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Streszczenie: W ostatnim dwudziestoleciu aktywa instytucji finansowych prowadzących działalność w Pol-
sce rosły szybciej niż sfera realna gospodarki, nadal stanowią one jednak znikomy odsetek globalnych ak-
tywów finansowych (ok. 0,3%). Największy udział w rynku, a zarazem najwyższy potencjał kapitałowy 
reprezentują banki, lecz wiele nich jest własnością nierezydentów. Wynikający stąd wysoki poziom uza-
leżnienia od finansowania akcji kredytowej ze źródeł zagranicznych ogranicza dostęp ludności do kredy-
tów i pożyczek oferowanych przez podmioty sektora bankowego. Tę niszę zagospodarowały spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pośrednictwa finansowego, udzielające pożyczek ze środków 
własnych bądź obcych na zasadach umowy cywilnoprawnej. Dalszy rozwój rynku consumer finance jest 
w naszym kraju w znacznym stopniu uzależniony od zmniejszenia różnic w rozpiętości dochodów polskich 
gospodarstw domowych, zapewnienia dostępu do usług finansowych mniej zamożnym grupom ludności. 
System SKOK, oparty na zasadzie „non profit”, w istotnym stopniu już przyczynił się do zwalczania wy-
kluczenia finansowego, od kilkunastu lat coraz skuteczniej konkuruje z bankami spółdzielczymi, stwarza 
korzystną alternatywę dla oferty coraz liczniejszych parabanków.

Słowa kluczowe: sektor bankowy, aktywa finansowe, depozyty, kredyty, oszczędności, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe

wprowadzenie

Consumer finance definiuje się jako „spektrum instrumentów finansowych dostępnych 
klientom indywidualnym, służących finansowaniu ich potrzeb” (Waliszewski 2005: 16; 
Lepczyński). W szerokim znaczeniu są to instrumenty oferowane przez banki, ubezpie-
czycieli, towarzystwa inwestycyjne. W węższym – instrumenty typowe dla bankowości 
detalicznej: kredyty gotówkowe, konsumpcyjne i ratalne oraz różnego rodzaju pożyczki. 
Produkty tego rodzaju oferują – obok banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, podle-
gających szczególnemu ustawodawstwu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r...; Ustawa z 5 listopa-
da 2009 r...) – także podmioty prowadzące działalność parabankową na podstawie kodeksu 
cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r...). 

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza stanu obecnego i tendencje rozwojowe 
rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Przyjęto przy tym – z uwagi na ograniczoną 
dostępność danych – założenie, że bankowość detaliczna jest pojęciem zbliżonym zakreso-
wo do consumer finance. Umożliwiło to wykorzystanie danych źródłowych pochodzących 
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z oficjalnych źródeł (w szczególności KNF, GUS oraz NBP). Praca ma charakter przyczyn-
karski, wykorzystano metodę monografii oraz technikę analizy dokumentów. Z uwagi na 
ramy objętościowe, ograniczono się do analizy danych charakteryzujących aktualny stan 
i strukturę rynku bankowości detalicznej, zrezygnowano z pogłębionej analizy standingu 
finansowego podmiotów obecnych na tym rynku. 

Hipoteza badawcza brzmi: znaczna część polskiego społeczeństwa jest wykluczona 
z przyczyn ekonomicznych z rynku bankowości detalicznej. Niska skłonność do oszczę-
dzania w bankach i kasach kredytowych ogranicza tempo akcji kredytowej i prowadzi do 
nadpłynności finansowej zarówno banków, jak i kas oszczędnościowo-kredytowych. Sy-
tuację tę wykorzystują pośrednicy kredytowi, oferujący ludności pozbawionej zdolności 
kredytowej różnego rodzaju pożyczki udzielane na warunkach mniej korzystnych niż na 
profesjonalnym rynku kredytowym, efektywnie znacznie wyżej oprocentowane niż prze-
widuje to kodeks cywilny1.

1.  Strategia transnarodowych korporacji finansowych

Pieniądz światowy utracił 15 sierpnia 1971 roku ostatecznie swą więź z kruszcem; stał się 
albo zobowiązaniem, albo należnością, prawem majątkowym i pośrednikiem w wymianie. 
Od tego dnia żadna waluta nie jest bytem materialnym, każda powstaje w wyniku akcji 
kredytowej, której rozmiary stanowią wielokrotność wkładów pierwotnych powierzonych 
bankom (Kucharski i in. 1973: 44–65). Od 1980 roku, gdy powstały techniczne możliwości 
przeprowadzania transakcji finansowych w czasie rzeczywistym, rynki finansowe coraz 
bardziej alienowały się względem sfery realnej (Woziński 2012: 151–168; Ricards 2012: 
170–174), do czego w znacznej mierze przyczyniły się amerykańskie banki inwestycyjne 
oraz oferujące produkty inżynierii kapitałowej (Krugman 2008: 142–143)2. Globalne akty-
wa finansowe, które przed trzydziestu laty przekraczały zaledwie o 20% światowy PKB, 
w połowie 2012 roku osiągnęły trzykrotną wartość tego wskaźnika (225 bln USD wobec 
70 bln USD) (Financial Globalization…). W państwach o dojrzałych rynkach finansowych 
występuje nasycenie produktami finansowymi, toteż amerykańskie, japońskie i zachod-
nioeuropejskie korporacje finansowe poszukują nowych terenów ekspansji, tworząc swe 
filie w krajach z grupy gospodarek wschodzących (emerging markets) (Ancyparowicz 2011: 
45–52). Osiągają tam wysoką rentowność, w wielu przypadkach wyższą niż w państwach 

