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NOWY BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE WYNIÓSŁ 59,1 PKT (WZROST Z 57,3 PKT) 

W I kwartale 2017 r. Barometr Rynku Consumer Finance 
wzrósł z 57,3 do 59,1 punktu. Jest to już ósmy z rzędu od-
czyt, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 
punktów. Barometr Consumer Finance skonstruowany jest 
w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację 
rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodzie-
waną dodatnią dynamikę w nadchodzącym roku. Dane  
z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają dobrą 
koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw 
domowych i pozwalają przewidywać, że w kolejnych mie-
siącach również będzie się utrzymywać dobry klimat do 
zaciągania zobowiązań. Zadłużenie gospodarstw domowych 
na cele konsumpcyjne rosło w grudniu w tempie 7,3%  
w ujęciu rok do roku. Obserwowany wzrost jest wprawdzie 
wolniejszy niż przed kwartałem i przed sześcioma miesią-
cami, jednak wciąż jego dynamika jest wysoka w porówna-
niu do odczytów z okresu kryzysu. Wartość Barometru na 
poziomie 59,1 punktów wskazuje, że obecnie obserwowany 
wzrost powinien nawet przyspieszyć w najbliższych 12 
miesiącach, a jego dynamika powinna przekroczyć 9%  
w nadchodzącym roku.   

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance 
jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek 
kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględ-
niają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na 
zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania  
z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz 
wykluczenie z rynku kredytowego. Oddziaływanie czynni-
ków demograficznych od 2007 roku systematycznie prze-
kłada się na pogorszenie wskazań Barometru. W bieżącym 
kwartale nie analizowano zmian w poziomie wykluczenia 
gospodarstw domowych z rynku finansowego, gdyż odczyt 
dla tego pytania dokonywany jest jedynie dwa razy w ciągu 
roku. Na podstawie wyników z poprzedniego kwartału 

wnioskujemy, że sytuacja w tym obszarze jest wciąż bardzo 
korzystna, a problemem wykluczenia objętych jest około 
18% gospodarstw domowych (poziom wykluczenia z po-
przedniego kwartału jest najniższy w historii).  

Tendencje w pozostałych dwóch obszarach wchodzących w 
skład Barometru są pozytywne i wskazują na możliwość 
dalszej poprawy sytuacji na rynku kredytów dla gospo-
darstw domowych. Po pogorszeniu w poprzednim kwartale, 
w bieżącym badaniu odnotowano poprawę sytuacji w ob-
szarze popytu na dobra trwałe i skłonności do finansowania 
ich zakupów ze środków obcych. W tym obszarze motorem 
wzrostu w ostatnich miesiącach był popyt na kredyt w 
przypadku zakupu samochodu. Możliwe, iż jest to efekt 
programu 500+, który podniósł zdolność kredytową gospo-
darstw domowych i tym samym w sposób mnożnikowy 
przełożył się na zwiększenie wartości samochodów, na 
których finansowanie gospodarstwa domowe poszukują  
kredytu. Wzrost skłonności do finansowania ze środków 
obcych uwidocznił się również w przypadku popytu na 
kredyt na zakup mniejszych dóbr trwałych oraz finansowa-
nie remontu mieszkania. Wyniki badania consumer finance 
nie pozwalają jednak zaobserwować zmian w samej wielko-
ści popytu na dobra trwałe. Obszarem, w którym obserwo-
wana jest poprawa, jest prognoza ogólnej sytuacji w obsza-
rze finansów gospodarstwa domowego i całej gospodarki. 
Wskazania w tym obszarze pokazują bardzo znaczący op-
tymizm co do rozwoju sytuacji w kraju.   

