Udział osób, które w sytuacji dodatkowych potrzeb finansowych korzystają z kredytów bankowych,
wzrasta wraz z lepszym wykształceniem (wskazuje je 15% ankietowanych z wykształceniem
podstawowym, a 25% absolwentów wyższych uczelni). Ze sposobu tego częściej od innych korzystają
kierownicy i specjaliści (32%) oraz rolnicy (38%), badani posiadający najwyższy (ponad 700 zł netto
miesięcznie) dochód na osobę w gospodarstwie domowym (28%).
O zwiększonej aktywności zawodowej jako sposobie na trudności finansowe mówią przede wszystkim
trzydziesto- i czterdziestolatkowie (po 30%), prywatni przedsiębiorcy, kierownicy i specjaliści, robotnicy
i rolnicy, a także osoby o najwyższych (powyżej 1500 zł netto miesięcznie) dochodach własnych.
Wykorzystywanie oszczędności jest metodą postępowania w sytuacji dodatkowych potrzeb finansowych
częściej od innych stosowaną przez badanych z wykształceniem wyższym (30%), osoby w wieku 60 lub
więcej lat (23%), prywatnych przedsiębiorców (25%), kierowników i specjalistów (21%) oraz emerytów
i rencistów (21%), badanych z małych (1-2 osobowych) gospodarstw domowych (22%) i posiadających
najwyższy (ponad 700 zł netto miesięcznie) dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie (22%).
Korzystanie z pożyczek udzielanych w miejscu pracy, w kasie zapomogowo-pożyczkowej deklarują
relatywnie najczęściej czterdziestolatkowie (15%), pracownicy administracji i usług (15%), kierownicy
i specjaliści (14%) oraz robotnicy (13%), a także mieszkańcy największych aglomeracji (13%).
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II. WIEDZA O CELACH, NA KTÓRE BANKI UDZIELAJĄ KREDYTÓW
Powszechna jest świadomość celów, na jakie banki udzielają kredytów, tylko co setny Polak nie wie na
co można dostać kredyt w banku. Najbardziej znane są kredyty na cele mieszkaniowe (wie o nich 83%
badanych), na zakup samochodu (78%) oraz na kupno sprzętu RTV-AGD (59%).

Jak Pan(i) sądzi na jakie cele banki udzielają obecnie kredytu?
kupno, remont, budowa mieszkania lub domu

83%

kupno samochodu

78%

kupno sprzętu AGD, RTV

59%

rozwój firmy lub gospodarstwa rolnego

44%

wyjazdy wakacyjne

27%

zakupy świąteczne

25%

potrzeby edukacyjne

20%

cele inwestycyjne np. zakup akcji

19%

potrzeby zdrowotne (leczenie, rehabilitacja)

14%

uroczystości rodzinne (np. wesele)

14%

inne

2%

trudno powiedzieć

1%

Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali prawie cztery odpowiedzi.
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III. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA POLAKÓW Z KREDYTAMI
BANKOWYMI

Czterech na dziesięciu Polaków (43%) deklaruje, że zaciągali kredyt w banku. Większość społeczeństwa
– 57% - nie ma jednak takich doświadczeń.

Czy kiedykolwiek zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt w jakimkolwiek
banku?

tak
43%

nie
57%

Relatywnie najwięcej kredytobiorców jest wśród rolników – trzy czwarte (74%) tej grupy deklaruje
zaciąganie w przeszłości kredytów bankowych. Osób, które uzyskiwały pożyczkę w banku, jest ponadto
stosunkowo najwięcej wśród badanych między 30 a 59 rokiem życia (58%-63% w zależności od
kategorii wiekowej), kierowników i specjalistów (63%), ankietowanych posiadających obecnie najniższy
(51%) i najwyższy (50%) dochód na osobę w gospodarstwie domowym, a także tych, których własny
dochód należy do najwyższych (63%) lub średnich (51%).

