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WST}P
ZaciÈganie zobowiÈzañ przez gospodarstwa domowe w znacznym stopniu determinuje poziom i rodzaj konsumpcji rodzin1. Zjawisko to ma swoje zalety i wady.
Zbjednej strony, dostÚp do kredytów i poĝyczek pozwala gospodarstwom domowym
na przezwyciÚĝanie trudnoĂci wynikajÈcych zbwahañ wielkoĂci bieĝÈcych dochodów
i szybszy zakup dóbr, których nabycie wbinnych warunkach wiÈzaïoby siÚ zbkoniecznoĂciÈ oszczÚdzania przez dïuĝszy czas znacznych Ărodków, np. mieszkania czy
samochodu, ale i takich, które wymagajÈ mniejszych nakïadów finansowych, np.
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sprzÚt AGD lub wypoczynek2. Wbten sposób dostÚp do pieniÈdza oferowanego przez
instytucje finansowe przekïada siÚ na jakoĂÊ ĝycia gospodarstw domowych, wspiera
wzrost dobrobytu spoïecznego, a takĝe stymuluje wzrost gospodarczy3. Z drugiej
jednak strony naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe liczba zaciÈganych przez gospodarstwa
domowe zobowiÈzañ musi iĂÊ w parze z wielkoĂciÈ osiÈganych przez nie dochodów, bowiem znaczny wzrost zadïuĝenia gospodarstw domowych moĝe oznaczaÊ
ich nadmierne obciÈĝenie kosztami obsïugi dïugów. Konsumpcjonizm realizowany
poprzez zaciÈganie kredytów i poĝyczek moĝe prowadziÊ do nadmiernego zadïuĝenia i utraty zdolnoĂci gospodarstw domowych do regulowania swoich zobowiÈzañ.
Na ogóï proponuje siÚ wtedy zadïuĝonym gospodarstwom znaczÈce ograniczenie
konsumpcji albo sprzedaĝ posiadanych aktywów celem spïaty dïugu, a gdy te kroki
okazujÈ siÚ niewystarczajÈce, przeprowadza siÚ tzw. restrukturyzacjÚ zadïuĝenia4
lub dÈĝy do ogïoszenia upadïoĂci konsumenckiej5.
Kluczem do okreĂlenia dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia jest wïaĂciwa ocena
zdolnoĂci kredytowej, rozumianej jako moĝliwoĂÊ terminowego regulowania przez kredytobiorcÚ zobowiÈzañ wobec banku wynikajÈcych z zaciÈgniÚtego kredytu. ZdolnoĂÊ
kredytowa jest determinowana w gïównej mierze przez wielkoĂÊ dochodów gospodarstwa domowego, ale równieĝ i przez posiadane przez gospodarstwo domowe aktywa,
liczbÚ osób w gospodarstwie domowym, ich status na rynku pracy, itp. Najwaĝniejszym z tych czynników jest poziom osiÈganych dochodów, a ograniczenia dochodowe
i brak dostÚpu do kredytów na rynku bankowym oznacza wykluczenie finansowe6.
Wprowadzany rzÈdowy program „Rodzina 500+” zakïada dodatkowe Ăwiadczenia dla rodzin, które posiadajÈ dwoje i wiÚcej dzieci przed 18 rokiem ĝycia, oraz dla
niezamoĝnych rodzin z jednym dzieckiem. Poprawi on znaczÈco sytuacjÚ wbrodzinach o niskich dochodach i prawdopodobnie przeïoĝy siÚ w nich na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Wzrost wielkoĂci dochodów moĝe równieĝ istotnie wpïynÈÊ
na wzrost zdolnoĂci kredytowej tych gospodarstw domowych pod warunkiem, ĝe
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banki zdecydujÈ siÚ na uwzglÚdnienie tych dodatkowych Ăwiadczeñ wbswoich kalkulacjach.
Celem niniejszego artykuïu jest pokazanie wpïywu programu „Rodzina 500+”
na wzrost wielkoĂci dochodów, zdolnoĂci kredytowej i strukturÚ zadïuĝenia gospodarstw domowych na terenach sïabo rozwiniÚtych gospodarczo. Postawiono tu hipotezÚ badawczÈ mówiÈcÈ o tym, ĝe wzrost wielkoĂci dochodów, który nastÈpi wskutek
wprowadzenia programu „Rodzina 500+”, spowoduje wzrost zdolnoĂci kredytowej
oraz pobudzi popyt na kredyty konsumpcyjne w uboĝszych regionach kraju. Jako
przykïad takiego regionu wybrano do analizy województwo podkarpackie, kierujÈc
siÚ przy tym rankingiem opublikowanym przez Eurostat7, zgodnie z którym Podkarpacie moĝna zaliczyÊ do jednego z 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.
W analizie wykorzystano dane statystyczne dotyczÈce poziomu dochodów, wydatków oraz zadïuĝenia gospodarstw domowych dla województwa podkarpackiego
oraz dla caïego kraju. Ze wzglÚdu na brak dostÚpnych danych szczegóïowych, badania w duĝym stopniu zostaïy przeprowadzone na danych uĂrednionych, co nieco
zaburza dokïadnoĂÊ pomiaru. Niemniej jednak niniejsze opracowanie zawiera propozycjÚ sposobu kalkulacji wpïywu programu „Rodzina 500+” na wzrost zdolnoĂci
kredytowej, która moĝe zostaÊ zaadaptowana przez banki, pod warunkiem stworzenia przez nie odpowiedniej bazy danych. Artykuï ma charakter polemiczno-dyskusyjny, abzamysïem autorów jest stworzenie pola do dyskusji nad tymi niezwykle
waĝnymi przemianami zachodzÈcymi na rynku finansowym.