1 Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orze-
czenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu, ich maksymalna wysokość nie może w stosunku rocznym 
przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (art. 359 § 1 
oraz § 2 k.c.). Od zaległych odsetek (art. 482 § 1) można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia 
o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej 
sumy. Przepis ten nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe (art. 482 § 2).

2 Ustawa Glass-Steagall podzieliła instytucje finansowe na dwie kategorie: banki komercyjne (przyjmujące 
depozyty o sztywno określonym maksymalnym poziomie ryzyka z prawem dostępu do kredytów z Rezerwy Fede-
ralnej) oraz banki inwestycyjne (nie narażone bezpośrednio na skutki paniki drobnych depozytariuszy).
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macierzystych. Na początku bieżącej dekady, gdy większość krajów wysoko rozwiniętych 
dotkliwie odczuwała skutki globalnego kryzysu finansowego z lat 2007–2009 i stanowiącej 
jego następstwo recesji w sferze realnej, aż 40% zysku netto transnarodowych holdingów 
finansowych pochodziło z Chin oraz państw latynoamerykańskich i środkowoeuropejskich 
(Dietz i in.). 

W Polsce transnarodowe korporacje finansowe pojawiły się na początku lat dziewięć-
dziesiątych w roli inwestorów strategicznych największych banków dewizowych (w tym 
Pekao SA, Handlowy, BRE-Bank) oraz banków wyłonionych z Narodowego Banku Pol-
skiego. Obecnie osiem z pierwszej dziesiątki listy rankingowej działających w naszym kra-
ju banków (klasyfikowanych według wielkości aktywów) ma zagranicznych udziałowców 
(Najpotężniejsze banki…). Obok nich funkcjonują stosunkowo niewielkie banki komercyjne 
ze 100% udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziały i przedstawicielstwa notyfikowa-
nych w naszym kraju banków zagranicznych. Banki te powstały w większości w okresie 
poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej, gdy nie obowiązywała jeszcze zasada 
prowadzenia działalności na podstawie „paszportu europejskiego”3. 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku kapitał zagraniczny zaczął opanowywać 
rynek ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. 
Drenaż kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich i portfelowych oraz zadłużenia wobec 
zagranicznych instytucji monetarnych dotyczy również Polski. Na przykład w 2012 roku 
transfery na rzecz inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowania w naszym kraju wy-
niosły ponad 13 mld euro, na rzecz inwestorów portfelowych 5,5 mld euro, odsetki dla za-
granicznych instytucji finansowych ok. 3,3 mld euro; łącznie wywieziony z naszego kraju 
kapitał wyniósł ponad 21,8 mld euro (równowartość ok. 90 mld zł) (NBP 2013a: 56–57).

2.  Struktura podmiotowa rynku consumer finance
2.1. Sektor bankowości detalicznej

W aktywach instytucji pośrednictwa finansowego prowadzących operacyjną działalność 
w Polsce największy udział miały i nadal mają banki, choć sektor bankowy rozwijał się 
wolniej od pozostałych segmentów rynku finansowego (tab. 1). Od 1990 do 2012 roku suma 
bilansowa tego sektora wzrosła ponad 29 razy (pięciokrotnie więcej niż PKB), lecz wysokie 
tempo (średnio rocznie po 12,6%) nie wystarczyło; udział banków w rynku finansowym 
(mierzony wartością aktywów) spadł z 95% w do ok. 70%.

3 W grudniu 2005 r. UE wydała dokument zatytułowany Biała księga polityki usług finansowych na lata 2005–
2010 (White Paper. Financial services policy 2005–2010). W dokumencie tym podkreślono konieczność integracji 
rynku finansowego poprzez wdrażanie rozwiązań wypracowanych na szczeblu UE do prawodawstwa poszczegól-
nych krajów członkowskich. Dodatkowo zwrócono uwagę na zwiększanie współpracy organów nadzorujących 
rynki finansowe w poszczególnych krajach oraz konieczność poprawy przejrzystości przepisów prawnych. Po-
szczególne kraje UE rozpoczęły wdrażanie rozwiązań wypracowanych na szczeblu UE do swojego prawodawstwa, 
jakkolwiek proces ten okazał się bardzo czaso chłonny (trwa do chwili obecnej). (Mikita 2012: 29–42).
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tabela 1 

