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Wstęp
Badanie wysokości kredytów konsumenckich na rynku krajowym zostało przeprowadzone na
potrzeby trwających w Departamencie Polityki Konsumenckiej prac nad zmianą Ustawy
z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Departament Analiz Rynku został
poproszony o obliczenie reprezentatywnej średniej wysokości kredytu konsumenckiego
udzielanego przez instytucje finansowe na rynku krajowym. Badaniem ankietowym zostało
objętych 107 podmiotów, w grupie tej znalazły się banki, instytucje kredytowe oraz
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wszystkie podmioty wezwano do udzielenia
informacji na temat wartości, ilości i średniego okresu kredytowania kredytów udzielonych
w latach 2007-2008. Zebrane informacje pozwoliły na wyznaczenie wartości średniego
rynkowego kredytu konsumenckiego, a także na określenie, dla celów porównawczych,
przybliżonego poziomu kredytu konsumenckiego spłacanego w okresie dwunastu miesięcy.

Raport składa się z trzech rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszym rozdziale
szczegółowo opisano genezę i przebieg badania, a także wykorzystane metody badawcze.
Rozdział drugi zawiera charakterystykę krajowego rynku kredytów konsumenckich wraz
z określeniem jego struktury i stopnia koncentracji. W rozdziale trzecim szczegółowo opisano
sposób liczenia i wartość średniego kredytu konsumenckiego w ujęciu rynkowym jak
również z podziałem

na

poszczególne

grupy

kredytodawców.

Raport

kończy

się

podsumowaniem zawierającym rekomendacje Departamentu Analiz Rynku dla dalszych prac
prowadzonych w Urzędzie nad przedmiotowym zagadnieniem.

Symbol

[] jest to oznaczenie partii tekstu, która została pominięta w wersji jawnej

raportu.
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1. Badanie rynku kredytów dla konsumentów
1.1. Geneza badania
Postępowanie wyjaśniające w sprawie badania kredytów dla konsumentów, w tym określenia
jego struktury i stopnia koncentracji zostało wszczęte w dniu 9 czerwca 2009 r. w związku
prowadzonymi

w Departamencie

Polityki

Konsumenckiej

(DDK)

pracami

nad

przygotowaniem założeń do projektu ustawy o kredycie konsumenckim. Pismo w tej sprawie
wpłynęło do Departamentu Analiz Rynku (DAR) w dniu 22 maja 2009 r. (znak: DDK-07325/08/JO). Projektowana ustawa o kredycie konsumenckim ma na celu implementację
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 08/102/EWG
(dalej: dyrektywa). Podstawowym zadaniem dyrektywy jest zwiększenie ochrony
konsumentów a także ujednolicenie ram prawnych w zakresie udzielania kredytów
konsumenckich w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Implementacja dyrektywy do prawa krajowego wpłynie przede wszystkim na zwiększenie
maksymalnej kwoty kredytu konsumenckiego z 80 000 zł do 75 000 EUR, a także na
wydłużenie z 10 do 14 dni terminu na odstąpienie od umowy. Jednocześnie w projektowanej
ustawie o kredycie konsumenckim ma zostać wprowadzona instytucja rekompensaty
przysługująca kredytodawcy za ewentualne koszty bezpośrednio związane z przedterminową
spłatą

kredytu

(warunkiem

przysługiwania

kredytodawcy

rekompensaty

jest,

iż

przedterminowa spłata kredytu przypada na okres, w którym stopa procentowa jest stała).
Intencja wprowadzenia rekompensaty dla kredytodawcy w wyniku wcześniejszej spłaty
kredytu wyłącznie w okresach ze stałą stopą procentową, wynika z chęci sprawiedliwego
rozłożenia ryzyka (i kosztów z nim związanych) pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą.
W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej ryzyko związane ze zmianami
aktualnej sytuacji na rynku międzybankowym odzwierciedlonej w poziomie rynkowych stóp
procentowych (m.in. WIBOR, LIBOR) znajduje się w całości po stronie kredytobiorcy,
którego koszt kredytu wzrasta (spada) wraz z ich wzrostem (spadkiem). Odwrotnie
w przypadku kredytów ze stałą stopą procentową to kredytodawca bierze na siebie ryzyko
związane ze zmianami rynkowych stóp procentowych (w takim wypadku koszt kredytu dla
kredytobiorcy jest stały i nie zależy od sytuacji na rynku międzybankowym). Stąd
kredytobiorcy przysługuje prawo do rekompensaty za wcześniejszą spłatę jedynie w sytuacji
stałych stóp procentowych, kiedy ponosi on w całości ryzyko związane ze zmianami
rynkowymi, a kredytobiorca jest de facto od takiego ryzyka wolny. Obecnie obowiązująca
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Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim takiej rekompensaty nie przewiduje
(ustawa lub ustawa o kredycie konsumenckim).

Zgodnie z zapisami artykułu 16 dyrektywy, konsument ma prawo w każdym czasie spłacić
w całości lub części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich wypadkach
jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się
odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy. Jak już
wspomniano

wyżej,

ustawodawca

wspólnotowy

wprowadza

jednocześnie

prawo

kredytodawcy do sprawiedliwej i obiektywnie uzasadnionej rekompensaty z tytułu
przedterminowej spłaty kredytu. W celu utrzymania, w jak największym zakresie, prawa
konsumenta do swobodnego (nieograniczonego dodatkowymi kosztami) wcześniejszego
spłacania kredytów, państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi
takiej rekompensaty można domagać się tylko pod warunkiem, że spłacana przed terminem
część kwoty kredytu przekracza w ciągu dwunastu miesięcy próg określony w prawie
krajowym (górna granica progu to 10 000 EUR w okresie dwunastu miesięcy). Dodatkowo,
zgodnie z motywem 40 dyrektywy, przy wyznaczaniu progu przedterminowej spłaty części
kwoty kredytu po przekroczeniu, którego kredytodawca może domagać się rekompensaty za
przedterminową spłatę, państwa członkowskie powinny na przykład uwzględnić średnią
kwotę kredytów konsumenckich na swoim rynku.

Wprowadzenie narzędzia rekompensaty służy ograniczeniu ryzyka (a tym samym kosztów)
działalności kredytodawców związanego z nieoczekiwaną wcześniejszą spłatą kredytu przez
konsumenta. Oczywistym jest, iż kredytodawca udzielając kredytu zakłada, iż w kolejnych
okresach trwania zobowiązania może liczyć na wpływy środków związanych z jego spłatą.
Możliwa jest jednak sytuacja, w której kredytobiorca jest w stanie dokonać wcześniejszej
spłaty całości lub części zobowiązania. W takim wypadku kredytodawca traci całość lub
część planowanych wpływów, co w zależności od skali zjawiska ma większy lub mniejszy
wpływ na wzrost ryzyka prowadzonej działalności. Wprowadzenie narzędzia rekompensaty
ma na celu uniknięcie sytuacji powszechnego i bezkosztowego (z perspektywy konsumenta)
refinansowania przez konsumentów jednych zobowiązań kolejnymi, poprzez zaciąganie
każdorazowo tańszego kredytu w celu spłaty droższego zobowiązania. Należy podkreślić, iż
do pewnego progu, którego wysokość jest przedmiotem niniejszego badania, konsument ma
możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania (dzięki np. wykorzystaniu zgromadzonych
oszczędności) bez konieczności wypłaty rekompensaty kredytodawcy. Po przekroczeniu tego
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progu konsument jest zobowiązany zrekompensować kredytodawcy utratę przyszłych
wpływów, co umożliwia kontrolę i zarządzenie ryzykiem związanym z wystąpieniem na
wysoką skalę zjawiska przedterminowych spłat.