Uwzględniając wskazania Barometru i konfrontując je z 
sytuacją na rynku kredytów, prognozujemy, że w kolejnych 
miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, a 
tempo wzrostu powinno nawet przyspieszyć względem 
obecnego poziomu. 
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RYNEK CONSUMER FINANCE 
 

Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości 
lub w części z kredytu (1Q 2017) 

Wskaźnik skłonności do dokonywania poważnych wydatków 
(1Q 2017) 

 
 

 
Ostatni odczyt wzrostu gospodarczego wskazuje na spadek 
dynamiki. Impet gospodarki w obszarze popytu na istotne 
dobra trwałe wydaje się również słabnąć. Wskazuje na to 
spadek dynamiki sprzedaży detalicznej zarówno w obszarze 
samochodów, jak i dóbr trwałych z grupy AGD-RTV. W 
przypadku samochodów, zaledwie sześć miesięcy temu 
dynamika zbliżała się do poziomu 15%, a obecnie wynosi już 
tylko ok. 10%. Jeszcze silniej słabnie dynamika popytu na 
dobra trwałe – z prawie 15% do zaledwie ok. 5%. Prognozy 
gospodarstw domowych dotyczące sytuacji w tych obsza-
rach w kolejnych miesiącach pozostają negatywne. We 
wszystkich czterech badanych obszarach – zakup drobnych 
dóbr trwałych, zakup samochodu, zakup mieszkania, prze-
prowadzenie remontu – gospodarstwa domowe prognozują 
gorsze wyniki niż przed kwartałem. Po bardzo długim okre-
sie spadku zainteresowania kredytem, obserwowane jest 
nieznaczne odbicie. W trzech spośród czterech ww. obsza-
rów zainteresowanie kredytem rośnie. Jedynie w przypadku 
finansowania zakupu mieszkania ten trend nie jest widocz-
ny.  

W ostatnim kwartale wyhamowała poprawa ocen w obsza-
rze przebiegu obsługi zobowiązań. Zbierane opinie przed-
stawiają odczucia polskich gospodarstw domowych co do 
problemów w obszarze obsługi, a wnioski dotyczą nie tylko 
kredytu. Pomimo zahamowania, w średnim okresie obser-
wowany jest bardzo pozytywny trend w obszarze moralno-
ści płatniczej. Grupa gospodarstw domowych obsługujących 
zobowiązania bezproblemowo oraz tych, które deklarują, że 
obsługa zobowiązań w ogóle ich nie dotyczy, spadła z 79,5% 
do 76,4%. Pomimo spadku, udział grupy obsługującej zo-
bowiązania bezproblemowo jest na drugim najwyższym 
poziomie w historii zadawania tego pytania w obecnej 
formie, tj. od stycznia 2007 r. Grupa gospodarstw domo-
wych deklarujących niewielkie problemy z obsługą zwięk-
szyła się z 16,7% do 18,3%, a grupa gospodarstw domowych 
obsługująca zobowiązania z dużymi problemami wzrosła z 
3,8% do 5,4%. W sytuacji poważnych problemów z należno-
ściami, obecny wzrost mógłby niepokoić, jednak należy 
podkreślić, że poprzedni kwartał był rekordowo dobry pod 
względem problemów w obszarze należności. Średnia z 
okresu 2007-2016 to prawie 8% gospodarstw domowych 
mających duże problemy z obsługą należności i prawie 25% 

raportujących niewielkie problemy. Obecne, wciąż bardzo 
korzystne wyniki stanowią ważny sygnał nie tylko dla sekto-
ra finansowego, ale również dla całej gospodarki. Obser-
wowane pozytywne wyniki w obszarze regulowania zobo-
wiązań są zapewne sumą efektów wzrostu gospodarczego. 
Na pewno rolę odegrał też program 500+, którego pozy-
tywne skutki w największym stopniu odczuli najubożsi.        

Sytuacja w obszarze przyszłej obsługi zobowiązań zmieniła 
się nieznacznie względem poprzedniego kwartału, a zmiany 
podążały w tym samym kierunku co zmiany sytuacji bieżą-
cej. Udział gospodarstw domowych spodziewających się 
bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań lub deklarują-
cych, że problem obsługi zobowiązań nie będzie ich doty-
czył spadł z 68,7% do 67,1%. Jeszcze mniejsza zmiana ob-
serwowana jest w grupie gospodarstw domowych spodzie-
wających się niewielkich problemów z obsługą zobowiązań. 
Poprzednio stanowiły one 13,0% a obecnie jest ich o 0,7 pp. 
więcej. Skumulowany odsetek gospodarstw domowych, 
które spodziewają się w nadchodzących 12 miesiącach 
dużych problemów z obsługą zobowiązań lub całkowitego 
zatrzymania spłat wzrósł zbliżając się do 4%. 
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Przebieg obsługi zobowiązań – stan (styczeń 2017) Przebieg obsługi zobowiązań – prognoza (styczeń 2017) 