Aktywa instytucji finansowych działających w Polsce, stan na koniec okresu w mld zł

Rok Ogółem Banki SKOK Zakłady 
ubezpieczeń

Fundusze 
inwestycyjne OFE Podmioty 

maklerskie
1996 208,6 197,1 0,2 8,1 1,4 – 1,8
1997 266,2 247,7 0,4 13,2 1,9 – 3,0
1998 345,0 318,7 0,6 20,7 1,8 – 3,2
1999 402,2 363,4 0,9 28,9 3,1 2,3 3,6
2000 490,8 428,4 1,2 37,9 9,5 9,9 3,9
2001 553,9 469,7 1,8 48,0 12,1 19,4 2,9
2002 583,7 466,5 2,5 57,5 22,8 31,6 2,8
2002 640,1 489,3 3,4 65,7 33,2 44,8 3,7
2004 726,3 538,5 4,2 77,9 37,6 62,6 5,5
2005 835,9 586,4 5,3 89,6 61,6 86,1 6,9
2006 1 023,0 681,8 6,0 108,6 99,2 116,6 10,8
2007 1 212,6 792,8 7,3 126,9 133,8 140,0 11,8
2008 1 407,2 1 039,1 9,4 137,9 83,7 138,3 8,6
2009 1 500,9 1 057,4 11,6 139,0 104,4 178,6 9,9
2010 1 680,6 1 159,4 14,1 146,2 130,4 221,3 9,2
2011 1 805,1 1 294,6 15,2 146,2 124,6 214,4 10,1
2012 1 969,0 1 350,2 16,8 162,9 157,7 272,3 9,0

Źródło: witryna internetowa KNF www.knf.gov.pl; witryna internetowa NBP www.nbp.pl; witryna interneto-
wa GUS www.stat.gov.pl (14.08.2013).

Na koniec listopada 2013 r. aktywa funkcjonujących u nas banków (wraz z oddziałami 
zagranicznymi) wynosiły 1420,6 mld zł, z tego 1293,6 mld zł (91,1%) przypadało na ban-
ki zorganizowane w formie spółek akcyjnych, 95,4 mld zł (6,7%) na banki spółdzielcze, 
31,4 mld zł (2,2%) na oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych koncernów finanso-
wych. Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych stanowiły 557,2 mld zł, dla przedsię-
biorstw – 281,7 mld zł (odpowiednio 39,2% i 19,8% aktywów banków). Depozyty i inne zo-
bowiązania wobec gospodarstw domowych wyniosły 538,0 mld zł, wobec przedsiębiorstw 
– 281,7 mld zł. Według stanu na 30 listopada 2013 r. należności banków od sektora niefinan-
sowego były o 90,1 mld zł większe od depozytów tego sektora instytucjonalnego. Przewaga 
kredytów nad depozytami była relatywnie niewielka w bankach największych, natomiast 
filie wielkich korporacji, ich oddziały i przedstawicielstwa, cechowała wysoka zależność od 
finansowania zagranicznego. W bankach spółdzielczych występowała – w przeciwieństwie 
do banków komercyjnych – ujemna luka finansowania (średnio ok. 40%) (NBP 2013b: 75). 

Dodatnią lukę finansowania wypełniły z nadwyżką depozyty (48,2 mld zł) i kredy-
ty (110,5 mld zł) instytucji finansowych o statusie nierezydenta. Środki te (odpowiednio 
38,1 mld zł i 105,9 mld zł) były skoncentrowane w małych i średnich bankach komercyj-
nych, zasiliły ponadto oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych instytucji kredytowych 
(10,1 mld zł i 5,5 mld zł) (KNF). W celu oszacowania wynikającego stąd potencjalnego 
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ryzyka, NBP przeprowadza systematyczne tzw. „analizy szokowe”, w których bada 
m.in. wrażliwość poszczególnych banków i całego sektora na odpływ części zobowiązań 
zagranicznych, deprecjację złotego i spadek wartości bufora płynnych aktywów. Wyniki 
tego monitoringu wskazują, że na koniec września 2013 roku dla niespełna 11% banków 
z udziałem zagranicznego kapitału odpływ środków nierezydentów stanowił poważne 
ryzyko dla stabilnego funkcjonowania. Zasadny jest zatem pogląd, że sytuacja banków–
matek pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla sytuacji płynnościowej utworzonych 
w Polsce filii, oddziałów i przedstawicielstw. Jednak doświadczenia poprzednich lat, testy 
warunków skrajnych oraz ratingi renomowanych agencji wskazują, że nawet w przypadku 
poważnego kryzysu w sektorze bankowym strefy euro, stabilność polskiego sektora banko-
wego nie powinna być zagrożona4. 