Jak już wspomniano powyżej przy wyznaczeniu wysokości progu przedterminowej spłaty
kredytu poniżej, którego kredytodawcy nie przysługuje rekompensata, państwa członkowskie
powinny na przykład uwzględnić średnią kwotę kredytów konsumenckich na swoim rynku.
Departament Polityki Konsumenckiej przedstawił Departamentowi Analiz Rynku informacje
na temat przeciętnego kredytu konsumenckiego, które uzyskano podczas prac grupy roboczej
ds. implementacji dyrektywy. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Konfederację
Przedsiębiorstw Finansowych oraz Związek Banków Polskich średni kredyt konsumencki
wyniósł odpowiednio ok. 1 500 – 2 000 zł i ok. 3 000 – 4 000 zł. Jednocześnie jednak DDK
zaznaczył, iż zaprezentowane dane nie są poparte analizami i badaniami rynku. Dlatego też
DAR został poproszony o przeprowadzenie analizy rynku kredytów konsumenckich oraz
o wskazanie reprezentatywnej przeciętnej wysokości kredytu konsumenckiego udzielonego
przez instytucje finansowe w Polsce, będące kredytodawcami w rozumieniu art. 3 lit. b)
dyrektywy (gdzie kredytodawca oznacza „osobę fizyczną lub prawną, która udziela kredytu
lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu w ramach wykonywanej przez siebie działalności
handlowej”).

1.2. Metodologia, przebieg badania oraz charakterystyka badanych podmiotów
Badaniem zostało objętych 106 podmiotów działających na rynku kredytów konsumenckich
w ramach sektora finansowego w Polsce1. Lista podmiotów, do których DAR przesłał
kwestionariusze w przedmiotowym badaniu została przedstawiona w Aneksie w tabelach 1
i 2. W grupie tej znalazły się banki (w tym banki spółdzielcze i instytucje kredytowe),
spółdzielcze

kasy

oszczędnościowo-kredytowe

(SKOK)

oraz

firmy

pożyczkowe

(Provident S.A.)2.

Proces zbierania danych został rozłożony na dwa etapy. W pierwszym etapie skierowano
kwestionariusze do 16 podmiotów wybierając po kilku przedstawicieli z grupy małych,
1

Krajowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, do której także przesłano kwestionariusze, nie zajmuje się
udzielaniem kredytów konsumenckich.
2
Firmy pożyczkowe działają de facto poza sektorem bankowym, ich działalność polega przede wszystkim na
udzielaniu konsumentom, nawet tym znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, stosukowo niskich
i raczej drogich pożyczek. Działalność tych podmiotów nie podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru
Finansowego.
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średnich i dużych kredytodawców (z uwzględnieniem Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej). W dniu 9 czerwca 2009 r. do wybranych podmiotów
skierowano pismo z załączonymi dwoma kwestionariuszami. Kwestionariusz A zawierał
pytanie dotyczące zagregowanych danych na temat wartości i ilości kredytów konsumenckich
udzielonych w latach 2007-2008 oraz przeciętnego okresu kredytowania, wyliczonego
poprzez podzielenie zsumowanych okresów kredytowania wszystkich kredytów udzielonych
w danym roku przez łączną liczbę kredytów udzielonych w danym roku. Kwestionariusz B
zawierał pytanie o bardziej szczegółowe dane, przedsiębiorcy zostali w nim poproszeni
o podanie informacji odnośnie wartości i ilości kredytów konsumenckich udzielonych w 2007
i 2008 r. z uwzględnieniem podziału na następujące okresy kredytowania: do 6 miesięcy, od
6 do 9 miesięcy, od 9 do 12 miesięcy, od 12 do 18 miesięcy, od 18 do 30 miesięcy, od 30 do
42 miesięcy, od 42 do 54 miesięcy i powyżej 54 miesięcy3. Ponadto we wskazanych
przedziałowo okresach kredytowania znalazły się także przedziały w zakresie kwot
udzielonych kredytów (tabela 3 w Aneksie prezentuje pytanie zadane w kwestionariuszu B).
Dodatkowo w obu kwestionariuszach przewidziano miejsce na uwagi odnośnie przesłanej
ankiety i/lub poruszanego w niej zagadnienia kredytów konsumenckich. Rozpoczęcie badania
od przesłania kwestionariuszy małej grupie podmiotów, o zróżnicowanej skali działalności na
rynku kredytów konsumenckich, miało na celu upewnienie się, iż sposób i zakres zadanych
w nich pytań jest czytelny dla badanych podmiotów, a także zapewni uzyskanie przez DAR
wszystkich niezbędnych w badaniu danych rynkowych.

W drugim etapie, zapewniając porównywalność danych zebranych w obu etapach
udoskonalono formę zadanych wcześniej pytań i następnie przesłano kwestionariusze do
29 banków oraz wszystkich centrali spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(61 podmiotów). Pisma przesłane w dniu 21 lipca 2009 r. zawierały kwestionariusze A1 i B1,
uwzględniające drobne poprawki w stosunku do kwestionariuszy A i B4. W kwestionariuszu
A1 dodatkowo wydzielono, z ogółu udzielonych w poszczególnych latach kredytów
konsumenckich,

kredyty

odnawialne

(w

rachunkach

innych

niż

rozliczeniowo-

oszczędnościowe i oszczędnościowe) oraz karty kredytowe. Natomiast w kwestionariuszu B1
3

Przy wyznaczaniu poszczególnych przedziałów okresów kredytowania posłużono się danymi uzyskanymi od
przedsiębiorców w przeprowadzonym przez DAR badaniu umów kredytu konsumenckiego pod kątem
prawidłowości obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej w 2007 r. (znak: DAR-401-01/07/DK/TB).
4
Przede wszystkim dokładniej wyjaśniono sposób wykazywania wartości i ilości udzielonych kredytów
w postaci kart kredytowych. Ponadto dołączono treść art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia
20 lipca 2001 r. szczegółowo wskazującego, iż przedmiotowej ustawy nie stosuje się do umów o kredyt
konsumencki przewidujących limit zadłużenia pożyczek i kredytów odnawialnych w rachunku
oszczędnościowo-rozliczenionym lub w innych rachunkach oszczędnościowych innych niż rachunki kredytowe.
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załączono dodatkowo pytanie, w którym należało wykazać kredyty konsumenckie, dla
których nie jest możliwe wyznaczenie okresu kredytowania, uwzględniając jednak różne
przedziały kwotowe takich kredytów.

