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Synopsis. Kredyty konsumenckie s¹ podstawowym instrumentem d³u¿nym na wspó³czesnym rynku mikrofinan-
sów w Polsce. Gospodarstwom domowym kredyty umo¿liwiaj¹ m.in. finansowanie bie¿¹cej konsumpcji, jak i
zakup dóbr trwa³ego u¿ytkowania. Dla banku natomiast, przychody odsetkowe i pozaodsetkowe ze sprzeda¿y
kredytów konsumpcyjnych, stanowi¹  jeden z podstawowych czynników tworz¹cych zysk. Powszechnie uwa¿a
siê, i¿ popyt na tego rodzaju produkty bankowe determinowany jest g³ównie wysoko�ci¹ bud¿etów domowych, jak
równie¿ wielko�ci¹ bezrobocia i inflacji. Celem opracowania jest zaprezentowanie prognozy popytu gospodarstw
domowych na kredyty konsumpcyjne w okresie dekoniunktury na przyk³adzie Polski.

Wstêp
Wraz z rozwojem polskiego sektora bankowego równolegle nastêpowa³ rozkwit rynku kredytów kon-

sumenckich, który zosta³ zapocz¹tkowany pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku. G³ów-
nymi determinantami zaistnia³ego procesu by³ m.in. rosn¹cy poziom zamo¿no�ci spo³eczeñstwa oraz zmniej-
szaj¹cy siê poziom restrykcyjno�ci polityki kredytowej banków komercyjnych. Jednocze�nie czynniki te
by³y nastêpstwem intensywnego wzrostu gospodarczego, jaki mia³ miejsce na prze³omie wieków.

Kredyty konsumenckie udzielane s¹ osobom fizycznym, zarówno na finansowanie potrzeb bie¿¹-
cych, jak i wiêkszych zakupów oraz inwestycji [Capiga i in. 2005] w kwocie nieprzekraczaj¹cej 80 tys.
z³ [Ustawa o kredycie konsumenckim 2001]. Kredyty s¹ podstawowym instrumentem d³u¿niczym
na wspó³czesnym rynku mikrofinansów w Polsce. Konsumenci d¹¿¹c do jak najlepszego zaspokoje-
nia swoich potrzeb, wykorzystuj¹ ten rynek do alokacji konsumpcji w czasie [Wa³êga 2006]. Gospo-
darstwom domowym zaci¹gniêcie kredytu umo¿liwia m.in. finansowanie bie¿¹cej i przysz³ej kon-
sumpcji, np. zakup dóbr trwa³ego u¿ytkowania. Tak wiêc perspektywa zad³u¿enia umo¿liwia
konsumentom przej�cie na wy¿szy poziom konsumpcji, ni¿ wynika to z ich dochodów oraz posiada-
nych oszczêdno�ci. Dla banku natomiast, przychody odsetkowe i pozaodsetkowe ze sprzeda¿y kre-
dytów konsumpcyjnych, stanowi¹ jeden z podstawowych czynników tworz¹cych zysk.