Standing finansowy polskich banków i ich wypłacalność finansową należy ocenić po-
zytywnie. Na koniec września 2013 roku współczynnik wypłacalności na bazie funduszy 
Tier 1 w polskim sektorze bankowym znajduje się na porównywalnym poziomie jak śred-
nia dla banków w UE (odpowiednio 13,7% wobec 13,3%). Jednocześnie jednak wskaźnik 
dźwigni polskich banków jest niemal dwukrotnie niższy w porównaniu do średniej w UE 
(9,6 wobec 18,8), a relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów – wyższa (66,9% 
wobec 37,4%), co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez banki w Polsce są bardziej 
konserwatywne. Sytuacja sektora bankowego w Polsce pod względem wyposażenia w ka-
pitał była – w ocenie NBP – istotnie lepsza niż średnio w UE. Banki komercyjne lokowały 
wolne środki finansowe prawie w całości w obligacjach skarbowych oraz bonach pienięż-
nych banku centralnego, natomiast banki spółdzielcze deponowały swe nadwyżki głównie 
w bankach zrzeszających5.

2.2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to szczególnego rodzaju spółdzielnie fi-
nansowe (związki kredytowe – credit unions6), objęte nadzorem ostrożnościowym Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz organu samorządowego jakim jest Kasa Krajowa, która dba 
o zapewnienie ich stabilności finansowej i bezpieczeństwa zgromadzonych oszczędności. 

4 Oceny ratingowe największych działających w Polsce banków są dostępne pod adresem: www.moodys.com, 
www.fitchpolska.com, www.standardandpoors.com.

5 Banki spółdzielcze są akcjonariuszami banków zrzeszających, a jednocześnie zrzeszenia wykonują określone 
w Ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzesza-
jących (DzU 2000, nr 119, poz. 1252 z późn. zm.) zadania operacyjne oraz kontrolne na rzecz banków spółdziel-
czych. Te powiązania powodują, że większość banków spółdzielczych lokuje nadwyżki płynności w formie lokat 
w banku zrzeszającym (NBP 2013b: 80–95).

6 Spółdzielnia kredytowa to instytucja finansowa utworzona przez zorganizowaną grupę ludzi połączonych ze 
sobą wspólną więzią (terytorialną, zawodową), którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie 
pożyczek po niskim koszcie. Na koniec 2012 r. globalna wartość aktywów związków kredytowych sięgała 1,7 bln 
USD, w tym udzielone pożyczki stanowiły ok. 1,1 bln USD, były niższe od zgromadzonych oszczędności, które 
wyniosły niespełna 1,3 bln USD, www.britannica.com/search?query=credit+union oraz 2012 Statistical Report: 
Credit Unions Worldwide, www.woccu.org/publications/statreport, dostęp: 06.04.2013.
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Współczesne SKOK-i działają w nawiązaniu do zakładanych w XIX wieku przez Franciszka 
Stefczyka Kas Oszczędności i Pożyczek. Te spółdzielcze instytucje zapisały się na kartach 
polskiej historii nie tylko jako zrzeszenia finansowe, ale także jako podmioty wspierające 
odrodzenie państwa polskiego po przeszło wieku zaborów i zyskały popularność w Pol-
sce międzywojennej pod nazwą „Kas Stefczyka”. W okresie Polski Ludowej kasy zostały 
przekształcone w banki spółdzielcze bądź zlikwidowane. Po prawie pół wieku trwającej 
przerwie w ich działalności, z inicjatywy św. pamięci Lecha Kaczyńskiego i grupy społecz-
ników z Wybrzeża, reaktywowano je w Trzeciej Rzeczypospolitej. Jednej z pierwszych kas, 
utworzonej w 1993 r., nadano imię Stefczyka, dla podkreślenia żywotności i ciągłości idei 
samopomocy finansowej. Ideę tę zwięźle wyraża motto SKOK: Nie dla zysku lecz by służyć 
(Na temat genezy i rozwoju systemu SKOK por. m. in.: Ossowski 2007; Polska spółdziel-
czość… 1996; Ancyparowicz 2009b; Ancyparowicz 2009a: 177–188). W następnych latach 
liczba kas szybko rosła, lecz spowodowało to duże rozproszenie zasobów finansowych. 
Nie wszystkie SKOK były dostatecznie silne by samodzielnie prowadzić działalność, ale 
rozważna polityka Kasy Krajowej zapobiegła ich upadłości. Słabe podmioty w wyniku pro-
cesów konsolidacji weszły w struktury organizacyjne kas o dużym potencjale rozwojowym.

W przeciwieństwie do banków spółdzielczych, oferujących produkty finansowe zarów-
no udziałowcom, jak i osobom trzecim, SKOK mogą świadczyć usługi tylko swoim człon-
kom. Jednak, w przeciwieństwie do banków spółdzielczych, działalność kas nie podlega 
ograniczeniom regionalnym, toteż stworzyły rozbudowaną sieć dystrybucji, obejmującą 
całe terytorium Polski7. Pod patronatem Kasy Krajowej współpracują i aktywnie wspoma-
gają tworzone zagranicą związki kredytowe8. Wraz z upływem czasu SKOK pozyskiwały 
nowych członków (obecnie ich liczba przekracza 2,6 mln osób), powiększały swój poten-
cjał finansowy (tab. 2). System SKOK obejmuje – pozna kasami oszczędnościowo-kredy-
towymi – także towarzystwa ubezpieczeń na życie i majątkowych, towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, formę prowadzącą działalność leasingową, co zapewnia członkom dostęp 
do kompleksowej, wszechstronnej oferty. Posiada także własne zaplecze naukowe, fundacje 
powołane w celach edukacyjnych i popularyzatorskich, własne wydawnictwa, a nawet biuro 
podróży.