1. CZYNNIKI KSZTATUJkCE KONSUMPCJ}
I ZADU¿ENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH
Celem konsumpcji jest zaspokajanie potrzeb ludzkich i jest ona determinowana
przez wiele czynników, z których kaĝdy wnosi wkïad w wyjaĂnianie zmiennoĂci
zachowañ gospodarstw domowych. Wszystkie czynniki okreĂlajÈce wielkoĂÊ konsumpcji gospodarstw domowych wpïywajÈ równoczeĂnie na ich poziom zadïuĝenia
i oszczÚdnoĂci, bowiem w sytuacji, w której poziom dochodów gospodarstw domowych nie pozwala na zrealizowanie ich aspiracji konsumpcyjnych, gospodarstwa
domowe czÚsto zadïuĝajÈ siÚ. W literaturze przedmiotu kredyty konsumenckie sÈ
nawet traktowane czasami jako ujemne oszczÚdnoĂci, a funkcja oszczÚdnoĂci jest
zawsze ĂciĂle powiÈzana z funkcjÈ konsumpcji8.
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Czynniki ksztaïtujÈce konsumpcjÚ, oszczÚdnoĂci oraz zadïuĝenia gospodarstw
domowych moĝna podzieliÊ na cztery grupy: ekonomiczne, spoïeczno-demograficzno-edukacyjne, psychospoïeczne i czynniki instytucjonalno-prawne9. Do czynników
ekonomicznych zalicza siÚ gïównie wielkoĂÊ osiÈganych dochodów i ponoszonych
wydatków, wyposaĝenie w dobra trwaïe, sytuacjÚ mieszkaniowÈ, itp.10 Czynniki
spoïeczno-demograficzno-edukacyjne to liczba osób w gospodarstwie domowym, ich
wiek, pïeÊ, miejsce zamieszkania, zawód i wyksztaïcenie, a takĝe kultura, grupy
odniesienia, liderzy opinii, fazy cyklu ĝycia rodziny i budĝet czasu, osobowoĂÊ, postawy, opinie, dostrzeganie ryzyka, motywacje i innowacyjnoĂÊ11. WĂród czynników
instytucjonalno-prawnych naleĝy zwróciÊ uwagÚ na: politykÚ gospodarczÈ pañstwa,
ceny i dostÚpnoĂÊ kredytów i poĝyczek, regulacje prawne, dziaïania pañstwa wbzakresie rozwoju, np. mieszkalnictwa, refundowanie czÚĂci kredytów mieszkaniowych, itp.12
PostÚp technologiczny moĝe równieĝ przyczyniaÊ siÚ do wzrostu motywacji do
zakupów i konsumpcji. Nowoczesne dobra powstaïe w wyniku nowych technologii podnoszÈ poziom ĝycia, ale równoczeĂnie powodujÈ presjÚ na ich posiadanie13.
Wbsytuacji, w której oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych nie wystarczajÈ na pokrycie wydatków na te dobra, gospodarstwa domowe mogÈ chcieÊ realizowaÊ dodatkowÈ konsumpcjÚ poprzez zaciÈgniÚcie dïugów.
Sposób postrzegania zaleĝnoĂci ksztaïtujÈcych konsumpcjÚ i zadïuĝanie zmieniïy teorie odnoszÈce siÚ do przyszïych strumieni dochodów: teoria cyklu ĝycia
Modiglianiego i Brumberga14 oraz Modiglianiego i Ando15, a takĝe teoria docho9
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in Everyday Life, Doubleday, New York 1956; M. Koziñski, Psychospoïeczne czynniki zadïuĝania
siÚ, „Opuscula Sociologica” 2012, 2; S. Lea, P. Webley, R.M. Levine, The economic psychology
of consumer debt, „Journal of Economic Psychology” 1993, 14 (1); D.G. Myers, J.M. Twenge,
Social psychology, McGraw-Hill, New York 2013.
B. ¥wiecka, M. Koziñski, Rola perspektywy..., op. cit., s. 226.
D. Fatuïa, OszczÚdnoĂci gospodarstw domowych w Ăwietle teorii wyboru i uĝytecznoĂci, „Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, 543, s. 82.
F. Modigliani, R. Brumberg, Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation
of Cross-Section Data, [w:] K.K. Kurihara (red.), Post-Keynesian Economics, New Brunswick,
N.J. Rutgers University Press, 1954.
A. Ando, F. Modigliani, The „Life Cycle” Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and
Tests, „American Economic Review” 1963, 1(53).
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du permanentnego Friedmana16. Zgodnie z teoriÈ cyklu ĝycia poziom konsumpcji,
zadïuĝenia oraz oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych odzwierciedla fazÚ jego cyklu ĝycia. Gospodarstwa domowe tworzÈ plany konsumpcji zaleĝne od wielkoĂci
przewidywanych zdyskontowanych wartoĂci dochodów osiÈganych w ciÈgu caïego
okresu ich istnienia (ewentualnie powiÚkszonych o poczÈtkowy zasób majÈtku lub
spadek) oraz od wartoĂci bieĝÈcej posiadanych przez gospodarstwa domowe aktywów17. Z kolei w teorii zaproponowanej przez Friedmana gospodarstwa domowe
starajÈ siÚ przewidzieÊ wysokoĂÊ swoich dochodów w ciÈgu caïego ĝycia, a wielkoĂÊ
ich bieĝÈcej konsumpcji zaleĝy od dochodu permanentnego, czyli Ăredniego dochodu, jakie osiÈga gospodarstwo domowe w dïugim okresie. Gospodarstwa domowe
tworzÈ dïugofalowe plany konsumpcyjne i jeĂli planowane wydatki konsumpcyjne
w danym okresie przekraczajÈ moĝliwoĂci finansowania, to sÈ one realizowane
poprzez zadïuĝanie siÚ18. PodsumowujÈc, w teoriach konsumpcji ukierunkowanych
na przyszïoĂÊ perspektywy wzrostu wielkoĂci dochodu mogÈ uïatwiÊ podjÚcie decyzji o zadïuĝeniu siÚ w horyzoncie czasu odpowiadajÈcym okresowi zwiÚkszonych
dochodów.
W kontekĂcie rozwaĝañ determinantów konsumpcji oraz celów zadïuĝania siÚ
gospodarstw domowych ulokowanych na terenach sïabo rozwiniÚtych, istotne jest
zwrócenie uwagi na zwiÈzek pomiÚdzy wysokoĂciÈ posiadanych dochodów a rodzajem dóbr i usïug, na zakup których zostajÈ one przeznaczone. Pomimo ĝe modelowanie konsumpcji gospodarstw domowych jest tematem stosunkowo dobrze
rozpoznanym w literaturze przedmiotu19, to w stosowanych funkcjach caïy czas
brakuje zwrócenia uwagi na poziom zadïuĝenia i odmienne ksztaïtowanie siÚ zachowañ biednych i bogatych gospodarstw domowych.
Wedïug wielu badañ najwiÚkszÈ siïÚ oddziaïywania na poziom konsumpcji majÈ
czynniki ekonomiczne20. Wraz ze wzrostem wielkoĂci dochodu wzrasta liczba ibróĝnorodnoĂÊ konsumowanych dóbr, jednak struktura wydatków jest zupeïnie inna
wbbiednych i bogatych gospodarstwach domowych. Biedne gospodarstwa domowe
wbpierwszej kolejnoĂci zaspokajajÈ najbardziej pilne potrzeby ibprzeznaczajÈ dochody gïównie na dobra podstawowe, jak: ĝywnoĂÊ, odzieĝ, najpotrzebniejszy sprzÚt
AGD, itp., podczas gdy bogate gospodarstwa domowe poszukujÈ dóbr luksusowych,
16
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Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spoïeczny, C. H. Beck, Warszawa 2010; T.bZalega, Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa 2012.
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abdodatkowy wzrost wielkoĂci dochodów pociÈga za sobÈ wydatki równieĝ na cele
edukacyjne, kulturalne, turystyczne, a takĝe wzrost oszczÚdnoĂci21.
Jest to zgodne z prawem Engla, które mówi, ĝe w miarÚ wzrostu wielkoĂci dochodówbgospodarstw domowych w spoïeczeñstwach Ăredniozamoĝnych wydatki na
dobra pierwszej potrzeby (gïównie ĝywnoĂÊ) rosnÈ, ale ichbudziaï w wydatkach ogóïem siÚ zmniejsza.bW gorzej usytuowanych gospodarstwach domowych wzrostowi
dochodu towarzyszy wzrost wydatków na dobra pierwszej potrzeby i zaspokajanie
podstawowych potrzeb, a w bogatych gospodarstwach – wobec wysokiego stopnia
zaspokojenia ich potrzeb – caïy przyrost dochodu wydawany jest na inne dobra
lub usïugi, albo teĝ przeznaczany na oszczÚdnoĂci, co oznacza, ĝe w miarÚ wzrostu
dochodu maleje udziaï wydatków na artykuïy pierwszej potrzeby22.
Wzrost poziomu wielkoĂci dochodów przekïada siÚ na wzrost zdolnoĂci kredytowej gospodarstw domowych, a to z kolei oznacza zaciÈganie przez gospodarstwa
domowe poĝyczek i kredytów konsumpcyjnych. Ich przeznaczenie powinno byÊ
zgodne z sposobami wydawania Ărodków finansowych wynikajÈcymi z przytoczonego juĝ prawa Engela, tzn. w biedniejszych gospodarstwach domowych bÚdzie to
skutkowaÊ zwiÚkszeniem liczby zaciÈganych kredytów i poĝyczek przeznaczonych
na bieĝÈce wydatki, spïatÚ wczeĂniejszych zobowiÈzañ, dobra trwaïego uĝytku, remont mieszkania, a w bogatszych np. na zakup mieszkania, ksztaïcenie, zabezpieczenie przyszïoĂci, itp.