W ostatnich latach warto�æ udzielonych kredytów konsumpcyjnych ros³a znacznie szybciej
ni¿ poziom kredytów dla przedsiêbiorstw oraz warto�æ aktywów sektora bankowego [Kalasiñska
2008]. W 2007 r. w relacji do 2006 r. nast¹pi³ przyrost kredytów dla gospodarstw domowych o po-
nad 36% (rys. 1), podczas gdy poziom kredytów zaci¹gniêtych przez przedsiêbiorstwa wzrós³ o
oko³o 25%1. Najczêstsz¹ przyczyn¹ zaci¹gania kredytów przez gospodarstwa domowe by³o pokry-
cie wydatków konsumpcyjnych i kosztów remontów, jak równie¿ zakup dóbr trwa³ego u¿ytku,
w tym samochodów [Wa³êga 2006]. Dodatkowo wzrost zad³u¿enia gospodarstw domowych wyni-
ka³ ze zwiêkszenia sprzeda¿y kredytów mieszkaniowych, które w strukturze ca³ego portfela kredy-
tów dla gospodarstw domowych, w 2008 r. stanowi³y oko³o 36% (w 2005 r. oko³o 23%). Od 2007 r.
warto�æ udzielonych kredytów (391,3 mld z³) przewy¿sza poziom z³o¿onych depozytów (351,4 mld
z³). W sytuacji gdzie wiêkszo�æ kredytów jest finansowana warto�ci¹ depozytów, taka nierówno-
waga powoduje zwiêkszenie ryzyka bankowego, co w efekcie mo¿e prowadziæ zwiêkszenia pozio-
mu zabezpieczeñ udzielonych kredytów oraz podnie�æ ich koszty.
1 Wszystkie dane dotycz¹ce rynku kredytowego pochodz¹ z informacji udostêpnionych przez Narodowy Bank Polski.
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W strukturze portfela kredytów konsumenckich naj-
wy¿szy udzia³ maj¹ kredyty gotówkowe oraz dynamicz-
nie powiêkszaj¹cy siê udzia³ kart kredytowych, z pozio-
mu ok. 4,5% w 2002 r. do ponad 30% w 2008 r. Przeciêtnie
co miesi¹c zad³u¿enie na kartach kredytowych ro�nie o
oko³o 250-300 mln z³. Tak znacz¹cy rozwój sprzeda¿y
tego instrumentu wynika³ m.in. ze wzrostu liczby kart
kredytowych wydawanych przez banki oraz ogólnego
wzrostu warto�ci transakcji dokonywanych za ich po-
moc¹ [Kalasiñska 2008]. Jednocze�nie powy¿sze dwa
rodzaje zad³u¿enia charakteryzuj¹ siê najwiêkszym pro-
centem niesp³acalno�ci. Rosn¹ce zad³u¿enie oraz pro-
blemy ze sp³at¹ dotychczasowych kredytów s¹ m.in.
konsekwencj¹ globalnego kryzysu finansowego 20082

i wywo³anego przez niego spowolnienia gospodarcze-
go, zarówno w Polsce, jak i w pozosta³ych krajach Europy. Jednak najwa¿niejszym nastêpstwem deko-
niunktury dla gospodarstw domowych, by³o ograniczenie akcji kredytowych banków oraz wzrost cen
nowych kredytów [Nawrot 2009]. Udzia³ niesp³aconych kredytów konsumenckich w 2008 r. wynosi³
12,1 mld z³ (oko³o 25% portfela kredytów konsumpcyjnych oraz 7% w kredytach ogó³em), z tego prze-
wa¿a³y zagro¿one3 kredyty gotówkowe oraz ratalne (5,9 mld z³).

Powszechnie uwa¿a siê, i¿ popyt na kredyty konsumpcyjne determinowany jest g³ównie wyso-
ko�ci¹ bud¿etów domowych, jak równie¿ wielko�ci¹ inflacji. Poda¿ natomiast kszta³towana jest
m.in. warto�ci¹ aktywów banków. Dotychczas jednak w literaturze nie zdefiniowano dok³adnie
czynników kszta³tuj¹cych wolumen udzielanych kredytów konsumpcyjnych przez banki komer-
cyjne, co stworzy³o potrzebê analizy w tym kierunku. Temat opracowania jest dodatkowo istotny,
ze wzglêdu na skutki globalnego kryzysu finansowego 2008, przejawiaj¹ce siê w zaostrzonej poli-
tyce kredytowej banków komercyjnych i jednoczesnym wzrostem kredytów niesp³acalnych, co do-
datkowo mo¿e przyczyniæ siê do spadku liczby i warto�ci udzielonych kredytów konsumpcyjnych.

Cel i metodyka badañ
Celem opracowania by³o przedstawienie prognozy popytu gospodarstw domowych na kredyty

konsumpcyjne w okresie dekoniunktury, do roku 2012, na przyk³adzie Polski. Do realizacji celu zosta³a
przeprowadzona m.in. analiza szeregów czasowych oraz analiza liniowych modeli regresji wielorakiej,
opisuj¹cych zale¿no�ci pomiêdzy wolumenem udzielanych kredytów konsumpcyjnych, a wielko�ciami
opisuj¹cymi popyt na ten rodzaj produktów bankowych, m.in. struktur¹ i wielko�ci¹ gospodarstw do-
mowych oraz wielko�ci¹ ich bud¿etów, poziomem inflacji, bezrobociem, z uwzglêdnieniem zmian w go-
spodarce rynkowej. Najlepiej dopasowany model do danych, zosta³ wykorzystany do prognozy warto-
�ci popytu kredytów konsumenckich w latach 2009-2010. Ponadto, w procesie predykcji bazowano na
warto�ciach prognozowanych takich zmiennych, jak: poziom PKB i stopa inflacji oraz warto�æ bud¿e-
tów gospodarstw domowych i  stopa bezrobocia 4 wynik finansowy brutto oraz wska�niki rentowno�ci
banków komercyjnych5. Do analizy przyjêto okres dwunastu lat (1997-2008).