Cechą charakterystyczną kas oszczędnościowo-kredytowych jest utrzymywanie – co do 
zasady – ujemnej luki finansowania; innymi słowy – SKOK prowadzą działalność kredyto-
wą i udzielają pożyczek z depozytów członkowskich9 nie korzystając z zasilania na rynku 

7 Na koniec września 2013 r. w całym sektorze bankowym istniały 7363 placówki, w który pracowało ok. 101 
tys. osób. Sieć dystrybucji SKOK liczyła 1948 oddziałów, w których zatrudniono 5,7 tys. pracowników. Część kas 
prowadzi swoją działalność poprzez placówki franczyzowe (UKNF; UKNF 2013: 5).

8 Kasa Krajowa jest członkiem Światowej Rady Związków kredytowych (World Council of Credit Unions – 
WOCCU) od 2000 r., której przewodniczy jeden z twórców polskiego systemu SKOK – Grzegorz Bierecki. Kasa 
Krajowa jest także członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Aliance 
– ICA).

9 W strukturze depozytów SKOK dominowały depozyty z terminem wymagalności do 12 miesięcy włącznie, 
natomiast w ujęciu podmiotowym – osoby fizyczne, które zgromadziły 99,5% depozytów ogółem. (Informacja o 
sytuacji banków w III kwartale 2013: 28; UKNF 2013: 4).
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międzybankowym. Depozyty te stanowią podstawę akcji pożyczkowej i – podobnie jak 
depozyty klientów banków – są ubezpieczone go równowartości 100 tys. euro. W portfelu 
kas dominują należności od osób fizycznych spoza rolnictwa (ponad 98% wartości tego 
portfela), kredyty indywidualnych rolników (0,55%) oraz dla przedsiębiorców indywidual-
nych (1,02%) mają marginesowe znaczenie. Ta struktura dłużników ukształtowała się pod 
wpływem ograniczeń ustawy o SKOK z 1995 roku, która spowodowała, że do 27 paździer-
nika 2012 roku (data wejścia w życia aktualnie obowiązującej ustawy z 2009 r.) członkami 
SKOK mogły być tylko osoby fizyczne. W przyszłości można spodziewać się powolnego, 
lecz systematycznego wzrostu udziału osób prawnych wśród członków SKOK.

tabela 2 

Parametry charakteryzujące wzrost ilościowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Rok Liczba członków  
(tys.)

Depozyty  
(tys. zł)

Pożyczki  
(tys. zł)

Aktywa netto  
(tys. zł)

1992 14 3 565 2 985 4 277
1993 21 8 528 8 697 11 173
1994 46 29 362 25 650 35 446
1995 85 91 570 83 431 100 752
1996 138 190 446 160 843 219 443
1997 194 312 562 280 598 368 260
1998 259 528 376 412 482 590 376
1999 306 740 056 668 386 882 727
2000 394 995 251 865 748 1 199 362
2001 525 1 558 436 1 235 554 1 752 316
2002 703 2 253 906 1 659 780 2 455 086
2003 924 3 111 630 2 212 939 3 343 652
2004 1169 3 937 924 2 856 265 4 228 673
2005 1395 4 989 570 3 502 929 5 329 024
2006 1551 5 552 966 4 047 299 5 969 789
2007 1669 6 705 001 5 147 320 7 324 988
2008 1856 8 604 073 6 932 627 9 446 921
2009 2026 10 842 415 8 411 273 11 637 339
2010 2177 13 028 073 9 792 675 14 518 197
2011 2315 14 518 197 10 906 655 15 598 200
2012 2591 15 491 190 11 090 601 16 805 349
I–IX 2013 2655 17 062 810 11 894 729 18 525 842

Źródło: Skok w liczbach, www.skok.pl/o-skok/skok-w-liczbach (26.01.2014).