2. ZMIANY WIELKO¥CI DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH
Program „Rodzina 500+” znaczÈco wpïynie na zmianÚ wielkoĂci dochodów
wb gospodarstwach domowych, które posiadajÈ dzieci na utrzymaniu. W ramach
tego programu wypïacane sÈ Ăwiadczenia rodzicom lub opiekunom dwojga i wiÚcej dzieci oraz, przy speïnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego, rodzicom
ibopiekunom jednego dziecka. Rodzina otrzyma pomoc w wysokoĂci 500 zï na kaĝde
drugie i kolejne dziecko aĝ do momentu ukoñczenia przez potomstwo 18 roku ĝycia. JeĂli dochód osiÈgany przez rodzinÚ jest niĝszy niĝ 800 zï na osobÚ, to rodzina
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L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
H.R. Varian, Mikroekonomia, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997, s. 128–129.
Prawem, które moĝna uznaÊ za komplementarne do prawa Engela, jest I prawo Gossena. Zgodnie z nim w miarÚ wzrostu konsumpcji danego dobra maleje uĝytecznoĂÊ krañcowa kaĝdej
kolejnej nabywanej jednostki (D. Begg, S. Fischer i R. Dornbusch, Ekonomia. Mikroekonomia,
PWE, Warszawa 2005, s. 168–169). Oznacza to, ĝe gospodarstwa domowe, w których wystÚpujÈ
najwiÚksze braki dóbr podstawowych, bÚdÈ odczuwaÊ jednoczeĂnie najwiÚkszÈ satysfakcjÚ z ich
zakupu, a w bogatych gospodarstwach domowych moĝliwoĂÊ pozyskania kolejnej jednostki juĝ
posiadanego dobra przynosi mniejsze zadowolenie.
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otrzymuje Ăwiadczenie równieĝ i na pierwsze dziecko. To kryterium dotyczy takĝe
rodzin, które majÈ tylko jedno dziecko.
Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoïecznej takÈ
pomoc ma otrzymaÊ okoïo 2,7 mln rodzin w Polsce, w tym 1,6 mln rodzin z dwójkÈ
dzieci, 267 tys. z trójkÈ i 60 tys. z czwórkÈ i wiÚkszÈ liczbÈ dzieci. Portal mojapolis.
pl przeprowadziï kalkulacjÚ wysokoĂci Ăwiadczeñ, które majÈ trafiÊ do poszczególnych województw. Do wyliczeñ wykorzystano dane pochodzÈce z Narodowego Spisu
Powszechnego o odsetku rodzin z 1, 2, 3 i wiÚkszÈ liczbÈ dzieci oraz zaïoĝenie,
przyjÚte w uzasadnieniu do ustawy o objÚciu Ăwiadczeniem 30% pierwszych dzieci.
Z prezentowanych badañ wynika, ĝe w województwie podkarpackim, wybranym
jako przykïad analizy, Ăwiadczenie otrzyma 32,3% rodzin. Oznacza to, ĝe do województwa wpïynie dodatkowa kwota w wysokoĂci 1 017 mln zï23. Badania te nie
mówiÈ nic jednak na temat wzrostu zdolnoĂci kredytowej spowodowanej takim
wzrostem wielkoĂci dochodów.
Jest wysoce prawdopodobne, ĝe wzrost wielkoĂci dochodów w rodzinach z niskim uposaĝeniem przeïoĝy siÚ na wzrost konsumpcji. Województwo podkarpackie
jest przykïadem regionu ubogiego, naleĝÈcego do najbiedniejszych terenów Polski
i Unii Europejskiej24. Gospodarstwom domowym ulokowanym na terenie tego województwa brakuje wielu podstawowych dóbr, a poziom konsumpcji jest tu niĝszy
niĝ w innych regionach kraju25. W tej sytuacji gospodarstwa domowe cechuje wysoka skïonnoĂÊ do poprawy swojego poziomu ĝycia i realizacji aspiracji dotyczÈcych
konsumpcji. W myĂl prawa Engla moĝna zatem oczekiwaÊ, ĝe dodatkowy dochód
gospodarstw domowych z tego regionu zostanie przede wszystkim przeznaczony
na zaspokojenie podstawowych potrzeb ĝyciowych i poprawÚ sytuacji bytowej. Pojawienie siÚ dodatkowego dochodu bÚdzie wiÚc skutkowaÊ wiÚkszym wzrostem
konsumpcji. Wzrost poziomu dochodu oznacza równieĝ zwiÚkszenie moĝliwoĂci
zaciÈgania kredytów. Moĝna wiÚc przyjÈÊ zaïoĝenie, ĝe pieniÈdze otrzymane wbramach programu „Rodzina 500+” pobudzÈ popyt na konsumpcjÚ i spowodujÈ wzrost
liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych.
¥wiadczenia wypïacane w ramach tego programu nie bÚdÈ wliczane do dochodu rodziny. Oznacza to, ĝe gospodarstwa domowe, które korzystajÈ z innych form
pomocy, np. socjalnej, bÚdÈ mogïy je zachowaÊ. Na ogóï tego typu wsparcie nie jest
teĝ uwzglÚdniane przez banki przy kalkulacji zdolnoĂci kredytowej ich klientów.
Wb tym jednak przypadku sytuacja jest wyjÈtkowa, gdyĝ proponowane Ăwiadczenie ma wzglÚdnie staïy charakter i moĝe oznaczaÊ nawet dodatkowe miesiÚczne

23
24
25
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Moja Polis, https://www.mojapolis.pl/pointers/map/1919/ (dostÚp: 27.04.2016).
Eurostat, 2014 GDP..., op. cit.
GUS, Gospodarstwa domowe wyposaĝone w niektóre przedmioty trwaïego uĝytkowania, http://
rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-879/warunki-zycia-2013-1162 (dostÚp:
11.05.2016).