Dane empiryczne w opracowaniu pochodz¹ z baz danych Narodowego Banku Polskiego (NBP),
Zwi¹zku Banków Polskich (ZBP), jak równie¿ z Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ (IBnGR).
Wszystkie obliczenia zosta³y wykonane z wykorzystaniem programu STATISTICA 8.

Wyniki
W celu zdefiniowania zmienno�ci kredytów konsumpcyjnych za pomoc¹ zmiennej (KK) osza-

cowano jednorównaniowy model regresji wielorakiej, w postaci liniowej:
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Rysunek 1. Poziom kredytów konsump-
cyjnych a warto�æ depozytów gospo-
darstw domowych
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie na
danych NBP.

2 Kryzys zapocz¹tkowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w 2008 r., zwi¹zany z kredytami
typu subprime, na zakup nieruchomo�ci [Nawrot 2009].

3 Kredyty zagro¿one � nie sp³acana rata kapita³u lub/i odsetek w okresie co najmniej 3 miesiêcy.
4 Prognozy IBnGR na dzieñ 04.08.2009.
5 Prognozy Domu Maklerskiego PKO BP na dzieñ 31.08.2009.
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gdzie:
a0 � wyraz wolny w modelu,
ak � wspó³czynnik regresji przy zmiennej niezale¿nej Xik [Barañska 2008].

Ze zbioru zmiennych obja�niaj¹cych (niezale¿nych), opisuj¹cych zmienno�æ kredytów kon-
sumpcyjnych (zmienn¹ obja�nian¹ KK), ze wzglêdu na poziom istotno�ci a£0,05, wybrano do
modelu nastêpuj¹ce zmienne: poziom PKB odwzorowuj¹cy wzrost gospodarczy (PKB), warto�æ
bud¿etów domowych gospodarstw domowych (BUD) oraz warto�æ depozytów osób fizycznych
(DEP). Oszacowany model przyj¹³ nastêpuj¹c¹ postaæ:

�
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�
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W tabeli 1 przedstawiono oszacowane parametry modelu wynikowego. Wspó³czynnik regresji cz¹st-

kowej a1 przy zmiennej BUD wyniós³ 286, co oznacza, ¿e na ka¿dy 1 tys. wzrostu bud¿etów gospodarstw
domowych, przy niezmienionym poziomie depozytów gospodarstw domowych oraz PKB, przypada prze-
ciêtny wzrost udzielonych kredytów konsumenckich �rednio o 286 tys. z³. Ocena punktowa tego parame-
tru wystêpuje w tym modelu ze �rednim b³êdem losowym na poziomie ± 45 tys. z³. Drugi z szacowanych
wspó³czynników regresji cz¹stkowej a2, przy zmiennej PKB, równa³ siê 2, co wskazuje, ¿e przeciêtny wzrost
warto�ci wolumenu kredytów konsumpcyjnych o 1 tys., spowodowany jest wzrostem poziomu produktu
krajowego brutto, �rednio o 2 mln z³, przy zachowaniu zasady ceteris paribus. Ocena punktowa tego
parametru wskazuje na mo¿liwo�æ pope³nienia b³êdu przy ustaleniu warto�ci kredytów na poziomie oko³o
±20 z³. W przypadku wspó³czynnika regresji cz¹stkowej przy zmiennej DEP, jego warto�æ wynosi³a � 1, co
wskazuje, i¿ wzrost zaci¹ganych kredytów konsumenckich spowoduje spadek za³o¿onych depozytów
przez gospodarstwa domowe, przeciêtnie o 1 tys. z³, przy niezmienionym poziomie pozosta³ych zmien-
nych. Ocena wspó³czynnika zmiennej depozyty osi¹ga b³¹d losowy na poziomie 230 z³.

W celu okre�lenia poziomu zgodno�ci dopasowania danych do modelu wykorzystano warto�æ
wspó³czynnika determinacji (R^2). W oszacowanym modelu wspó³czynnik R^2 wynosi³ 0,94. Ozna-
cza to, i¿ zmienno�æ poziomu udzielonych kredytów konsumpcyjnych jest wyja�niona przez model
w oko³o 94%. Pozosta³e 6% wskazuje na wystêpowanie innych czynników, w tym tak¿e losowych,
które oddzia³uj¹ na poziom zmiennej KK, lecz nie zosta³y uwzglêdnione w tym modelu.