Na każdym z etapów badane podmioty zostały poinstruowane, iż zadane pytania dotyczą
wyłącznie kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie
konsumenckim. Ostatecznie w badaniu zebrano dane za lata 2007-2008 o wartości i ilości
kredytów konsumenckich udzielonych przez 107 podmiotów działających na rynku
finansowym w Polsce5.

1.3. Problemy metodologiczne pojawiające się w trakcie ankietyzacji
Zastosowanie dwuetapowego podejścia do procesu ankietowania umożliwiło identyfikację,
już w początkowej fazie badania, ewentualnych problemów i niejasności w konstrukcji
zadanych pytań a także w zakresie kredytów konsumenckich, jaki ma podlegać analizie.
Najbardziej problematyczną dla respondentów kwestią okazała się klasyfikacja kredytów
odnawialnych udzielonych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

[]

Drugą ważną kwestią, wymagającą przyjęcia przez DAR pewnych założeń przed
przystąpieniem do dalszej analizy, było ustalenie sposobu kalkulacji zadłużenia w kartach
kredytowych. Pytanie, w jaki sposób należy wyliczyć wysokość i ilość kredytów w kartach
kredytowych, wyłoniło się podczas zbierania danych w pierwszym etapie badania. Po
konsultacjach z DDK, przyjęto, iż wartość udzielonych kredytów na kartach kredytowych
będzie kalkulowana wartością przyznanego na danej karcie limitu, a liczba udzielonych
kredytów w ramach kart kredytowych ilością zawartych umów o kartę kredytową.
Alternatywne podejście, biorące pod uwagę wartość i ilość przeprowadzonych daną kartą
transakcji, uznano za mogące prowadzić do znacznego zaburzenia (w dół) średniego
zadłużenia. Wynika to z faktu, iż pojedyncze transakcje kartą kredytową mogą dotyczyć
w znacznej mierze bardzo niskich płatności. Innym problematycznym zagadnieniem,

5

Od 107 podmiotów, do których zostały wysłane kwestionariusze należy odjąć Krajową Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową (nie prowadzi ona działalności kredytowej, a wysłanie do niej kwestionariuszy
miało na celu próbę uzyskania informacji na temat wszystkich central spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych) oraz jedną z central spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, do której nie udało się
dostarczyć przesyłki (błędny adres), ponadto BRE BANK S.A. przesłał oddzielnie uzupełnione kwestionariusze
dla trzech nazw handlowych (BRE Bank S.A. - mBank, BRE Bank S.A. - MultiBank oraz BRE Bank S.A. Private Banking).
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koniecznym do rozwiązania w drugim etapie zbierania danych, było uwzględnienie przez
niektóre z ankietowanych SKOK kredytów odnawialnych z przyznanym limitem zero złotych,
a także (pomimo wyraźnego odwołania w kwestionariuszu do zapisów ustawy o kredycie
konsumenckim) kredytów odnawialnych w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Ponieważ jednak zidentyfikowano wyżej wymienione błędy na etapie zbierania danych,
większość z nich udało się wyeliminować przed przystąpieniem do ostatecznych obliczeń.
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2. Rynek kredytów konsumenckich w Polsce
Niniejszym badaniem, zgodnie z zaleceniami DDK, zostały objęte instytucje finansowe
zajmujące się udzielaniem kredytów konsumenckich, działające na terenie Polski. Tak
zdefiniowana grupa podmiotów nie jest grupą jednorodną zarówno pod względem formy
organizacyjnej, skali działania i jak zakresu oferowanych produktów kredytowych. Wśród
badanych podmiotów możliwe jest wyodrębnienie trzech podstawowych grup: banki (w tym
banki spółdzielcze i instytucje kredytowe), spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
oraz firmy pożyczkowe.

W pierwszej grupie znajdują się banki krajowe i instytucje kredytowe, do których należą
odpowiednio banki mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym banki
spółdzielcze) oraz podmioty mające swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na
terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzące we własnym
imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych,
działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza
elektronicznego6. Dodatkowo poszczególne banki oraz instytucje kredytowe różnią między
sobą m.in. zakresem oferowanych usług i produktów kredytowych. Banki spółdzielcze
działają przede wszystkim na rynkach regionalnych, a ich członkami mogą być wyłącznie
osoby fizyczne. Obecnie funkcjonują w Polsce trzy zrzeszenia banków spółdzielczych: Bank
Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski i Mazowiecki Bank Regionalny,
a Krakowski Bank Spółdzielczy jest jedynym bankiem spółdzielczym działającym
niezależnie. W ramach banków krajowych i instytucji kredytowych przebadano banki
detaliczne, banki uniwersalne oraz banki obsługujące wyłącznie klientów zamożnych (private
banking). Pozostając przy takim rozróżnieniu, dla niektórych podmiotów kredyty
konsumenckie stanowią podstawę prowadzonej działalności kredytowej, a dla innych jest to
jedynie jej mały wycinek. Przykład banków (przynajmniej w pierwotnym założeniu)
wyspecjalizowanych w udzielaniu kredytów konsumenckich mogą stanowić banki
samochodowe. Wszystkie podmioty z tej grupy znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru
Finansowego.

6

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe art. 4 ust. 1 pkt 1 i 17.

10/28

URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW

Na drugą grupę przebadanych podmiotów składają się spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, które nie będąc bankami, oferują, z wyłączeniem określonych typów kredytów7,
podobny zakres usług bankowych jak banki. Nadzorcą i regulatorem spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych jest nie Komisja Nadzoru Finansowego a Krajowa Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa.

Ponadto na rynku polskim działają także firmy pożyczkowe, niepodlegające nadzorowi
bankowemu, oferujące łatwo dostępne relatywnie niskie kredyty charakteryzujące się
zazwyczaj wysokim kosztem obsługi, na który składa się oprocentowanie kredytu i opłaty
dodatkowe. Podmioty te kierują się znacznie luźniejszymi kryteriami oceny zdolności
kredytowej kredytobiorcy a swoje usługi oferują często w domu klienta. Największym
podmiotem z tej grupy działającym na polskim rynku jest Provident S.A.
Jak już wspomniano wyżej, w badaniu zebrano informacje od 107 podmiotów8. Szczegółowe
informacje odnośnie wartości i ilość kredytów konsumenckich udzielonych przez badane
podmioty w poszczególnych latach zostały przedstawione w tabeli 1, podczas gdy tabela 2
prezentuje procentowe udziały w ujęciu wartościowym (wartość udzielonych kredytów) oraz
ilościowym (ilość udzielonych kredytów) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
banków spółdzielczych, banków kredytowych, w tym banków samochodowych oraz banków
uniwersalnych i instytucji kredytowych (pozostałe podmioty) w rynku kredytów dla
konsumentów.