Na koniec września 2013 roku zagregowana suma bilansowa SKOK nieznacznie prze-
kroczyła 18,5 mld zł; wartość depozytów wyniosła 17,3 mld zł (93,3% pasywów), udzielo-
nych kredytów 10,5 mld zł (56,5% aktywów). Środki niewykorzystane na działalność kre-
dytową stanowiły 6,8 mld zł, w tym aktywa płynne sięgały prawie 4,6 mld zł. Ich udział 
w łącznej wartości aktywów (25%) dwuipółkrotnie przekraczał poziom określony w art. 38 
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ustawy o SKOK (10%). Niewykorzystane na działalność pożyczkową środki pieniężne 
SKOK lokowały przede wszystkim w Kasie Krajowej (2,5 mld zł), w bankach (łącznie po-
nad 1,1 mld zł) i w funduszach rynku pieniężnego (niespełna 0,7 mld zł).

tabela 3

Kredyty i pożyczki według rodzaju dla gospodarstw domowych 

Wyszczególnienie
Sektor 
bankowy  
(tys. zł)

Banki 
spółdzielcze 
(tys. zł)

SKOK  
(tys. zł)

SKOK/Sektor 
bankowy
(%)

SKOK/Banki 
spółdzielcze  
(%)

Ogółem kredyty  
i pożyczki 554 659 134 35 592 170 10 467 417 1,9 29,4

Mieszkaniowe i na inne 
nieruchomości 335 284 162 5 316 522 4 113 220 1,2 77,4

Konsumpcyjne 125 260 540 5 390 872 6 001 498 4,8 111,3
Inwestycyjne 29 969 340 12 523 235 12 659 0,0 0,1
Operacyjne 34 791 264 7 836 684 87 215 0,3 1,1
Inne 29 353 828 4 524 857 252 825 0,9 5,6

Źródło: Dane sektora bankowego – listopad 2013; UKNF 2013: 20.

Pozycja SKOK na rynku bankowości detalicznej jest silniejsza, niż wynikałoby to z ze-
stawienia danych dotyczących sumy bilansowej kas z analogicznymi danymi dla całego 
sektora bankowego. W szczególności, na 30 września 2013 roku, stosunek depozytów człon-
ków SKOK do depozytów gospodarstw domowych ulokowanych w bankach wyniósł 3,2%, 
ten sam wskaźnik w grupie banków spółdzielczych był znacznie wyższy: 26,7%. Relacja 
pożyczek udzielonych członkom SKOK do należności sektora bankowego od gospodarstw 
domowych ukształtowała się na poziomie 3,3%, ale pożyczki udzielone ze środków SKOK 
stanowiły równowartość aż 51,4% należności banków spółdzielczych od tej grupy klientów.

Kredyty i pożyczki zaciągane przez gospodarstwa domowe zwiększając ich dochód 
rozporządzalny, zwiększają popyt, a tym samym pozytywnie oddziałują na sferę realną 
gospodarki narodowej( Ponewczynski 2007: 63–65). „Bardzo zasobni mogą kupować dro-
gie oryginały, dysponujący skromniejszymi środkami zadowalają się tanimi imitacjami, ale 
kupują wszyscy” (Ritzer 2009: 74). To kredyt sprawił, że społeczeństwa wysoko rozwinię-
tych krajów OECD przeszły ze stadium epoki postindustrialnej w erę masowej konsumpcji 
(Rostow 1959: 76–89). Polska weszła w to stadium rozwoju gospodarczego stosunkowo 
niedawno, jednak i w naszym kraju kredyt konsumpcyjny zaczyna odgrywać coraz więk-
szą rolę. W portfelu pożyczek i kredytów udzielonych członkom kas dominują należności 
z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy, ich udział jest wysoki (71% wartości tego 
portfela na koniec września 2013 r.). W sektorze bankowym największy udział (60,4%) mia-
ły kredyty mieszkaniowe i na zakup nieruchomości zaciągnięte przez gospodarstwa do-
mowe w bankach komercyjnych. Udział tego rodzaju kredytów w bankach spółdzielczych 
i SKOK był znacznie niższy (odpowiednio: 14,9% i 39,3% kredytów udzielonych osobom 
fizycznym). Pozycja SKOK na rynku kredytów konsumpcyjnych była znacznie silniejsza 
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niż na rynku consumer finance ogółem. W tym segmencie rynku finansowego wartość 
kredytów udzielonych przez SKOK przewyższała wartość kredytów wszystkich banków 
spółdzielczych. Na koniec września 2013 r. udział kredytów dla ludności w całym sektorze 
bankowym wynosił 22,6%, w bankach spółdzielczych 15,1%, w SKOK przekraczał 57,3%. 
W portfelu kas prawie połowę stanowiły kredyty od 10 do 50 tys. zł (47,8%), resztę stano-
wiły kredyty i pożyczki powyżej 100 tys. zł (24,3%). Taka struktura portfela kredytowego 
SKOK odzwierciedla strukturę podmiotową całego systemu. 

Liczebnie przeważają kasy małe (29 na 55 prowadzących działalność operacyjną w koń-
cu trzeciego kwartału 2013 r.), suma ich aktywów nie przekracza 100 mln zł, udział w ak-
tywach kas ogółem kształtuje się na poziomie 5,6% aktywów całego sektora. Wartość ak-
tywów każdej z siedmiu największych kas przekraczała 500 mln zł (łącznie 70% aktywów 
SKOK). Sześć kas posiadających powyżej 100 tys. członków zgromadziło łącznie blisko 
64% ogólnej liczby członków całego sektora, przy czym nie wszystkie kasy o największych 
aktywach posiadały jednocześnie największą liczbę członków. W wielu kasach obserwuje 
się podwyższone ryzyko płynności związane z niedopasowanie strukturalnym depozytów 
do kredytów. Finansowanie długoterminowych kredytów i pożyczek krótkoterminowymi 
lokatami jest zjawiskiem występującym również w polskim sektorze bankowym.