Do sprawdzenia mo¿liwo�ci wystêpowania zjawiska normalno�ci rozk³adu reszt oszacowanego mode-
lu zastosowano test Shapiro-Wilka (SW-W). Normalno�æ rozk³adu reszt estymowanego modelu analizo-
wano w formie addytywnej jako hipotezê zerow¹ (H0) z za³o¿eniem o normalno�ci rozk³adu oraz braku
zjawiska autokorelacji. Równocze�nie sformu³owano hipotezê przeciwn¹ � alternatywn¹ (H1). Do zweryfi-
kowania postawionych hipotez pos³u¿ono siê warto�ci¹ p, przyjmuj¹c za kryterium poziom istotno�ci a =
0,05. Warto�æ szukanej statystyki  D-W wynios³a 0,9593 z poziomem p równym 0,6878, który jest wy¿szy
od przyjêtego poziomu krytycznego 0,05. Tak wiêc statystyka D-W znalaz³a siê w zbiorze nieodrzuceñ H0,
czyli brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy o rozk³adzie normalnym reszt, st¹d mo¿na uznaæ, i¿ zaob-
serwowane zjawisko autokorelacji sk³adników resztowych mia³o charakter czysto losowy.
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Na podstawie przedstawionego modelu ekonometrycznego zosta³a opracowana prognoza wiel-
ko�ci popytu kredytów konsumpcyjnych, reprezentowanego przez wielko�æ udzielonych kredy-
tów. Do predykcji zmiennej kredyty gospodarstw domowych, na podstawie oszacowanego mode-
lu regresji wielorakiej, przyjêto za³o¿enia teorii prognozy ekonometrycznej. Oznacza to, ¿e relacje
strukturalne pomiêdzy zmiennymi zawartymi w modelu s¹ sta³e w czasie. Tym samym za³o¿ono, ¿e
zwi¹zki miêdzy analizowanymi zmiennymi wystêpuj¹ce w przesz³o�ci bêd¹ takie same w przysz³o-
�ci [Cie�lak 2005]. Ponadto, przyjêto za³o¿enie o sta³o�ci sk³adnika losowego w czasie,
przez co zniwelowano wp³yw zmiennych, które mog¹ oddzia³ywaæ na wielko�æ kredytów w przy-
sz³o�ci, a nie zosta³y ujête w oszacowanym modelu. Dodatkowo warto�ci zmiennych obja�niaj¹-
cych zawartych w modelu oraz ich rozk³ady prawdopodobieñstwa uzyskane zosta³y na podstawie
funkcji trendu [Dittman 2008].
W kroku pierwszym wyznaczono
warto�ci zmiennych obja�niaj¹-
cych za okres prognozy. W tym
celu przeprowadzono procedurê
wyrównywania wyk³adniczego
wraz z wyodrêbnieniem trendu [Hill
i in. 2006]. Do predykcji u¿yto
zmienne PKB oraz BUD zaprogno-
zowane przez IBnGR, w zwi¹zku z
tym, powy¿sza procedura objê³a
zmienn¹ niezale¿n¹ � DEP. Zmien-
ne obja�niaj¹ce PKB i DEP cha-
rakteryzuj¹ siê tendencj¹ wzro-
stow¹, a wiêc bêd¹ powodowaæ
wzrost warto�ci udzielanych kredy-
tów konsumpcyjnych. Natomiast
zmienna DEP wystêpuje z ten-
dencj¹ malej¹c¹, zatem bêdzie ob-
ni¿a³a w najwiêkszym stopniu po-
ziom wolumenu kredytów. W
kolejnym kroku, bazuj¹c na oszaco-
wanym modelu sporz¹dzono progno-
zê, z granicami przedzia³u ufno�ci6

i predykcji7. Poziom istotno�ci przy-
jêty na poziomie 0,90 i tym samym
odpowiada³ wska�nikowi wariancji
wyja�nianej przez oszacowany mo-
del. Wyniki prognozy wraz z prze-
dzia³em predykcji  przedstawiono na
rysunku 2. W kolejnych latach
po 2009 roku, prawdopodobnie w
nastêpstwie �wiatowego kryzysu fi-
nansowego 2008, nast¹pi zmniejsze-
nie poziomu sk³adanych depozytów
ludno�ci, co bezpo�rednio siê przed-
³o¿y na spadek warto�ci udziela-
nych kredytów konsumpcyjnych.
Zale¿no�æ ta wynika ze specyfiki
polskiego systemu bankowego, w
którym pieni¹dze z depozytów
uznaje siê za najbardziej bezpiecz-

6 Granice przedzia³u ufno�ci wyznaczone zosta³y dla prognozowanej �redniej warto�ci zmiennej obja�nianej KK.
7 Granice predykcji ustalone zosta³y na podstawie indywidualnych oczekiwanych warto�ci zmiennej obja�nianej KK.