Problemy i poglÈdy

wpïywy przez 18 lat. Obecnie banki jeszcze nie zdecydowaïy, czy bÚdÈ uwzglÚdniaÊ
wsparcie wynikajÈce z programu „Rodzina 500+”, ale niniejsza kalkulacja zostaïa
sporzÈdzona przy zaïoĝeniu, ĝe tak wïaĂnie siÚ stanie.
Przy zaïoĝeniu, ĝe do województwa podkarpackiego w ramach nowego programu wpïynie suma 1 017 mln zï, moĝna oczekiwaÊ, ĝe o takÈ samÈ wartoĂÊ wzroĂnie
zdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych z tego województwa. Kwota ta zostanie jednak rozdzielona nierówno pomiÚdzy poszczególne rodziny, w zaleĝnoĂci od
liczby posiadanych dzieci. Zmiany wielkoĂci dochodu dla poszczególnych konfiguracji przedstawiajÈ tabele 1 i 2, wyliczenia przeprowadzone zostaïy przy wykorzystaniu dwóch kategorii: wielkoĂci przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto
w województwie podkarpackim z 2014 r.26 oraz przeciÚtnej wielkoĂci dochodu netto
gospodarstw domowych w województwie podkarpackim zbmarca/maja 2015 r.27
W praktyce bankowej sposób oceny zdolnoĂci kredytowej jest indywidualnie
ustalany przez poszczególne banki. Niektóre z nich biorÈ pod uwagÚ od razu poziom dochodu netto, a inne rozpoczynajÈ kalkulacjÚ od poziomu dochodu brutto, odpowiednio korygujÈc potem te wielkoĂci. Z tych teĝ wzglÚdów autorzy przy
pokazywaniu wpïywu programu „Rodzina 500+” na wzrost wielkoĂci dochodów
ibzdolnoĂci kredytowej zdecydowali siÚ na odnoszenie siÚ do tych dwóch kategorii.
Tabela 1. Zmiany wielkoĂci dochodów gospodarstw domowych
pod wpïywem programu „Rodzina 500+” (wg Ăredniego poziomu
wynagrodzeñ brutto w województwie podkarpackim, w zï)
Model rodzinyb

2+2

2+3

2+4

1+2

6532

6532

6532

3266

500

1000

2000

1000

Wynagrodzenia w rodzinie z 500+

7032

7532

8532

4266

Wynagrodzenia na osobÚ bez 500+

1633

1306

1089

1089

Wynagrodzenia na osobÚ z 500+

1758

1506

1422

1422

Wzrost Ăredniego wynagrodzenia
wbrodzinie (w %)

8

15

31

31

Wynagrodzenia w rodzinie bez 500+
Program 500+

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie: GUS, PrzeciÚtne miesiÚczne..., op. cit. (dostÚp: 14.05.2016).

Z analizy przedstawionych przykïadów wynika, ĝe pozyskane wsparcie finansowe bÚdzie najbardziej odczuwalne dla rodzin z czwórkÈ dzieci, a przy kalkulacji zb wykorzystaniem poziomu wynagrodzeñ brutto – równieĝ dla osób samotnie
26
27

GUS, PrzeciÚtne miesiÚczne wynagrodzenia brutto, http://rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-879/praca-dochody-ludnosci-2013-1526 (dostÚp: 14.05.2016).
J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna 2015. Warunki i jakoĂÊ ĝycia Polaków, Warszawa 2015.
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wychowujÈcych potomstwo, czyli tam, gdzie wielkoĂÊ dochodu na osobÚ w gospodarstwie domowym jest najmniejsza. Budĝety takich rodzin, skonstruowane na
podstawie Ăredniego wynagrodzenia rodziców, wzrosnÈ przeciÚtnie o 31%, budĝety
rodzin zbtrójkÈ dzieci – o 15%, a z dwójkÈ – o 8%. W tabeli 2 przedstawione zostaïy natomiast dane pokazujÈce równieĝ zmiany dochodów gospodarstw domowych,
ale tym razem do wyliczenia wielkoĂci budĝetów domowych wykorzystano ĂredniÈ
wielkoĂÊ dochodów netto.
Tabela 2. Zmiany wielkoĂci dochodów gospodarstw domowych
pod wpïywem programu „Rodzina 500+” (wg Ăredniej wielkoĂci dochodu netto
gospodarstw domowych w województwie podkarpackim, w zï)
Model rodzinyb

2+2

2+3

2+4

1+2

3 294

3 294

3 294

3 294

500

1 000

2 000

1 000

3 794

4 294

5 294

4 294

Dochód netto na osobÚ bez 500+

824

659

549

1 098

Dochód netto na osobÚ z 500+

949

859

882

1 431

Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu netto(w %)

15

30

61

30

Dochód netto bez 500+
Program 500+
Dochód netto z 500+

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie: J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna..., op.bcit.,
s. 38.

Wzrost wielkoĂci dochodów rodziny odniesiony do poziomu jej dochodów netto
jest z oczywistych wzglÚdów duĝo wyĝszy niĝ wtedy, kiedy za kategoriÚ odniesienia
przyjmuje siÚ wynagrodzenie brutto. W przypadku dochodów netto przy wyliczaniu
skali ich zmian naleĝy posïuĝyÊ siÚ duĝo mniejszÈ podstawÈ odniesienia i kaĝdy
dodatkowy wzrost wielkoĂci dochodu jest w tej sytuacji bardziej widoczny. PrzyjÚcie
Ăredniego dochodu netto na rodzinÚ w kalkulacji oznacza, ĝe wszystkim gospodarstwom domowym zostaje przypisana jednakowa wartoĂÊ dochodu, niezaleĝnie od
tego, czy mamy do czynienia z dwojgiem pracujÈcych rodziców, czy osobÈ samotnie
wychowujÈcÈ dzieci. Jest to oczywiste przekïamanie i wada takiego rozwiÈzania,
wbzwiÈzku z tym wyniki takie w odniesieniu do osób samotnych majÈcych dzieci
na utrzymaniu naleĝy traktowaÊ z ostroĝnoĂciÈ.
Budĝety gospodarstw domowych, konstruowane na podstawie Ăredniej wielkoĂci
dochodów netto, wzrosnÈ aĝ o 61% w rodzinach wychowujÈcych czwórkÚ dzieci. Dochody rozporzÈdzalne rodzin z trójkÈ dzieci zwiÚkszÈ siÚ o 30%, a z dwójkÈ o 15%.
Moĝna zatem sformuïowaÊ wniosek, ĝe program najbardziej przysïuĝy siÚ rodzinom
wielodzietnym i w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Urodzenie czwartego dziecka
w rodzinie na tyle obniĝa jej dochód, ĝe rodzina dostanie równieĝ Ărodki na pierwsze
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dziecko, czyli w sumie 2000 zï. Spostrzeĝenia te sÈ zgodne z wynikami symulacji przeprowadzonych w odniesieniu do caïego kraju przez MiazgÚ, Teisseyre i Wnuka28.
Posïugiwanie siÚ wartoĂciami Ărednimi niewiele mówi tym, jak zmienia siÚ wielkoĂÊ dochodu w zaleĝnoĂci jego wczeĂniej osiÈganego poziomu. W celu oszacowania
tych relacji lepiej jest posïugiwaÊ siÚ kategoriami odnoszÈcymi siÚ przynajmniej do
okreĂlonych przedziaïów wielkoĂci. Dane dotyczÈce wielkoĂci zatrudnienia wedïug
wysokoĂci wynagrodzenia w województwie podkarpackim za paědziernik 2014 r.
zostaïy przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Zatrudnienie w województwie podkarpackim
wedïug wysokoĂci wynagrodzenia brutto za paědziernik 2014 r.
Wynagrodzenie (w zï)