3.  czynniki generujące popyt na usługi parabanków

Gospodarstwa domowe, ich budżety, a w szczególności różnice pomiędzy dochodami roz-
porządzalnymi a wydatkami decydują, w jakim stopniu są one partnerami dla podmiotów 
świadczących usługi w segmencie consumer finance. W Polsce 48% pracowników utrzy-
muje się z pracy najemnej, wynagrodzenia są (w ujęciu parytetu siły nabywczej) o poło-
wę niższe w porównaniu ze średnim poziomem zarobków w Unii Europejskiej, zaś koszty 
pracy siedmiokrotnie niższe w porównaniu z Norwegią, pięciokrotnie niższe w porówna-
niu z Niemcami (Eurostat…). Niskie dochody gospodarstw domowych, w połączeniu z po-
stępującą w szybkim tempie prywatyzacją usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz rozbu-
dzonymi aspiracjami konsumpcyjnymi powodują, że skłonność do oszczędzania maleje. 
Na początku transformacji ustrojowej oszczędności stanowiły ok. 15% rozporządzalnego 
dochodu gospodarstw domowych, lecz w przededniu akcesji do Unii Europejskiej wskaźnik 
ten spadł do 8–10%, a w ostatnich dwu latach, gdy sytuacja na rynku pracy pogorszyła się 
na skutek spowolnienia wzrostu gospodarczego, udział oszczędności w rozporządzalnych 
dochodach gospodarstw domowych obniżył się o ok. 2 pkt proc. (Biuletyny Statystyczne 
GUS z lat 2003–2013).

Dostęp do produktów na oficjalnym rynku consumer finance blokują rozpowszechnione 
w ostatnich latach tzw. śmieciowe umowy o pracę. Osoby zatrudnione na takich warunkach 
nie mogą przedstawić wiarygodnej informacji o stanie swych dochodów. Dotyczy to także 
osób otrzymujących wynagrodzenia wyższe od zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. 
Przelewy na ich konta mogłyby naprowadzić Inspekcję Pracy bądź inne organa ścigania 
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przestępstw gospodarczych na nieuczciwego pracodawcę. Osoby takie, w razie pilnej po-
trzeby, są zmuszone do skorzystania z usług parabanków.

Reasumując: rynek finansowy jest faktycznie zamknięty dla ok. 8 mln osób utrzymu-
jących się z własnej pracy, lecz żyjących na poziomie minimum socjalnego (według stan-
dardów Unii Europejskiej to ok. 1000 zł na członka gospodarstwa domowego), ponadto 
w trudnej sytuacji materialnej znajduje się ponadto około 7 mln emerytów i rencistów. Jeśli 
do tego dodamy 6 mln Polaków, których dochody kształtują się na poziomie ustawowej gra-
nicy ubóstwa, bliskiej granicy biologicznej egzystencji (szacunek własny na podst.: Euro-
pejskie badania… 2013; Diagnoza społeczna… 2013: 16–17, 23, 59–63), to można szacować 
skalę wykluczenia finansowego nie na 23% (jak ocenia to NBP), lecz co najmniej na 50% 
polskiego społeczeństwa10.

Szczególną kategorię wykluczonych z oficjalnego (głównego) rynku finansowego stano-
wią niewypłacalni dłużnicy. Na koniec listopada 2013 roku kredyty w sektorze bankowym 
ze stwierdzoną utratą wartości wyniosły prawie 40 mld zł (w tym kredyty konsumpcyjne 
zaciągnięte przez osoby prywatne stanowiły 20 mld zł). Problemy z obsługą zadłużenia 
mieli także członkowie SKOK; wartość przeterminowanych pożyczek na koniec września 
2013 roku wyniosła 4,2 mld zł, w tym większość (prawie 2,4 mld zł) stanowiły zobowiąza-
nia przeterminowane powyżej 12 miesięcy (UKNF 2013: 29). Z raportów BIK wynika, że 
w Polsce na koniec września 2013 roku w grupie klientów podwyższonego ryzyka znalazło 
się 2,3 mln osób (ok. 6% całej ludności), zaległe płatności przekroczyły 39 mld zł, średnie 
zaległe zadłużenie sięgało 17 tys. zł, rekordzista był winien ponad 108 mln zł (BIG 2013: 4).