Pod roboczą nazwą banki kredytowe kryją się zarówno banki, instytucje kredytowe jak
i firmy

pożyczkowe

specjalizujące

się

wyodrębniono dziesięć takich podmiotów

w udzielaniu

[].

kredytów.

W badanej

próbie

W ramach grupy banki kredytowe

wyodrębniono dodatkowo podgrupę banki samochodowe (sześć podmiotów), do której należą
banki bezpośrednio związane z koncernami motoryzacyjnymi.

[]

7

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w art. 21 ust. 1 i 2
reguluje, iż SKOK udziela swoim członkom pożyczek i kredytów na okres nie dłuższy niż 3 lata, z tymże
pożyczki i kredyty przeznaczone na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na okres nie dłuższy niż 5 lat.
8
W 2007 r. ilość przebadanych podmiotów wynosi 105, ponieważ Alior Bank S.A. oraz Allianz Bank Polska
S.A. nie prowadziły w tym okresie działalności operacyjnej.
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Tabela 1 Wartości i ilości kredytów udzielone przez poszczególne grupy kredytodawców
działających w polskim sektorze finansowym w latach 2007-2008
2007
2008
Wyszczególnienie Wartość kredytów
Wartość kredytów
Ilość kredytów
Ilość kredytów
(w zł)
(w zł)
SKOK
4 117 040 225
1 565 853
4 849 511 149
1 465 936
Banki spółdzielcze
Banki
kredytowe,
w tym:
Banki
samochodowe
Pozostałe podmioty

123 269 910

10 608

167 907 700

18 047

11 670 630 702

4 028 030

13 425 815 306

4 382 176

1 405 729 579

45 173

1 458 868 179

48 898

44 390 165 920

7 233 926

57 687 822 807

8 224 958

RAZEM
60 301 106 757
12 838 417
76 131 056 961
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

14 091 117

Tabela 2 Udziały wartościowe i ilościowe w rynku kredytów konsumenckim poszczególnych grup
kredytodawców działających w polskim sektorze finansowym w latach 2007-2008
2007
2008
Wyszczególnienie
Udział
Udział ilościowy
Udział
Udział ilościowy
wartościowy (%)
(%)
wartościowy (%)
(%)
SKOK

6,83

12,20

6,37

10,40

Banki spółdzielcze

0,20

0,08

0,22

0,13

19,35

31,37

17,64

31,10

2,33

0,35

1,92

0,35

73,61

56,35

75,77

58,37

100,00

100,00

100,00

100,00

Banki
kredytowe,
w tym:
Banki
samochodowe
Pozostałe podmioty
RAZEM

Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

Z danych przedstawionych w tabelach 1 i 2 widać wyraźnie, iż w latach 2007-2008 zarówno
pod względem wartościowym jak i ilościowym zdecydowanie najwięcej kredytów
konsumenckich zostało udzielonych przez banki uniwersalne i instytucje kredytowe. Pomimo
że w badanym okresie procentowe udziały poszczególnych grup kredytodawców, w ogóle
udzielonych kredytów konsumenckich, nie uległy wyraźnym zmianom, to jednak można
zauważyć, iż wzrost wartości kredytów udzielonych przez SKOK oraz banki kredytowe
w 2008 r. w stosunku do 2007 r. jest znacznie mniejszy niż wzrost wartości kredytów
udzielonych przez banki spółdzielcze oraz przez pozostałe podmioty działające na tym rynku
(jest to odpowiednio przyrost o ok. 18%, 15%, 36% i 30%). Jednocześnie ilość kredytów
udzielonych przez SKOK w 2008 r. roku spada w stosunku do 2007 r. o ponad 6%, podczas
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gdy ilość kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze, banki kredytowe, w tym banki
samochodowe oraz pozostałe banki i instytucje kredytowe wzrasta odpowiednio o ok. 70%,
9% i 14%.

Znając informacje na temat wartości badanego rynku, warto dodatkowo przyjrzeć się jego
strukturze, w szczególności poprzez wskazanie podmiotów o największych udziałach w rynku
oraz ocenę poziomu koncentracji. Należy w tym miejscu podkreślić, iż analizowany
w niniejszym badaniu rynek kredytów dla konsumentów nie jest rynkiem właściwym
w rozumieniu prawa konkurencji, ale raczej segmentem szerszego rynku kredytów. Zakres
badania (a tym samym wybór podmiotów ankietowanych w badaniu) jest ściśle związany
z pracami prowadzonymi przez Departament Polityki Konsumenckiej, dotyczącymi zmiany
ustawy o kredycie konsumenckim. Tak więc prezentowane w badaniu wyniki odnośnie
struktury

rynkowej

i poziomu

koncentracji

na

rynku,

mają

na

celu

jedynie

scharakteryzowanie ankietowanych podmiotów oraz ich wzajemnych relacji w ramach
badanego segmentu rynku, niż doprowadzić do stwierdzenia istnienia bądź też nie podmiotu
o pozycji dominującej.

W tabeli 3 zamieszczono informacje odnośnie sześciu podmiotów o największym udziale
w rynku oraz wartości wskaźnika Herfindahla – Hirschmana (wskaźnik HHI), mierzącego
poziom koncentracji rynkowej9. Łączny udział w rynku kredytów konsumenckich sześciu
największych podmiotów, w ujęciu wartościowym jak i ilościowym w każdym z badanych
lat, nieznacznie przekracza 50%.

[]

Tabela 3 Wybrane wskaźniki dotyczące struktury segmentu kredytów konsumenckich w Polsce