Zatrudnienie (w tys. osób)

1. Poniĝej 1500,00

42,2

2. 1500,01–1947,86

55,5

3. 1 947,87–2 610,13

83,0

4. 2 610,14–2 921,79

35,5

5. 2 921,80–3 895,72

79,1

6. 3 895,73–4 869,65

47,6

7. 4 869,66–5 843,58

19,3

8. 5 843,59–6 817,51

8,9

9. 6 817,52–7 791,44

4,9

10. 7 791,45–8 765,37

3,0

11. 8 765,38–9 739,30

2,1

12. 9 739,31–10 713,23

1,0

13. 10 713,24–11 687,16

0,9

14. 11 687,17–20 000,00

2,9

15. Powyĝej 20 000,01

0,8

½ródïo: GUS, Zatrudnieni wedïug wysokoĂci wynagrodzenia brutto za paědziernik 2014 r.,http://
rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-879/praca-dochody-ludnosci-2013-1526 (dostÚp: 13.05.2016).

Wedïug zebranych danych przeprowadzono symulacjÚ analogicznÈ do tej, której
wyniki zostaïy zaprezentowane w tabeli 1, tylko teraz zamiast wielkoĂciÈ Ăredniego
wynagrodzenia posïuĝono danymi pochodzÈcymi z konkretnych przedziaïów. Jako
wysokoĂÊ najniĝszego wynagrodzenia przyjÚto minimalne wynagrodzenie osób roz28

A. Miazga, P. Teisseyre, M. Wnuk, Jak zadziaïa program „Rodzina 500 Plus”? Sprawdzamy,
kto, gdzie i ile zyska, 2016, https://www.mojapolis.pl/articles/art/500plus/ (dostÚp: 27.04.2016).
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poczynajÈcych pracÚ w pierwszym roku, które jest równe 80% pïacy minimalnej
ib wynosi 1480 zï. Z kolei przy ustalaniu wysokoĂci najwyĝszego wynagrodzenia
odwoïano siÚ do maksymalnego wynagrodzenie dla menedĝerów spóïek pañstwowych, które jest równe szeĂciokrotnoĂci przeciÚtnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiÚbiorstw i wynosi okoïo 25b000 zï. Przy obliczeniach przyjÚto upraszczajÈce
zaïoĝenie mówiÈce o tym, ĝe wynagrodzenie obojga rodziców klasyfikuje siÚ do tego
samego przedziaïu. Sytuacja taka nie zawsze bÚdzie miaïa potwierdzenie w rzeczywistoĂci, niemniej jednak tak przeprowadzona symulacja pozwala na rozpatrzenie
wzrostu wielkoĂci dochodów z punktu widzenia znacznie szerszego spektrum przypadków niĝ byïo to przedstawione w przypadku tabeli 1. Rezultaty tych wyliczeñ
przedstawia tabela 4.
Analiza dokïadniejszych danych potwierdza, sformuïowany juĝ wczeĂniej, wniosek, ĝe program wspiera gïównie rodziny najbiedniejsze. Budĝety rodzin o najniĝszych dochodach wzrosnÈ znaczÈco, bo aĝ o 67% w rodzinach z czwórkÈ dzieci lub
tam, gdzie samotny rodzic wychowuje dwójkÚ dzieci. WielkoĂÊ dochodów najbiedniejszych rodzin z trójkÈ dzieci zwiÚksza siÚ o 37%, a z dwójkÈ o 17%. W rodzinach
najbiedniejszych Ăwiadczenia z programu z pewnoĂciÈ znaczÈco podniosÈ poziom
wydatków konsumpcyjnych. Budĝety rodzin najbogatszych poprawia siÚ jedynie
ob1–4%, co prawdopodobnie nie zostanie w ĝaden istotny sposób zauwaĝone. Warto
przy tym zaznaczyÊ, ĝe w rodzinach wielodzietnych, nawet przy wzglÚdnie wysokim
poziomie wynagrodzeñ rodziców, wypïacane Ăwiadczenie stanowiÈ duĝy zastrzyk
gotówki.
W województwie podkarpackim najwiÚcej, bo okoïo 83 tys. osób, otrzymuje wynagrodzenie w wysokoĂci od 1947,87 zï do 2610,13 zï. WielkoĂci dochodów osób,
które wychowujÈ czwórkÚ dzieci lub sÈ samotnymi rodzicami z dwójkÈ dzieci,
wzrosnÈ o 44%. WielkoĂci dochodów rodzin z trójkÈ dzieci poprawiÈ siÚ o 22%,
a z dwójkÈ o 11%. Na drugim miejscu pod wzglÚdem zatrudnienia (okoïo 79 tys.)
plasuje siÚ grupa osób, których wynagrodzenie brutto znajduje siÚ w przedziale od
2921,80 zï do 3895,72 zï. W takich rodzinach budĝet osób wychowujÈcych czwórkÚ
dzieci wzroĂnie o 29%, trójkÚ – o 15%, a dwójkÚ – o 7%. Budĝet samotnego rodzica
wychowujÈcego dwójkÚ dzieci wzroĂnie o 19%. Jest to realne wsparcie, które trafi
do tych rodzin.
AnalizujÈc wzrost wielkoĂci dochodów rodzin w poszczególnych przedziaïach
wynagrodzeñ, moĝna jednak odnieĂÊ wraĝenie, ĝe dla banków atrakcyjne pod
wzglÚdem kredytowania bÚdÈ rodziny od 3–4 grupy wynagrodzeñ (tam, gdzie Ăredni dochód na rodzinÚ wyniesie ponad 1000 zï). Rodziny z pierwszych dwóch grup,
mimo ĝe wsparcie przez nie otrzymane bÚdzie stosunkowo najwiÚksze, nadal bÚdÚ
miaïy za niskie dochody, aby staÊ siÚ atrakcyjnym kredytobiorcÈ dla banku. Z kolei
gospodarstwa domowe z grup o najwyĝszych wynagrodzeniach majÈ juĝ na tyle
wysokie dochody, ĝe równieĝ bez Ăwiadczeñ pochodzÈcych z programu „Rodzina
500+” sÈ juĝ poĝÈdanym klientem dla banków. Zatem sytuacja kredytowa najbar100

2490
497
830
67
1+2
2279
1000
3279
760
1093
44
1+2
3409
1000
4409
1136
1470
29

4980
497
830
67
2+4
4558
2000
6558
760
1093
44
2+4
6818
2000
8818
1136
1470
29

Dochód na rodzinÚ z 500+
3480
3980
Dochód na osobÚ bez 500+
745
596
Dochód na osobÚ z 500+
870
796
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
17
34
Przedziaï od 1947,87 do 2610,13
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
4558
4558
Program 500+
500
1000
Dochód na rodzinÚ z 500+
5058
5558
Dochód na osobÚ bez 500+
1140
912
Dochód na osobÚ z 500+
1265
1112
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
11
22
Przedziaï od 2921,80 do 3895,72
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
6818
6818
Program 500+
500
1000
Dochód na rodzinÚ z 500+
7318
7818
Dochód na osobÚ bez 500+
1704
1364
Dochód na osobÚ z 500+
1829
1564
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
7
15