Niskie dochody, tzw. elastyczne formy zatrudnienia, niefrasobliwe podejście do za-
kupów ratalnych, kart kredytowych, ograniczają dostęp do produktów consumer finance. 
Tylko dla 88% zadłużonych gospodarstw domowych źródłem zewnętrznego zasilania były 
banki, dla 5% SKOK, dla pozostałych – nielicencjonowane firmy pożyczkowe, lombardy 
oraz osoby fizyczne. Brak zdolności kredytowej skłania nazbyt wielu Polaków do zaciąga-
nia wysokooprocentowanych pożyczek oferowanych bez zabezpieczenia przez nielicencjo-
nowane firmy pośrednictwa kredytowego, udzielające pożyczek ze środków bankowych, 
rzadziej – własnych. W 2012 roku prowadziło działalność 69 takich przedsiębiorstw (w tym 
20 spółek akcyjnych i 36 spółek z o.o.). Spośród całej zbiorowości, 43 badane podmioty 
pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 22 udzielało 
wyłącznie pożyczek ze środków własnych, 4 prowadziły działalność mieszaną, tj. współ-
pracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych. Łącznie 
firmy pośrednictwa kredytowego udzieliły w 2012 roku prawie 3 mln kredytów (głównie na 
cele konsumpcyjne) o wartości ponad 18 mld zł i – mimo spowolnienia gospodarczego oraz 
obniżenia tempa zadłużania się gospodarstw domowych – osiągnęły zysk netto w kwocie 
369 mln zł. W 2008 roku, poprzedzającym załamanie się wysokiej koniunktury w Polsce, 

10 Zgodnie z przyjętą przez NBP metodologią, wykluczenie finansowe przejawia się brakiem dostępu do ROR 
(zob. Koźliński).
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pośrednicy kredytowi zawarli 3,3 mln umów na kwotę 24,1 mld zł, a ich zysk netto sięgał 
3,2 mld zł (Działalność przedsiębiorstw 2008 i 2012…).

uwagi końcowe

Polski rynek finansowy dominuje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, lecz jest 
mały w porównaniu z rynkami finansowymi wysoko rozwiniętych krajów europejskich, 
w znacznym stopniu zdominowany przez zagraniczne holdingi finansowe. Ich obecność 
w kraju niezbyt zamożnym, o niskiej skłonności do oszczędzania, miała zarówno dobre, 
jak i niepożądane skutki. Do aspektów pozytywnych należy zaliczyć zwiększenie dostęp-
ności do produktów finansowych, szybki rozwój sieci dystrybucji, podniesienie standar-
du obsługi klientów. Obecnie polski rynek w segmencie consumer finance nie odbiega od 
standardów zachodnich. Aspekty negatywne to wzrost uzależnienia sektora bankowego od 
zasilania kapitałowego przez nierezydentów, wyższa wrażliwość na destrukcyjny wpływ 
zaburzeń na globalnych rynkach finansowych, drenaż kapitału, a także wypieranie z rynku 
instytucji finansowych w polskim kapitałem.

Obecność wielkich korporacji początkowo nie zagrażała SKOK, które (podobnie jak 
banki spółdzielcze) specjalizowały się w usługach finansowych dla niezbyt zamożnych, 
lecz wiarygodnych klientów. Sytuacja uległa zmianie po akcesji do Unii Europejskiej. 
Transnarodowe korporacje, w celu obejścia zasad i procedur wynikających z dyrektywy 
w sprawie rynków finansowych11 i obowiązujących w naszym kraju ustaw regulujących 
działalność instytucji finansowych, zaczęły tworzyć zależne od siebie (bądź stowarzyszo-
ne) przedsiębiorstwa operujące na rynku consumer finance, lecz nie podlegające żadnym 
formalnym ograniczeniom ani normom ostrożnościowym. Klienci zaciągają pożyczki bez 
dobrego rozeznania treści umowy i bez świadomości skutków, jakie niesie naruszenie ter-
minów spłaty zobowiązań. W mediach elektronicznych i prasie coraz częściej pojawiają się 
niepokojące doniesienia, lecz dotychczas ani polski rząd, ani Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, ani organa sprawujące nadzór nad polskim rynkiem finansowym nie pod-
jęły tego tematu. Nic więc nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie doszło do unormo-
wania w drodze ustawowej działalności przedsiębiorstw niefinansowych, występujących 
w roli pośredników finansowych.

11 Markets in Financial Instruments Directive – MiFID – Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 93/22/EWG).
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coNSuMeR FINaNce IN PoLaNd

abstract: For the last twenty years assets of financial institutions operating on Polish market have risen 
faster that the real economy, but they still represent just a small percentage of the global financial assets (ap-
prox. 0,3%). The biggest market share and the largest capital potential belong to banks, whose ownership is 
in majority foreign. It results in high addiction to foreign sources of financing and limits credit availability to 
Polish households. This market niche has been explored by credit unions and consumer finance specialists, 
acting both as intermediaries and as direct lenders out of own funds. Future consumer finance market devel-
opment in Poland is largely dependent on reduction of income disparities among Polish households, and on 
greater access to financial services for low income clients. Credit union system, based on the ‘non-for-profit’ 
principle, has been significantly influencing the reduction of financial exclusion. For almost twenty years it 
has been ever more effective competitor to cooperative banks and a valuable alternative to a growing number 
of ‘door-to-door’ and ‘pay-day’ lenders. 
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