Uzyskiwane kredyty bankowe częściej przeznaczane były na cele konsumpcyjne niż inwestycyjne.
Dotychczasowe kredyty bankowe Polaków zaciągane były przede wszystkim na cele mieszkaniowe –
kupno, remont czy budowę mieszkania lub domu – skorzystało z nich według deklaracji 42%
kredytobiorców. Co trzeci zadłużający się w banku Polak (34%) twierdzi, że potrzebował pożyczki na
zakup sprzętu RTV-AGD. Mniej osób korzystających z kredytów zaciągało je na zakup samochodu
(19%), a jeszcze mniej – na rozwój własnej firmy bądź gospodarstwa rolnego (12%) i te ostatnie kredyty
zdecydowanie zdominowane są przez rolników.
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Co było przyczyną zaciągnięcia kredytu w banku?
n=434 (osoby, które zaciągały kredyt w banku)
kupno, remont, budowa mieszkania lub domu

42%

kupno sprzętu AGD, RTV

34%

kupno samochodu

19%

rozwój mojej firmy lub gospodarstwa rolnego

12%

potrzeby zdrowotne (leczenie, rehabilitacja)

4%

uroczystości rodzinne (np. wesele)

4%

bieżące potrzeby (kredyt konsumpcyjny, na życie, utrzymanie rodziny,
zakup węgla na zimę)

4%

zakupy świąteczne

3%

wyjazdy wakacyjne

3%

potrzeby edukacyjne moje lub mojego współmałżonka, moich dzieci

2%

cele inwestycyjne np. zakup akcji

2%

inne

5%
Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 1-2 odpowiedzi.

Nieliczni kredytobiorcy korzystali z pożyczek bankowych na inne cele: potrzeby zdrowotne, uroczystości
rodzinne, bieżące potrzeby (po 4%) oraz zakupy świąteczne, wyjazdy wakacyjne (po 3%), podwyższanie
kwalifikacji czy cele inwestycyjne (po 2%). Wśród innych celów wymieniane były m. in.: zakup mebli,
potrzeba udzielenia pomocy finansowej dzieciom lub wnukom, konieczność spłaty innych zadłużeń,
remonty lub naprawy budynków gospodarczych czy warsztatu pracy, remonty związane z klęskami
żywiołowymi.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z kredytów, stosunkowo najczęściej uzasadniały to brakiem
potrzeby (przyczynę taką podało 46% osób, które nigdy nie zadłużały się w bankach). Pozostałe
przyczyny odnoszą się przede wszystkim do warunków udzielania kredytów przez banki: 22% osób od
zaciągnięcia kredytu powstrzymało przekonanie, iż nie spełniają warunków uzyskania kredytu
bankowego, 20% obawiało się braku możliwości spłaty zadłużenia, a 19% twierdzi, że kredyt bankowy
był dla nich za drogi. Co ósma (12%) osoba, która nie zaciągała kredytu bankowego, mówi, że
korzystała z innych niż bank źródeł. 6% potencjalnych kredytobiorców deklaruje brak zaufania do
banków. Tylko nieliczni (2%) wskazują na swoją niewiedzę w sprawie procedury uzyskania kredytu
bankowego. Niewielu (2%) też jest takich, którzy przyznają, że odmówiono im kredytu bankowego.
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Dlaczego dotychczas nie zaciągał(a) Pan(i) kredytu w banku?
n=566 (osoby, które nie zaciągały kredytu w banku)
nigdy nie byłem(am) w takiej potrzebie

46%

przewidywałem(am), że nie spełniam warunków, aby wziąć kredyt
w banku

22%

obawiałem(am) się, że mogę nie spłacić kredytu

20%

kredyt bankowy był za drogi

19%

korzystałem(am) z innych źródeł niż bank

12%

nie ufam bankom

6%

nie wiem, jak to się robi

2%

odmówiono mi kredytu w banku

2%

inne

3%
Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 1-2 odpowiedzi.
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IV. POTRZEBY I PLANY KREDYTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ
Zdecydowana większość Polaków – ponad dwie trzecie (70%) - deklaruje, że nie ma obecnie ani nie
przewiduje w przyszłości potrzeby zaciągnięcia kredytu w banku. Potrzebę uzyskania pożyczki w banku
posiada obecnie co dziesiąty Polak, a przewiduje ją na przyszłość – 14% społeczeństwa.