1000

2000

1000

500

Program 500+

1+2
1490

2+4
2980

Przedziaï od 1480 do 1500
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
2980
2980
1000

2000

1000

3948
4448
5448
2724
862
690
575
575
987
890
908
908
15
29
58
58
Przedziaï od 2610,14 do 2921,79
2+2
2+3
2+4
1+2
5532
5532
5532
2766
500
1000
2000
1000
6032
6532
7532
3766
1383
1106
922
922
1508
1306
1255
1255
9
18
36
36
Przedziaï od 3895,73 do 4869,65
2+2
2+3
2+4
1+2
8765
8765
8765
4383
500
1000
2000
1000
9265
9765
10765
5383
2191
1753
1461
1461
2316
1953
1794
1794
6
11
23
23

500

Przedziaï od 1500,01 do 1947,86
2+2
2+3
2+4
1+2
3448
3448
3448
1724

Tabela 4. Zmiany wielkoĂci dochodów gospodarstw domowych w województwie podkarpackim
podbwpïywem programu „Rodzina 500+” wg przedziaïów wynagrodzeñ (w zï)
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101

102

Przedziaï od 4869,66 do 5843,58
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
10 713 10 713
Program 500+
500
1 000
Dochód na rodzinÚ z 500+
11 213 11 713
Dochód na osobÚ bez 500+
2 678
2 143
Dochód na osobÚ z 500+
2 803
2 343
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
5
9
Przedziaï od 6817,52 do 7791,44
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
14 609 14 609
Program 500+
500
1 000
Dochód na rodzinÚ z 500+
15 109 15 609
Dochód na osobÚ bez 500+
3 652
2 922
Dochód na osobÚ z 500+
3 777
3 122
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
3
7
Przedziaï od 8765,38 do 9739,30
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
18 505 18 505
Program 500+
500
1 000
Dochód na rodzinÚ z 500+
19 005 19 505
Dochód na osobÚ bez 500+
4 626
3 701
Dochód na osobÚ z 500+
4 751
3 901
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
3
5

Tabela 4 cd.

1+2
5 357
1 000
6 357
1 786
2 119
19
1+2
7 304
1 000
8 305
2 435
2 768
14
1+2
9 252
1 000
10 252
3 084
3 417
11

2+4
10 713
2 000
12 713
1 786
2 119
19
2+4
14 609
2 000
16 609
2 435
2 768
14
2+4
18 505
2 000
20 505
3 084
3 417
11

Przedziaï od 5843,59 do 6817,51
2+2
2+3
2+4
1+2
12 661 12 661 12 661
6 331
500
1 000
2 000
1 000
13 161 13 661 14 661
7 331
3 165
2 532
2 110
2 110
3 290
2 732
2 444
2 444
4
8
16
16
Przedziaï od 7791,45 do 8765,37
2+2
2+3
2+4
1+2
16 557 16 557 16 557
8 278
500
1 000
2 000
1 000
17 057 17 557 18 557
9 278
4 139
3 311
2 759
2 759
4 264
3 511
3 093
3 093
3
6
12
12
Przedziaï od 9739,31 do 10 713,23
2+2
2+3
2+4
1+2
20 453 20 453 20 453 10 226
500
1 000
2 000
1 000
20 953 21 453 22 453 11 226
5 113
4 091
3 409
3 409
5 238
4 291
3 742
3 742
2
5
10
10
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1+2
11 200
1 000
12 200
3 733
4 067
9
1+2
22 500
1 000
23 500
7 500
7 833
4

2+4
22 400
2 000
24 400
3 733
4 067
9
2+4
45 000
2 000
47 000
7 500
7 833
4

Przedziaï od 11 687,17 do 20 000
2+2
2+3
2+4
1+2
31 687 31 687 31 687 15 844
500
1 000
2 000
1 000
32 187 32 687 33 687 16 844
7 922
6 337
5 281
5 281
8 047
6 537
5 615
5 615
2
3
6
6

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych GUS, Zatrudnieni wedïug wysokoĂci..., op. cit. (dostÚp: 13.05.2016).

Przedziaï od 10 713,24 do 11 687,16
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
22 400 22 400
Program 500+
500
1 000
Dochód na rodzinÚ z 500+
22 900 23 400
Dochód na osobÚ bez 500+
5 600
4 480
Dochód na osobÚ z 500+
5 725
4 680
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
2
4
Przedziaï od 20 000,01 do 25 000
2+2
2+3
Dochód na rodzinÚ bez 500+
45 000 45 000
Program 500+
500
1 000
Dochód na rodzinÚ z 500+
45 500 46 000
Dochód na osobÚ bez 500+
11 250
9 000
Dochód na osobÚ z 500+
11 375
9 200
Wzrost Ăredniej wielkoĂci dochodu (%)
1
2
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dziej zmieni siÚ w gospodarstwach domowych zakwalifikowanych do Ărodkowych
przedziaïów i tam dodatkowa zdolnoĂÊ kredytowa pozwoli np. na przeszeregowanie
danych rodzin z grupy klientów o niskiej zdolnoĂci kredytowej do grupy o Ăredniej
zdolnoĂci kredytowej.
Dodatkowy dochód gospodarstw domowych z przedziaïów o najniĝszych wynagrodzeniach moĝe byÊ z kolei atrakcyjny dla sektora parabankowego, który udziela
poĝyczek osobom gorzej uposaĝonym, zwïaszcza, ĝe czÚĂÊ najbiedniejszych gospodarstw domowych jest juĝ prawdopodobnie klientami tego sektora i znajduje siÚ
wbbazach instytucji parabankowych. Przyzwyczajenie gospodarstw domowych do
korzystania z usïug instytucji parabankowych moĝe spowodowaÊ, ĝe nawet te gospodarstwa domowe, których zdolnoĂÊ kredytowa zwiÚkszy siÚ na tyle, ĝe bÚdÈ mogïy
otrzymaÊ kredyt bankowy, mogÈ w dalszym ciÈgu pozostaÊ klientami parabanków.