[]
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

[]
9

Wskaźnik Herfindahla – Hirschmana jest narzędziem służącym do pomiaru poziomu koncentracji na rynku.
Oblicza się go sumując podniesione do kwadratu procentowe udziały operujących na danym rynku firm.
Wskaźnik HHI uwzględnia wielkość i rozkład udziałów rynkowych poszczególnych firm, przyjmując wartości
bliskie zeru w przypadku, gdy rynek składa się z dużej liczy podmiotów o zbliżonych udziałach rynkowych.
Ponadto, wraz ze spadkiem liczby firm działających na rynku oraz wraz ze wzrostem różnicowania w ich
udziałach rynkowych, wartość wskaźnika HHI wzrasta (analogicznie wartość wskaźnika HHI spada wraz ze
wzrostem liczby firm i ujednoliceniem ich udziałów rynkowych).
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Informacje na temat zmian w strukturze rynkowej w latach 2007-2008 można odczytać
z wartości przyjmowanych przez wskaźnik HHI. Interpretując wartość wskaźnika HHI należy
mieć na uwadze, iż wartość wskaźnika HHI pomiędzy 1000 a 1800 oznacza umiarkowanie
skoncentrowany rynek, podczas gdy wartość wskaźnika HHI powyżej 1800 jest typowa dla
rynków skoncentrowanych. Patrząc na wartość wskaźnika HHI dla badanego rynku, można
zauważyć, iż poziom koncentracji na rynku kredytów konsumenckich w ujęciu wartościowym
był nieco niższy w 2008 r. niż w 2007 r., jednak w obu latach przyjmował wartość
charakterystyczną dla rynków nieskoncentrowanych. Natomiast w 2008 r. w ujęciu
ilościowym rynek przeszedł z rynku (bardzo) umiarkowanie skoncentrowanego w 2007 r. do
rynku nieskoncentrowanego. Obniżenie wskaźnika HHI w ujęciu wartościowym jak
i ilościowym w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wiąże się przede wszystkim ze wzrostem
wartości i ilości kredytów konsumenckich udzielonych w 2008 r. (w obu przypadkach o ok.
10% w stosunku do 2007 r.) w połączeniu ze spadkiem łącznego udziału 6 największych
kredytodawców. Należy jednocześnie zauważyć zmiany w udziałach w rynku w grupie
największych kredytodawców w kierunku ich większego ujednolicenia (w szczególności
w ujęciu ilościowym). Tym samym zmniejszony został poziom różnicowania udziałów
rynkowych pomiędzy wszystkimi badanymi podmiotami. Dodatkowo warto przypomnieć, iż
w 2008 r. liczba badanych podmiotów rynkowych jest wyższa (w związku z rozpoczęciem
działalności operacyjnej przez Alior Bank S.A. i Allianz Bank Polska S.A.).
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3. Obliczenie przeciętnej kwoty kredytu konsumenckiego
3.1. Dwa sposoby obliczenia przeciętnej kwoty kredytu
Celem

badania

było

obliczenie

reprezentatywnej

przeciętnej

wysokości

kredytu

konsumenckiego udzielonego przez instytucje finansowe w Polsce. Podczas badania zebrano
dane od 107 podmiotów za lata 2007-2008 na temat: wartości udzielonych kredytów
konsumenckich, ilości udzielonych kredytów konsumenckich oraz średniego okresu
kredytowania (kwestionariusz A i A1). Ponadto zebrano informacje na temat wysokości
i ilości

kredytów

konsumenckich

w zależności

od

długości

okresu

kredytowania

(kwestionariusz B i B1).

Dane zebrane w kwestionariuszach A oraz A1 umożliwiły obliczenie przeciętnej wartości
kredytu konsumenckiego udzielonego w latach 2007-2008. W tabeli 4 w kolumnach (1)-(2)
przedstawiono wyniki obliczeń średniej kwoty kredytu konsumenckiego udzielonego przez
poszczególne grupy kredytodawców oraz średniej kwoty kredytu konsumenckiego w skali
całego rynku. Średni kredyt konsumencki udzielony przez daną grupę kredytodawców został
obliczony poprzez podzielenie sumy wartości kredytów udzielonych przez wszystkie
podmioty grupy przez ilość kredytów udzielonych przez te podmioty w danym roku.

Tabela 4 Średnie wartości kredytu oraz średnie wartości kredytu konsumenckiego z dwunastomiesięcznym okresem kredytowania
Średni kredyt
konsumencki z
Średni kredyt
Średni okres
dwunastomiesięcznym
konsumencki (w zł)
kredytowania (w latach)
okresem kredytowania
Wyszczególnienie
(w zł)
2007
2008
2007
2008
2007
2008
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SKOK

2 629

3 308

1,00

1,08

2 629

3 063

11 620

9 304

4,08

3,33

2 848

2 794

2 897

3 064

2,75

2,66

1 053

1 148

31 119

29 835

2,92

2,83

10 657

10 542

6 163

7 014

4,42

4,47

1 394

1 561

RAZEM
4 697
5 403
2,25
2,25
2 088
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

2 401

Banki spółdzielcze
Banki kredytowe,
w tym:
Banki
samochodowe
Pozostałe podmioty

W latach 2007-2008 średnie kredyty konsumenckie udzielone przez przebadane podmioty
sektora finansowego wyniosły odpowiednio 4 697 zł oraz 5 403 zł. Warto odnotować, iż
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średnie kredyty udzielane przez banki ogółem oraz instytucje kredytowe były zdecydowanie
wyższe od średnich kredytów konsumenckich udzielanych przez spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe (w zależności od grupy kredytodawców średni kredyt mógł być
nawet czterokrotnie wyższy w 2007 r. oraz niemal trzykrotnie wyższy w 2008 r.). Średni
rynkowy kredyt konsumencki w latach 2007-2008 jest zdecydowanie wyższy od średniego
kredytu udzielonego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (o niemal 80%
w 2007 r. i ponad 60% w 2008 r.), jednocześnie jego wartość jest najbardziej zbliżona do
średniego kredytu konsumenckiego udzielonego przez pozostałe banki i instytucje kredytowe
(różnica ok. 20% w obu badanych okresach). Zbliżone wartości przeciętnego rynkowego
kredytu konsumenckiego oraz przeciętnego kredytu udzielonego przez banki i instytucje
kredytowe wynikają z faktu, iż udział tych podmiotów w analizowanym rynku jest bardzo
wysoki zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym i wynosi odpowiednio ok. 75%
i 60%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na wysoką wartość średniego kredytu konsumenckiego
udzielanego przez banki samochodowe (ok. 30 000 zł w obu badanych okresach), która
jednak ze względu na niewielki udział w ujęciu wartościowym i ilościowym tej grupy banków
w ogółem udzielonych kredytów nie ma znaczącego wpływu na wysokość średniego kredytu
rynkowego.

Ponadto, w tabeli 4 podano długość średniego okresu kredytowania w latach dla
poszczególnych grup kredytodawców oraz w skali całego rynku. Średni okres kredytowania,
zamieszczony w kolumnach (3)-(4), został wyliczony przez ankietowane podmioty poprzez
podzielenie sumy okresów kredytowania wszystkich kredytów konsumenckich udzielonych
w danym roku przez ich liczbę. Długość średniego okresu kredytowania w poszczególnych
grupach kredytodawców w latach 2007-2008 niemal nie uległa zmianom, a w ujęciu
rynkowym w obu latach wyniosła 2,25 lat. Można wyraźnie zauważyć, iż co do zasady
z wyższą przeciętną wysokością kredytu konsumenckiego w bankach wiąże się znacznie
dłuższy przeciętny okres kredytowania, niż to ma miejsce w przypadku spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych (wyjątek stanowi analizowana całościowo grupa banków
kredytowych). Znajomość przeciętnego okresu kredytowania wykorzystano do obliczenia
przeciętnego kredytu konsumenckiego spłacanego w okresie jednego roku. Wykorzystanie
przeciętnego kredytu konsumenckiego z dwunastomiesięcznym okresem kredytowania, daje
możliwość sprowadzenia do wspólnego mianownika kredytów udzielanych przez
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poszczególne grupy kredytodawców, co pozwala w znacznej mierze wyeliminować
zróżnicowanie w przeciętnej wartości kredytu konsumenckiego związane z różnicą
w długości przeciętnych okresów kredytowania.