Czy obecnie ma Pan(i) potrzebę wzięcia kredytu w banku lub
przewiduje Pan(i) taką potrzebę w przyszłości?
80%

70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

14%
6%

10%
0%

tak, mam obecnie
taką potrzebę

tak, przewiduję taką
potrzebę w
przyszłości

nie, nie mam i nie
przewiduję takiej
potrzeby

trudno powiedzieć

Potrzebę zaciągnięcia kredytu bankowego (obecnie lub w przyszłości) deklarują przede wszystkim
osoby, które już brały pożyczki w banku (odpowiednio 17% i 20%, czyli łącznie 37%, podczas gdy wśród
badanych dotychczas nie zadłużających się w banku odsetek ten wynosi łącznie 14%). 56%
dotychczasowych kredytobiorców (i 80% ankietowanych, którzy dotychczas nie zadłużali się w banku)
nie ma i nie przewiduje potrzeby zadłużenia.
O aktualnej potrzebie zaciągnięcia kredytu bankowego mówią przede wszystkim czterdziestolatkowie
(17%), rolnicy (18%), osoby niezadowolone ze swej sytuacji materialnej (16%) oraz o najniższych (do
250 zł netto miesięcznie) dochodach na osobę w gospodarstwie domowym.
Potrzebę zaciągnięcia kredytu w przyszłości przewidują głównie dwudziesto- i trzydziestolatkowie (po
19%), kierownicy i specjaliści (24%) oraz robotnicy (21%), a także badani oceniający swoją sytuację
materialną jako średnią (17%).
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Brak potrzeby zaciągania kredytu, zarówno obecnie, jak i w przyszłości deklarują w ogromnej większości
najmłodsi i najstarsi Polacy (87% nastolatków i 79% sześćdziesięciolatków i starszych), uczniowie
i studenci (82%) oraz emeryci i renciści (74%), a także badani zadowoleni ze swej sytuacji materialnej
(80%).

Konieczność wzięcia kredytu motywowana jest przede wszystkim chęcią zaspokojenia potrzeb
konsumpcyjnych, a o wiele rzadziej potrzebami inwestycjami. Ranking celów, na które potrzebne są
kredyty, zaczyna się tak samo jak hierarchia celów, na które dotychczas były zaciągane kredyty. Ponad
połowa (54%) osób potrzebujących pożyczki bankowej chciałoby dzięki niej sfinansować zakup, budowę
lub remont mieszkania czy domu, przy tym nieznacznie częściej jest to potrzeba na przyszłość (58%
osób przewidujących potrzebę zaciągnięcia kredytu w przyszłości) niż na chwilę obecną (49%
potrzebujących pożyczki obecnie). Na drugim miejscu znajdują się potrzeby zakupu sprzętu RTV-AGD
(na ten cel zadłużyłoby się w banku 17% potencjalnych kredytobiorców i nie ma tu istotnych różnic
między grupą zainteresowanych kredytem obecnie a planujących go na przyszłość), a na trzecim –
zakup samochodu (14%) i przede wszystkim jest to potrzeba „na przyszłość” (wśród osób
przewidujących potrzebę uzyskania kredytu bankowego ten cel znajduje się na drugim miejscu,
uzyskując 20% wskazań). Kredyt na rozwój własnej firmy lub gospodarstwa rolnego znajduje się dopiero
na czwartym miejscu (jego potrzebę odczuwa 8% potencjalnych kredytobiorców). Potrzebę uzyskania
kredytu na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych lub edukacyjnych odczuwa po 6% osób zainteresowanych
zaciągnięciem kredytu w banku. Najrzadziej kredyty bankowe potrzebne są na uroczystości rodzinne,
cele inwestycyjne, wyjazdy wakacyjne oraz zakupy świąteczne.
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Na jaki cel chciał(a)by Pan(i) zaciągnąć kredyt w banku, teraz lub w przyszłości?
n=238 (osoby, które zadeklarowały potrzebę zaciągnięcia kredytu w banku)
ogółem