  

PYTANIA SPECJALNE 
Kiedy zamierza Pan/Pani przejść na emeryturę?: 

Większość społeczeństwa planuje przejść na emeryturę 
zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ten wniosek 
potwierdzają wyniki pytania specjalnego, które zadaliśmy 
respondentom w I kwartale 2017 r. Oznacza to, że bardzo 
istotną rolę w kształtowaniu zachowań gospodarstw do-
mowych na rynku pracy odgrywa formalny wiek emerytal-
ny.  

W odpowiedzi na pytanie Kiedy zamierza Pan/Pani przejść 
na emeryturę? 59,1% respondentów odpowiadających na 
ankietę zadeklarowało chęć przejścia natychmiast po uzy-
skaniu odpowiedniego wieku. Pewnym optymizmem napa-
wa chęć 29,1% badanych do pozostania na rynku pracy 
nawet po osiągnięciu ustawowego wieku, tak żeby wypra-
cować sobie jak najwyższy poziom emerytury. Co dziewiąty 
badany stwierdził natomiast, że będzie aktywnie poszuki-
wać przejścia na emeryturę nawet przed osiągnięciem 
odpowiedniego wieku.  

Niestety, wydaje się, że skłonność do przechodzenia na 
emeryturę wzrasta wraz z wiekiem. W grupie odpowiadają-
cych w wieku 50-64 lata aż 43% respondentów deklaruje 
chęć przejścia na wcześniejszą emeryturę nawet kosztem 
wysokości świadczenia, a jedynie 14,3% badanych chce 
pozostać na rynku pracy jak najdłużej. Oznaczać to może 
jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, możliwe jest, że osoby 
ze starszego pokolenia mają inny stosunek do pracy i ocze-
kują jak najszybszego przejścia na emeryturę. Bardziej 
prawdopodobne jest jednak, że wraz z wiekiem zmienia się 
skłonność do podejmowania aktywności na rynku pracy, co 
przekłada się na częstszy wybór najprostszego rozwiązania 
– przejścia na emeryturę. Możliwe jest też trzecie wyjaśnie-

nie. Respondenci, wiedząc że wyniki tego typu badań często 
są upubliczniane, kierują się chęcią poparcia dla zmian, 
które związane są ze zwiększeniem transferów dla nich.  

Wyniki badania wskazują, że wyższy poziom dochodów 
sprzyja zwiększeniu aktywności na rynku pracy i skłania 
gospodarstwa domowe do wydłużania pracy celem uzyska-
nia wyższej emerytury. Jest to o tyle uzasadnione, że w 
przypadku najniższego poziomu dochodów, dodatkowy 
nakład pracy może nie spowodować przyrostu wielkości 
emerytury, gdyż wypracowana będzie i tak na poziomie 
emerytury minimalnej. W przypadku różnych grup zawo-
dowych, zdecydowanie największą skłonnością do dłuższe-
go pozostawania na rynku pracy cechują się osoby pracują-
ce na stanowiskach nierobotniczych. W tej grupie ok. 40% 
badanych chce pracować nawet po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego. Najmniejsze zachęty do dalszej pracy charaktery-
zują grupę osób pracujących w rolnictwie. Z tej grupy jedy-
nie 13% chce pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego 
w celu podniesienia wysokości świadczenia.  

Podsumowując, w obliczu skrócenia ustawowego wieku 
emerytalnego istotną rolę w utrzymaniu stabilności całego 
systemu emerytalnego odgrywać będzie aktywność gospo-
darstw domowych zorientowana na dłuższe pozostawanie 
na rynku pracy. Na chwilę obecną skłonność do poszukiwa-
nia pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest dość 
niska, a dodatkowo maleje ona wraz ze zbliżaniem się do 
granicy wieku emerytalnego. Zadaniem rządzących powin-
no być wypracowanie zachęt mających na celu zwiększanie 
skłonności do pozostawania na rynku pracy. 
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