Obliczenie przybliżonej wartości przeciętnego kredytu spłacanego w okresie jednego roku
(bez przeprowadzania standaryzacji zastosowanej w punkcie 3.2.) polega na podzieleniu
przeciętnej wartości kredytu konsumenckiego udzielonego przez daną grupę kredytodawców
przez przeciętny okres kredytowania wyrażony w latach. Wyniki obliczeń średniej wartości
kredytu konsumenckiego z dwunastomiesięcznym okresem spłaty znajdują się w tabeli 4
w kolumnach (5)-(6). Ponieważ średni okres kredytowania w żadnym przypadku nie był
krótszy

niż

jeden

rok,

w

większości

przypadków

średni

kredyt

konsumencki

z dwunastomiesięcznym okresem kredytowania jest wyraźnie niższy od średniego kredytu
konsumenckiego wyliczonego bez uwzględniania zagadnienia długości okresu kredytowania.
Średni

kredyt

konsumencki

z dwunastomiesięcznym

okresem

kredytowania

był

zdecydowanie wyższy w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych niż w
przypadku pozostałych kredytodawców, co wynika ze znacznie niższego średniego okresu
kredytowania w przypadku SKOK w porównaniu z pozostałymi podmiotami (wyjątkiem jest
podgrupa banków samochodowych, w której średni kredyt znacząco przewyższał średni
kredyt udzielany przez pozostałych kredytodawców, charakteryzując się jednocześnie
zbliżoną do pozostałych podmiotów długością średniego okresu kredytowania). W ujęciu
rynkowym przybliżona wartość średniego kredytu konsumenckiego z dwunastomiesięcznym
okresem kredytowania wyniosła 2 088 zł w 2007 r. oraz 2 401 zł w 2008 r. i w każdym
z badanych lat była o ponad połowę niższa od przeciętnego rynkowego kredytu
konsumenckiego wyliczonego bez uwzględniania zagadnienia długości okresu kredytowania.

Kolejny punkt raportu poświęcony został dokładniejszej analizie wartości kredytu
konsumenckiego z założeniem dwunastomiesięcznego okresu spłaty. Obliczenia dokonane do
tej pory bazowały na średnim okresie kredytowania określonym dla całości udzielnych
kredytów. Natomiast dalsza analiza, choć jest nadal pewnym przybliżeniem, to jednak
wykorzystuje osiem przedziałów okresów kredytowania w ramach, których dokonane są
cząstkowe obliczania, co pozwala w efekcie uzyskać dokładniejsze wyniki.
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3.2. Obliczenie przeciętnego kredytu konsumenckiego z rocznym okresem spłaty
Na początku opracowania (1.1. Geneza badania) podano, iż zgodnie z zapisami dyrektywy
państwa członkowskie mogą wyznaczyć próg, dotyczący przedterminowej spłaty kredytu
w ciągu dwunastu miesięcy, przed przekroczeniem, którego kredytodawca nie może domagać
się rekompensaty z tytułu ewentualnych kosztów związanych z przedterminową spłatą. Mając
na uwadze wskazany w dyrektywie dwunastomiesięczny okres sumowania kwot
przedterminowych spłat kredytu, DAR zebrał dane umożliwiające obliczenie wartości
przeciętnego kredytu konsumenckiego spłacanego w okresie jednego roku. Wykorzystanie
kredytu standaryzowanego z dwunastomiesięcznym okresem spłaty umożliwia przede
wszystkim wyeliminowanie różnic w wartościach zaciąganych kredytów wynikających
z różnicy w okresach kredytowania. Przykładowo, kredyty na kwoty 1 000 zł, 2 000 zł
i 4 000 zł udzielone odpowiednio na 6 miesięcy, 1 rok i 2 lata, po przeprowadzeniu
standaryzacji okresu kredytowania do jednego roku są de facto takimi samymi kredytami
(otrzymujemy trzy kredyty na kwotę 2 000 zł z rocznym okresem kredytowania).
Jednocześnie jednak przeciętny standaryzowany kredyt nie powinien być porównywany
z przeciętnym kredytem rynkowym obliczonym wyżej w kwotach 4 697 zł w 2007 r.
i 5 403 zł w 2008 r. Należy podkreślić, iż przeciętny kredyt standaryzowany nie
odzwierciedla przeciętnego poziomu kredytu konsumenckiego, a pozwala się jedynie
zorientować w przybliżonym poziomie przeciętnego kredytu z dwunastomiesięcznym
okresem spłaty.

W badaniu zebrano informacje o wartości i ilości kredytów udzielonych w następujących
przedziałach okresów kredytowania: do 6 miesięcy, od 6 do 9 miesięcy, od 9 do 12 miesięcy,
od 12 do 18 miesięcy, od 18 do 30 miesięcy, od 30 do 42 miesięcy, od 42 do 54 miesięcy
i powyżej 54 miesięcy (kwestionariusze B i B1). Dzięki temu podziałowi możliwe było
wyznaczenie i analiza wartości przeciętnych kredytów konsumenckich w poszczególnych
przedziałach

okresów

kredytowania

oraz

dokładniejsze

przyjrzenie

się

różnicom

w przeciętnych wartościach kredytów standaryzowanych do jednego roku.

W tabeli 5 w kolumnach (1)-(2) przedstawiono wyniki obliczeń średniej kwoty kredytu
konsumenckiego udzielonego w skali całego badanego rynku z uwzględnieniem wyżej
wymienionych przedziałów okresów kredytowania10. Podobnie jak w przypadku obliczeń
10

Nieznaczne różnice w wartościach przeciętnych rynkowych kredytów konsumenckich zamieszczonych
w tabelach 4 i 5 w kolumnach (1)-(2) wynikają z faktu, iż w niektórych przypadkach ankietowane podmioty nie
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w tabeli 4, wartość przeciętnego kredytu konsumenckiego w danym roku została obliczona
poprzez podzielenie sumy wartości kredytów udzielonych w danym roku przez ich ilość.
Dane przedstawione w kolumnach (1)-(2) w tabeli 5, bardzo wyraźnie pokazują, iż wraz ze
wzrostem długości okresu kredytowania wzrasta przeciętna kwota kredytu konsumenckiego.