aktualna
potrzeba

potrzeba
przewidywana
na przyszłość

kupno, remont, budowa mieszkania lub domu

54%

49%

58%

kupno sprzętu AGD, RTV

17%

18%

16%

kupno samochodu

14%

5%

20%

rozwój mojej firmy lub gospodarstwa rolnego

8%

10%

7%

potrzeby zdrowotne (leczenie, rehabilitacja)

6%

7%

5%

potrzeby edukacyjne moje lub mojego
współmałżonka, moich dzieci

6%

8%

5%

uroczystości rodzinne (np. wesele)

2%

2%

2%

cele inwestycyjne np. zakup akcji

2%

1%

2%

wyjazdy wakacyjne

1%

1%

1%

zakupy świąteczne

0%

0%

1%

inne

9%

17%

4%

Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 1-2 odpowiedzi.

Wśród innych, spontanicznie wymienianych potrzeb, do spełnienia których potrzebny byłby badanym
kredyt, wymieniane są m.in.: konieczność spłaty innych zadłużeń, bieżące potrzeby (zakup opału,
wykupienie leków, kupno opon zimowych, wydatki „na życie”) oraz pomoc rodzinie.

Spójność rankingu celów dotychczas zaciąganych kredytów i celów, na które Polacy nadal potrzebują
lub przewidują, że w przyszłości będą potrzebować dodatkowych środków finansowych, świadczy być
może o wciąż niedostatecznym zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Zestawienie to pokazuje również,
że wśród potencjalnych kredytobiorców jest więcej osób potrzebujących kredytu na cele mieszkaniowe
niż wśród dotychczasowych klientów banków, mniejsze jest natomiast potencjalne zainteresowanie
kredytami na zakup sprzętu AGD-RTV. Prawdopodobnie wzrośnie również znaczenie kredytów na cele
edukacyjne oraz zdrowotne.
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Potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego w większości, choć nie zawsze, oznacza faktyczny zamiar
jego zaciągnięcia – deklaruje go 72% osób potrzebujących kredytu, a 28% mimo posiadania potrzeby
dodatkowych środków finansowych, nie planuje zadłużenia w banku.

Czy planuje Pan(i) zaciągnięcie kredytu bankowego, obecnie lub
w przyszłości?
n=238 (osoby, k tóre zadek larowały potrzebę zaciągnięcia k redytu w bank u)

tak
72%
nie
28%

Zamiar zaciągnięcia kredytu bankowego, podobnie jak samą potrzebę, częściej deklarują osoby, które
już zadłużały się w bankach (78%) niż ci, którzy dotychczas nie brali w banku kredytu (58%). Plany takie
mają również częściej osoby, które potrzebę zadłużenia przewidują w przyszłości (81%) niż ci, którzy
posiadają ją obecnie (58%).