Rysunek 2. Prognozy zmiennej niezale¿nej � depozyty
(DEP) oraz zmiennej zale¿nej � kredyty (KK)
�ród³o: opracowanie w³asne.
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ne i zazwyczaj finansuje siê nimi dzia³alno�æ banków, m.in. akcje kredytowe.  Przed³o¿ona prognoza
zak³ada spadek wolumenu kredytów w przyjêtym okresie badawczym, do 2012 roku.

Do oceny dopasowania prognozy modeli wykorzystano �redni b³¹d absolutny modelu APE8.
W przypadku zmiennej depozyty, b³¹d ten wyniós³ 6,36%, natomiast w przypadku zmiennej zale¿-
nej KK by³ równy 9,11%. Poziom osi¹gniêtych b³êdów by³ na dopuszczalnym poziomie, st¹d przy-
jêto za³o¿enie o poprawno�ci skonstruowanej prognozy.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy materia³ów empirycznych oraz analizy statystycznej

sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Na wielko�æ udzielonych kredytów konsumpcyjnych wp³ywaj¹ przede wszystkim takie zmien-

ne, jak: wielko�æ dochodów gospodarstw domowych oraz warto�æ ich oszczêdno�ci, w postaci
depozytów bankowych. Poza tym wp³yw tak¿e ma stopieñ rozwoju gospodarki, wyra¿ony po-
ziome PKB. W przypadku zmiennych PKB oraz bud¿et osób fizycznych, wp³yw na poziom
kredytów jest dodatni, co oznacza, i¿ wraz ze zwiêkszeniem jednej z tych zmiennych nastêpuje
wzrost wolumenu udzielonych kredytów. Natomiast zmienna � depozyty, charakteryzuje siê
ujemn¹ korelacj¹ ze zmienn¹ obja�nian¹ KK. Tak wiêc podwy¿szenie poziomu oszczêdno�ci
powoduje  spadek zad³u¿enia i odwrotnie, zaci¹ganie kredytów oznacza zmniejszenie depozy-
tów w przypadku tej grupy klientów bankowych.

2. Skonstruowana prognoza wykaza³a, i¿ spadek wolumenu udzielonych kredytów konsumpcyj-
nych bêdzie nastêpowa³ przede wszystkim w wyniku spadku warto�ci depozytów osób fizycz-
nych, przy jednoczesnym niewielkim wzro�cie gospodarki, oko³o 0,01 p.p. oraz adekwatnego
do tego powiêkszenia warto�ci bud¿etów domowych. Obni¿enie poziomu udzielanych kredy-
tów dla gospodarstw domowych bêdzie ni¿sze ani¿eli spadek gromadzonych depozytów od tej
grupy klientów. Sytuacja taka mo¿e wynikaæ ze skutków �wiatowego kryzysu finansowego,
a mianowicie rosn¹cego bezrobocia, które przyczyni siê do konsumpcji oszczêdno�ci, jak rów-
nie¿ nasili zjawisko bankructwa i niewyp³acalno�ci gospodarstw domowych. Wzrost niesp³a-
conych kredytów oraz jednoczesne zmniejszenie bazy depozytów, a wiêc pieni¹dza pewnego
i bezpiecznego dla banków, powoduje wzrost ryzyka dzia³alno�ci, zw³aszcza ryzyka kredytowe-
go, co tak¿e podnosi koszty kredytów i tym samym ogranicza ich poda¿.
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Summary
Consumer loans are basic debt instrument on modern market of microfinance in Poland. These loans

are enable households current consumption sponsored as well as shopping of goods permanent use it. However,
for bank, income from sale of consumer loans, presents one of basic creating factor increment. It is considered
generally, that demand on this kind of bank�s products is determined by height of domestic budget, as well as
largeness of joblessness and inflation. The aim of elaboration is predict demand on consumer loans by house-
holds for year 2012, on Polish example.
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