Tabela 5 Średnia wartość kredytu z uwzględnieniem standaryzacji do jednego roku
Średni kredyt konsumencki
Mnożnik
Średni kredyt konsumencki
z dwunastomiesięcznym
(standaryzacja
Okres
(w zł)
okresem
kredytowania (w zł)
do
jednego
kredytowania
roku)
2007
2008
2007
2008
(w miesiącach)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Do 6

840

897

2

1 680

1 795

Od 6 do 9

1 517

1 544

1 1/3

2 022

2 059

Od 9 do 12

1 942

2 093

1

1 942

2 093

Od 12 do 18

2 937

3 123

2/3

1 958

2 082

Od 18 do 30

3 914

4 091

1/2

1 957

2 045

Od 30 do 42

6 741

7 057

1/3

2 247

2 352

Od 42 do 54

11 245

11 698

1/4

2 811

2 925

Powyżej 54

22 557

21 810

1/6

3 759

3 635

RAZEM
4 612
5 459
2 297
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

2 373

W poprzednim punkcie podano, iż w tabeli 4 do kalkulacji kredytu konsumenckiego
standaryzowanego do jednego roku wykorzystano obliczony przez przedsiębiorców
przeciętny okres kredytowania. Natomiast na tym etapie obliczeń, w celu kalkulacji
przeciętnego rynkowego kredytu konsumenckiego spłacanego w okresie jednego roku,
wyznaczono wartości mnożników przypisane odpowiednio do każdego z przedziałów
okresów kredytowania. Wartości mnożników starano się wyznaczyć w taki sposób, aby
w miarę możliwości jak najdokładniej przybliżyć zawarty w danym przedziale okres
kredytowania do okresu dwunastomiesięcznego. Przykładowo, wszystkie kredyty z okresem
kredytowania

pomiędzy

18

a

30

miesięcy

zostały

potraktowanie

jako

kredyty

z dwudziestoczteromiesięcznym okresem kredytowania tak, więc ich mnożnik wyznaczono
na poziomie 0,511.W tabeli 5 w kolumnie (3) zamieszczono wartości mnożnika przypisane do
danego przedziału okresów kredytowania.

były w stanie wyznaczyć przeciętnego okresu kredytowania, stąd nie było możliwe uwzględnienie tego typu
kredytów w tabeli 5.
11
Pomnożenie dwudziestoczteromiesięcznego okresu kredytowania przez 0,5 daje w wyniku dwunastomiesięczny okres kredytowania.
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Po wyznaczeniu wartości mnożników możliwe było przeprowadzenie standaryzacji do
jednego roku średnich kredytów konsumenckich z danego przedziału. W tym celu w każdym
przypadku pomnożono średni kredyt konsumencki w danym przedziale okresów
kredytowania (tabela 5 kolumna (1)-(2)) przez odpowiedni mnożnik (tabela 5 kolumna (3)).
W wyniku otrzymano wartości przeciętnych kredytów konsumenckich z dwunastomiesięcznym okresem kredytowania w ramach poszczególnych przedziałów okresów
kredytowania (tabela 5 kolumny (4)-(5)).

Porównując wartości średnich kredytów konsumenckich w ramach poszczególnych
przedziałów okresów kredytowania ze średnimi wartościami kredytów konsumenckich
standaryzowanych do jednego roku, można zauważyć, jak duży wpływ na przeciętną wartość
kredytu ma zastosowanie standaryzacji z wykorzystaniem zaproponowanych wartości
mnożników. Średni kredyt konsumencki dla wszystkich okresów kredytowania wyniósł
4 612 zł i 5 459 zł odpowiednio w 2007 i 2008 r. Natomiast średni kredyt konsumencki
z dwunastomiesięcznym okresem kredytowania był, podobnie jak w przypadku danych
przedstawionych w tabeli 4, wyraźnie niższy od średniego kredytu konsumenckiego i wyniósł
2 297 zł w 2007 r. oraz 2 373 zł w 2008 r.
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Podsumowanie
Wyniki badania nad obliczeniem średniej kwoty kredytu konsumenckiego na polskim rynku,
uzyskane przez DAR są nieco odmienne od wartości przedstawionych Departamentowi
Polityki Konsumenckiej przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) (ok. 1 500–
2 000 zł) oraz Związek Banków Polskich (ZBP) (ok. 3 000–4 000 zł). Wydaje się, iż wartość
przeciętnego kredytu konsumenckiego wskazana przez KPF jest zbyt niska. Bliższa wynikom
otrzymanym przez DAR jest natomiast kwota wskazana przez ZBP.

Wyliczenie średniego rynkowego kredytu konsumenckiego z wykorzystaniem wzoru na
średnią arytmetyczną (suma wartości udzielonych w danym roku kredytów podzielona przez
sumę ilości udzielonych w danym roku kredytów) wskazuje, iż średni kredyt w latach 20072008 wynosił ok. 5 000 zł. Jednocześnie jednak wyniki badania przeprowadzonego przez
DAR wskazują, iż średnia kwota kredytu konsumenckiego w 2008 r. jest wyższa od średniej
w 2007 r. (wzrost ten wyniósł ok. 15%). Dodatkowo wyniki analiz pokazują, iż wyższa
średnia kwota kredytu konsumenckiego występuje w przypadku banków i instytucji
kredytowych (w porównaniu ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi),
podmioty te udzieliły także około 90% kredytów konsumenckich zarówno w ujęciu
wartościowym jak i ilościowym w latach 2007-2008.

Ponadto w wyniku przeprowadzenia jednorocznej standaryzacji średniego kredytu otrzymano
kwotę średniego kredytu spłacanego w okresie jednego roku na poziomie poniżej 2 500 zł.
Jednocześnie należy pokreślić, iż kwota ta nie odzwierciedla przeciętnego poziomu kredytu
konsumenckiego, a informuje o poziomie przeciętnego kredytu z założeniem rocznego okresu
spłaty.

DAR nie przesądza, jaką wartość Departament Polityki Konsumenckiej powinien
wykorzystać w swoich pracach, w szczególności, iż zgodnie z brzmieniem motywu 40
dyrektywy państwa mogą przy wyznaczaniu progu przedterminowej spłaty części kwoty
kredytu wziąć także pod uwagę inne czynniki niż średnia kwota kredytu konsumenckiego.
Należy podkreślić, iż kalkulacja przybliżonej wartości przeciętnego kredytu konsumenckiego
z jednorocznym okresem spłaty miała przede wszystkim na celu przeprowadzenie analizy
porównawczej przeciętnej kwoty kredytu w ramach poszczególnych grup kredytodawców
oraz różnych okresów spłat, jak również miała wzbogacić sposób postrzegania problemu

21/28

URZĄD
OCHRONY
KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW

funkcjonowania kredytu konsumenckiego na polskim rynku i pomóc podjąć odpowiednią
decyzję przez DDK i kierownictwo Urzędu.