Na podstawie pytań o potrzebę zaciągnięcia kredytu bankowego oraz o plany realizacji zadłużenia
utworzona została segmentacja zainteresowania kredytami bankowymi.
Potrzebę zaciągnięcia kredytu bankowego (aktualnie lub w przyszłości) ma prawie jedna czwarta ogółu
społeczeństwa (24%). 17% Polaków nie tylko potrzebuje, ale i planuje zaciągnięcie kredytu, chociaż
prawie dwukrotnie częściej są to plany kredytowe na przyszłość (11%) niż na chwilę obecną (6%). 7%
społeczeństwa stanowią osoby, które mimo posiadania lub przewidywania takiej potrzeby, nie
zamierzają korzystać z bankowej oferty kredytowej.
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ZAINTERESOWANIE KREDYTAMI BANKOWYMI – potrzeby a plany zadłużenia
osoby, które mają potrzebę wzięcia kredytu bankowego i planują jego
zaciągnięcie

6%

osoby, które mają potrzebę wzięcia kredytu bankowego, ale nie planują
jego zaciągnięcia

4%

osoby, które przewidują potrzebę wzięcia kredytu w przyszłości i planują
jego zaciągnięcie

11%

osoby, które przewidują potrzebę wzięcia kredytu w przyszłości, ale nie
planują jego zaciągnięcia

3%

osoby, które ani nie mają obecnie ani nie przewidują w przyszłości
potrzeby zaciągnięcia kredytu
niezdecydowani

70%
6%

Badani, którzy mają obecnie lub przewidują potrzebę wzięcia kredytu oraz planują jego zaciągnięcie to
przede wszystkim trzydziesto- i czterdziestolatkowie (odpowiednio 23% i 25%), osoby z wykształceniem
wyższym (27%), rolnicy (30%), kierownicy i specjaliści (29%) oraz robotnicy (26%), ankietowani
określający swoją sytuację materialną jako średnią (19%), a także osoby, które były już kredytobiorcami
(29%). W niemal każdej z tych grup (z wyjątkiem rolników i czterdziestolatków) realizacja potrzeb
wymagających zaciągnięcia kredytu jest raczej potrzebą przyszłości niż aktualną koniecznością.
Badanych, którzy mimo posiadania lub przewidywania potrzeby zadłużenia w banku nie planują brania
kredytu, więcej niż w innych grupach jest wśród osób o najniższych dochodach na osobę
w gospodarstwie domowym (14%), mieszkańców średnich (20-100 tys.) miast (14%) i gospodyń
domowych (16%).

Osób, które mimo posiadania potrzeby wzięcia kredytu w banku, nie planują jego zaciągnięcia jest
niewiele (66 osób), dlatego podane w poniższej tabeli wartości procentowe należy traktować raczej jako
wskaźnik pewnych tendencji. Można powiedzieć, że na brak zamiaru zaciągnięcia pożyczki, mimo
posiadania takiej potrzeby, wpływa przede wszystkim przekonanie o niedostępności kredytu bankowego,
na które składają się obawy o możliwość spłacenia zobowiązań, przewidywanie, że nie spełnia się
warunków, opinia, że kredyty są za drogie oraz subiektywna ocena, że wniosek o udzielenie kredytu nie
będzie pozytywnie rozpatrzony. Część osób preferuje inne niż bank źródła pożyczek. W nieznacznym
stopniu na taką postawę wobec kredytów bankowych ma natomiast brak zaufania do banków czy brak
wiedzy o procedurze udzielania kredytów lub – jak pokazują wyniki odpowiedzi na pytanie o znajomość
celów, na które udzielane są kredyty – brak wiedzy o tym, że na dany cel można uzyskać pożyczkę
w banku.
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Dlaczego nie zamierza Pan(i) wziąć kredytu w banku?
n=66 (osoby, które mimo posiadania potrzeby zadeklarowały, że nie planują
zaciągnięcia kredytu w banku)
obawiam się, że mogę nie spłacić kredytu

44%

przewiduję, że nie spełniam warunków, aby wziąć kredyt w banku

40%

kredyty są za drogie

26%

obawiam się, że bank odmówi mi kredytu

19%

korzystam / zamierzam korzystać z innych źródeł niż bank

6%

nie ufam bankom

4%

nie wiem, jak to się robi

1%

inne

9%
Odsetki nie sumują się do 100 ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Średnio badani wymieniali 1-2 odpowiedzi.
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