3. ZMIANY ZDOLNO¥CI KREDYTOWEJ
GOSPODARSTW DOMOWYCH
Wzrost wielkoĂci budĝetów domowych powinien przeïoĝyÊ siÚ na wzrost ich
zdolnoĂci kredytowej, jeĂli banki zgodzÈ siÚ zaliczyÊ dodatkowe Ăwiadczenia do
wielkoĂci dochodów. agodzenie wymogów stawianych przez banki przed kredytobiorcami sprzyja zaciÈganiu kredytów konsumpcyjnych29. Z punktu widzenia okreĂlenia dodatkowej zdolnoĂci kredytowej kluczowym zagadnieniem jest przyjrzenie
siÚ wytycznym okreĂlajÈcym poziom bezpiecznego zadïuĝenia gospodarstw domowych30. PodstawowÈ miarÈ przyjÚtÈ w analizie jest wskaěnik DtI, wyznaczany jako
relacja miesiÚcznych wydatków zwiÈzanych z obsïugÈ zobowiÈzañ kredytowych do
wielkoĂci miesiÚcznego dochodu netto. Pozwala on okreĂliÊ, jakÈ czÚĂÊ wielkoĂci
swoich dochodów gospodarstwo domowe przeznacza na spïatÚ zadïuĝenia. Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji T zb2010 roku w trosce o ograniczenie
sytuacji, w których klienci banków zadïuĝajÈ siÚ nadmiernie, wprowadziïa limit na
ten wskaěnik31. Ustalono wtedy, ĝe maksymalny poziom tego wskaěnika powinien
wynosiÊ 50% dla klientów detalicznych, których wielkoĂÊ dochodów nie przekra29
30

31

S. Flejterski, D. ¥wiecka (red.), Elementy finansów i bankowoĂci, CeDeWu, Warszawa 2007,
s.b391.
Opis sposobów definiowania nadmiernego zadïuĝenia, jego przyczyn i skutków moĝna znaleěÊ
m.in. w pracach: J. Adamek, Determinanty nadmiernego zadïuĝenia – perspektywa poĂrednika
mikrofinansowego, [w:] G. ukasik, H. Zadora (red.), Finanse – problemy – decyzje, czÚĂÊ 2, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziaïowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
nr 198, Katowice 2014, s. 173–182; B. ¥wiecka, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spoïeczna, Difin Warszawa 2008; B.b¥wiecka, NiewypïacalnoĂÊ gospodarstw
domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziaïanie, Difin, Warszawa 2009.
M. Zaleska, Banki i inne instytucje kredytowe, [w:] Zaleska M. (red.), BankowoĂÊ, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 46–48.
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cza Ăredniego poziomu w gospodarce, oraz 65% dla pozostaïych kredytobiorców32.
Nowelizacja Rekomendacji T z 2013 r. uelastyczniïa to rozwiÈzanie i obecnie banki
indywidualnie okreĂlajÈ adaptowalnÈ wartoĂÊ wskaěnika33.
InnÈ moĝliwoĂciÈ okreĂlenia bezpiecznego poziomu, do którego mogÈ zadïuĝaÊ
siÚ gospodarstwa domowe, jest odwoïanie siÚ do posiadania przez nie buforu dochodowego. Przez bufor dochodowy rozumie siÚ róĝnicÚ pomiÚdzy bieĝÈcymi dochodami gospodarstw domowych a ich wydatkami na podstawowe potrzeby oraz obsïugÚ
zadïuĝenia. Ujemny bufor dochodowy oznacza zatem nadmierne zadïuĝenie i niezdolnoĂÊ gospodarstw domowych do finansowania z bieĝÈcych dochodów kosztów
obsïugi zadïuĝenia34 lub do sfinansowania swoich najpotrzebniejszych potrzeb35.
Pomimo zmian w Rekomendacji T, wielkoĂci ustalone w jej pierwotnej wersji
moĝna uznaÊ za wyznaczajÈce standardy bezpiecznego zadïuĝania siÚ gospodarstw
domowych. Przy przyjÚciu progu bezpieczeñstwa 50% lub 65% i przy przeksztaïceniu
wzoru na wskaěnik DtI moĝna wyznaczyÊ wielkoĂÊ bezpiecznego zadïuĝenia dla gospodarstw domowych przy okreĂlonym progu dochodu. W podobny sposób moĝna odwróciÊ równanie okreĂlajÈce wielkoĂÊ buforu dochodowego tak, aby przy okreĂlonych
wielkoĂciach dochodów wyznaczyÊ maksymalny poziom zadïuĝenia dla gospodarstw
domowych, przy którym bufor ten bÚdzie przyjmowaï jeszcze wartoĂci dodatnie.
W tabelach 5 i 6 przedstawiono poziom zdolnoĂci kredytowej, z punktu widzenia
posiadania przez gospodarstwa domowe buforu dochodowego oraz rekomendowanego przez KNF w 2010 r. maksymalnego wskaěnika DtI, na jakie mogÈ sobie pozwoliÊ
gospodarstwa domowe w województwie podkarpackim po wprowadzeniu programu
„Rodzina 500+” w dwóch wariantach: w pierwszym, przy zaïoĝeniu, ĝe gospodarstwa
domowe nie miaïy do tej pory ĝadnego zadïuĝenia i caïy dodatkowy dochód powiÚksza
ich zdolnoĂÊ kredytowÈ, oraz w drugim, przy zaïoĝeniu, ĝe gospodarstwa domowe
majÈ dotychczasowe zadïuĝenie równe wielkoĂci Ăredniego zadïuĝenia wbPolsce. Bu32

33

34

35

KNF,bRekomendacja T dotyczÈca dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ryzykiem detalicznych
ekspozycji kredytowych, Warszawa 2010, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_
tcm75-18474.pdf (dostÚp: 6.05.2016). Zapis ten byï mocno krytykowany przez Ărodowisko
bankowe i uwaĝany za wymóg hamujÈcy rozwój polityki kredytowej banków (K. Waliszewski,
PoĂrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 134). Powszechnie uwaĝa siÚ, ĝe
spowodowaï on odpïyw klientów z sektora bankowego do parabankowego.
KNF,b Rekomendacja T dotyczÈca dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Warszawa 2013b, https://www.knf.gov.pl/Images/RekomendacjaT_
tcm75-33586.pdf (dostÚp: 6.05.2016).
Ujemny bufor dochodowy posiadany przez gospodarstwo domowe nie zawsze oznacza, ĝe nie
bÚdzie ono spïacaÊ swojego zadïuĝenia, bowiem jego spïata moĝe zostaÊ sfinansowana z wczeĂniej zgromadzonych oszczÚdnoĂci lub sprzedaĝy majÈtku. Moĝe byÊ on jednak traktowany
jako sygnaï ostrzegawczy przed problemami z przyszïÈ spïatÈ zadïuĝenia i dlatego ma wartoĂÊ
prognostycznÈ (zob. S. ZajÈczkowski, D., ¿ochowski, ObciÈĝenia gospodarstw domowych spïatami dïugu: rozkïady ibstress testy –na podstawie badañ budĝetów gospodarstw domowych GUS,
„Materiaïy i Studia” 2007, Zeszyt nr 221, NBP, Warszawa, s. 25).
Ibidem.
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for dochodowy zostaï wyznaczony jako róĝnica pomiÚdzy, wykorzystywanÈ juĝ wczeĂniej, ĂredniÈ wielkoĂciÈ dochodów netto gospodarstw domowych wb województwie
podkarpackim a rozmiarami miesiÚcznych wydatków na podstawowe potrzeby dla
rodzin 2+2 i 2+3 w województwie podkarpackim wb2014br., publikowanymi przez
IPISS jako wielkoĂci okreĂlajÈce minimum miesiÚcznej egzystencji tych rodzin36.
Przy kalkulacjach zwiÈzanych zebwskaěnikiem DtI przyjÚto wspóïczynnik 0,5, gdyĝ
takÈ maksymalnÈ wielkoĂÊ tego wskaěnika wykorzystuje siÚ do obliczeñ dopuszczalnego zadïuĝenia w przypadku rodzin o poziomie dochodu nieprzekraczajÈcym
wielkoĂci Ăredniego krajowego wynagrodzenia. WbwarianciebII obliczeñ, uwzglÚdniajÈcym poziom dotychczasowego zadïuĝenia, wykorzystano wspóïczynnik korygujÈcy,
wyznaczony na podstawie danych z Diagnozy Spoïecznej 2015, obrazujÈcych stan
ibskalÚ zadïuĝenia gospodarstw domowych w Polsce37.
Tabela 5. Zmiany zdolnoĂci kredytowej gospodarstw domowych
wbwojewództwie podkarpackim pod wpïywem programu „Rodzina 500+”
(Wariant I – zaïoĝenie o braku dotychczasowego zadïuĝenia, w zï)
Model rodziny