Wydaje się, iż podstawowym zadaniem, jakie ma spełniać wyznaczenie progu
przedterminowej spłaty kredytu, po przekroczeniu, którego kredytodawcy przysługuje
rekompensata za ewentualne koszty związane z przedterminową spłatą, ma przede wszystkim
na celu zabezpieczenie przed powszechnym zjawiskiem refinansowania kredytów, znacznie
zwiększającym ryzyko działalności kredytodawców. Z tego powodu wyznaczony próg nie
powinien być zbyt wysoki w stosunku do wartości przeciętnego kredytu. Jednocześnie jednak
próg ten nie powinien być zbyt niski, uniemożliwiając tym samym dokonywanie
wcześniejszych spłat z bieżących oszczędności bez konieczności płacenia kredytodawcy
rekompensaty. Mając na uwadze, iż wspólnotowy ustawodawca wskazał, iż próg ten nie
powinien przekroczyć kwoty 10 000 EUR, a zmiana ustawy o kredycie konsumenckim
doprowadzi do podniesienia górnej kwoty całkowitej kredytu konsumenckiego nawet
czterokrotnie, to wydaje się, iż próg na poziomie średniego kredytu konsumenckiego
obliczonego przez DAR (ok. 5 000 zł) jest dość niski. Zważając na możliwość finansowania
wcześniejszej spłaty kredytu bieżącymi oszczędnościami, DAR sugeruje, aby w kalkulacji
omawianego progu rozważyć uwzględnienie wielokrotności (np. trzykrotności) przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia.
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Aneks
Tabela 1 Szczegółowe dane o przebadanych podmiotach (2007 r.)

[]
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

Tabela 2 Szczegółowe dane o przebadanych podmiotach (2008 r.)

[]
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.
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Tabela 3 Pytanie zadane badanym podmiotom w kwestionariuszach B i B1: Proszę uzupełnić
poniższą tabelę podając każdorazowo wartość i ilość udzielonych w danym roku kredytów
konsumenckich (kredyt konsumencki rozumiany zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2001 r.
o kredycie konsumenckim), mając na uwadze dodatkowo wskazane przedziały kwot kredytów.
Okresy
kredytowania Wartość
z uwzględnieniem
różnych kredytów12
kwot kredytów
2007

udzielnych Liczba
kredytów
2008
2007

udzielonych
2008

Do 6 miesięcy, w tym (w zł):
Do 1 000
<1 001; 2 000>
<2 001; 3 000>
<3 001; 4 000>
<4 001; 5 000>
Powyżej 5000
Powyżej 6 do 9 miesięcy,
w tym (w zł):
Do 1 000
<1 001; 2 000>
<2 001; 3 000>
<3 001; 4 000>
<4 001; 5 000>
Powyżej 5000
Powyżej 9 do 12 miesięcy,
w tym (w zł):
Do 2000
<2 001; 3 000>
<3 001; 4 000>
<4 001; 5 000>
<5 001; 10 000>
Powyżej 10 000
Powyżej 12 do 18 miesięcy,
w tym (w zł):
Do 2000
<2 001; 3 000>
c.d.

12

Suma wszystkich kwot, na które zostały zawarte umowy kredytowania w danym roku (z uwzględnieniem, w ramach
poszczególnych okresów kredytowania, wskazanych przedziałowo kwot kredytów).
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Okresy
z uwzględnieniem
kredytów

kredytowania
różnych kwot

Wartość udzielnych kredytów

Liczba udzielonych kredytów

2007

2007

2008

2008

<3 001; 4 000>
<4 001; 5 000>
<5 001; 10 000>
Powyżej 10 000
Powyżej 18 do 30 miesięcy,
w tym (w zł):
Do 3 000
<3 001; 5 000>
<5 001; 10 000>
<10 001; 15 000>
Powyżej 15 000
Powyżej 30 do 42 miesięcy,
w tym (w zł):
Do 5 000
<5 001; 10 000>
<10 001; 15 000>
<15 001; 30 000>
Powyżej 30 000
Powyżej 42 do 54 miesięcy,
w tym (zł):
Do 5 000
<5 001; 10 000>
<10 001; 30 000>
<30 001; 50 000>
Powyżej 50 000
Powyżej
54
w tym (zł):
Do 10000

miesięcy,

<10 001; 20 000>
<20 001; 40 000>
<40 001; 60 000>
Powyżej 60 000
Źródło: Opracowanie własne.
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1 491 827 209
436 839 441
7 115 452 230
1 900 009 986
8 848 960 894
7 799 399 181
4 526 901 538
18 730 871 421

Wartość
kredytów
(w zł)
1 775 983
287 987
3 663 654
646 902
2 260 625
1 157 083
402 562
830 380

Ilość kredytów

2,93
0,86
13,99
3,74
17,40
15,34
8,90
36,84

Udział
wartościowy
(%)
16,11
2,61
33,23
5,87
20,50
10,49
3,65
7,53

Udział
ilościowy (%)

RAZEM
50 850 261 901
11 025 176
100,00
100,00
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

Do 6
Od 6 do 9
Od 9 do 12
Od 12 do 18
Od 18 do 30
Od 30 do 42
Od 42 do 54
Powyżej 54

Okres
kredytowania
(w miesiącach)
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4 612

2 297

Średni kredyt
Mnożnik
Średnia
konsumencki z
(standaryzacja
wartość
dwunastomiesięcznym
do jednego
kredytu (w zł) okresem kredytowania
roku)
(w zł)
2
840
1 680
1 1/3
1 517
2 022
1
1 942
1 942
2/3
2 937
1 958
1/2
3 914
1 957
1/3
6 741
2 247
1/4
11 245
2 811
1/6
22 557
3 759

Tabela 4 Kredyty konsumenckie udzielone w 2007 r. w zależności od długości okresu kredytowania.
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1 465 855 200
479 598 512
7 624 403 862
2 041 581 403
10 373 850 562
9 970 961 281
6 715 144 177
26 786 470 871

Wartość
kredytów
(w zł)
1 633 422
310 564
3 642 317
653 733
2 535 786
1 412 985
574 042
1 228 196

Ilość kredytów

2,24
0,73
11,65
3,12
15,85
15,23
10,26
40,92

Udział
wartościowy
(%)
13,62
2,59
30,38
5,45
21,15
11,78
4,79
10,24

Udział
ilościowy (%)

RAZEM
65 457 865 868
11 991 045
100,00
100,00
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców.

Do 6
Od 6 do 9
Od 9 do 12
Od 12 do 18
Od 18 do 30
Od 30 do 42
Od 42 do 54
Powyżej 54

Okres
kredytowania
(w miesiącach)
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5 459

2 373

Średni kredyt
Mnożnik
Średnia
konsumencki z
(standaryzacja
wartość
dwunastomiesięcznym
do jednego
kredytu (w zł) okresem kredytowania
roku)
(w zł)
2
897
1 795
1 1/3
1 544
2 059
1
2 093
2 093
2/3
3 123
2 082
1/2
4 091
2 045
1/3
7 057
2 352
1/4
11 698
2 925
1/6
21 810
3 635

Tabela 5 Kredyty konsumenckie udzielone w 2008 r. w zależności od długości okresu kredytowania.
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