2+2

2+3

Dochód netto bez 500+

3 294

3 294

Dochód netto z 500+

3 794

4 294

Wydatki na podstawowe potrzeby rodziny

1 759

2 106

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg bufor dochodowy
bezb500+

1 536

1 188

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg bufor dochodowy z 500+

2 036

2 188

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg DtI bez 500+

1 647

1 647

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg DtI z 500+

1 897

2 147

Wzrost dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia
wg buforu dochodowego (%)

33

84

Wzrost dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia wg DtI (%)

15

30

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych: J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna...,
op. cit., s. 38), IPISS, WysokoĂÊ minimum egzystencji..., op. cit.

Dane zaprezentowane w tabeli 5 wskazujÈ na to, ĝe gospodarstwa domowe zbwojewództwa podkarpackiego z dwójkÈ dzieci po wprowadzeniu programu „Rodzina
500+” bÚdÈ mogïy pozwoliÊ sobie na zadïuĝenie, które bÚdzie oznaczaÊ miesiÚczne spïaty w wysokoĂci 2036 zï, a dla rodzin z trójkÈ dzieci w wysokoĂci 2188 zï.
36
37

IPiSS, WysokoĂÊ minimum egzystencji, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2 (dostÚp: 30.04.2016).
J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna..., op. cit., s. 59–61.
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Dopuszczalny poziom zadïuĝenia taki, aby wskaěnik DtI nie przekroczyï 0,5 po
wprowadzeniu programu, wyniesie 1018 zï w rodzinach z dwójkÈ dzieci ib1094bzï
wbrodzinach z trójkÈ dzieci. ¥rednio rodziny z dwójkÈ dzieci bÚdÈ mogïy zwiÚkszyÊ
swoje zadïuĝenie o 33%, a dla rodzin z trójkÈ dzieci oznacza wzrost dopuszczalnego
zadïuĝenia aĝ o 84%, aby jednak nie dopuĂciÊ do jego nadmiernego wzrostu dodatkowy wzrost zadïuĝenia nie powinien byÊ wiÚkszy niĝ 15% w rodzinach z dwójkÈ
dzieci i 30% w rodzinach z trójkÈ dzieci.
Warto jeszcze zauwaĝyÊ, ĝe bez wsparcia programu zdolnoĂÊ kredytowa mierzona buforem dochodowym jest mniejsza w rodzinach 2+3 niĝ w rodzinach 2+2, co
wynika z wyĝszych koniecznych wydatków na utrzymanie rodziny. Rodziny z trójkÈ
dzieci majÈ otrzymaÊ jednak wyĝsze Ăwiadczenie i ten dodatkowy wzrost wielkoĂci
dochodu bÚdzie dla nich na tyle znaczÈcy, ĝe ich zdolnoĂÊ kredytowa bÚdzie wyĝsza niĝ rodzin z dwójkÈ dzieci. Wskaěnik DtI w swojej specyfice nie uwzglÚdnia
liczby osób na utrzymaniu w rodzinie i dlatego zdolnoĂÊ kredytowa mierzona jego
dopuszczalnym poziomem dla rodzin 2+2 i 2+3 jest taka sama przed dodatkowym
wsparciem wynikajÈcym z programu, a bÚdzie wyĝsza dla rodzin 2+3 po pozyskaniu dodatkowych Ăwiadczeñ ze wzglÚdu na wyĝszy dochód tych rodzin.
W tabeli 6 przedstawione zostaïy wyliczenia zdolnoĂci kredytowej gospodarstw
domowych z zaïoĝeniem, ĝe gospodarstwa te majÈ juĝ pewne zobowiÈzania, które
muszÈ spïacaÊ38. Do oszacowania wielkoĂci tych zobowiÈzañ wykorzystano dane
dotyczÈce zadïuĝenia z Diagnozy Spoïecznej, zgodnie z którymi 40% zadïuĝonych
gospodarstw domowych przeznacza na spïatÚ swojego zadïuĝenia od 10% do 20%
wielkoĂci miesiÚcznych dochodów, a 28% zadïuĝonych gospodarstw przeznacza na
spïatÚ zobowiÈzañ do 10% wielkoĂci dochodów39. Zatem dla pierwszej grupy przyjÚto wspóïczynnik korygujÈcy na poziomie 15% wielkoĂci dochodów netto, ab dla
drugiej – 5% wielkoĂci dochodów netto.
Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami po wprowadzeniu programu „Rodzina
500+” bufor dochodowy dla gospodarstw domowych z dwójkÈ dzieci bÚdzie dodatni, jeĂli miesiÚczne wydatki na zadïuĝenie nie przekroczÈ kwoty 1871 zï wbrodzinach, których dotychczasowe wydatki na obsïugÚ dïugu stanowiÈ Ărednio 5% ich
dochodów, i 1541 zï w rodzinach, które dotÈd wydawaïy 15% swoich dochodów na
obsïugÚ dïugu. Dodatkowe pieniÈdze otrzymane w ramach programu oznaczajÈ dla
tych rodzin moĝliwoĂÊ zwiÚkszenia swojego zadïuĝenia kolejno o 36% i 48%. Aby
nie przekroczyÊ dopuszczalnego poziomu wskaěnika DtI, gospodarstwa domowe
zbdwójkÈ dzieci mogÈ teraz zadïuĝyÊ siÚ na kwotÚ, która generuje miesiÚczne wy-

38

39

Èczna kwota zalegïych pïatnoĂci mieszkañców województwa podkarpackiego na koniec
2014broku wyniosïa 1,15 mld zï, a Ărednie zalegïe zadïuĝenie klienta podwyĝszonego ryzyka to
15b766bzï (zob. BIGInfoMonitor, InfoDïug. Ogólnopolski raport o zalegïym zadïuĝeniu i klientach podwyĝszonego ryzyka. Polskie regiony, styczeñ 2015, s. 45).
J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna..., op. cit., s. 59–61.
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datki obmaksymalnej wartoĂci 1732 zï, jeĂli ich wydatki na obsïugÚ dotychczasowego zadïuĝenia wynosiïy 5% (17% wzrost moĝliwoĂci zadïuĝania siÚ) lub 1403bzï,
jeĂli ich wydatki na obsïugÚ dotychczasowego zadïuĝenia wynosiïy 15% (wzrost
moĝliwoĂci zadïuĝania siÚ o 22%).
Tabela 6. Zmiany zdolnoĂci kredytowej gospodarstw domowych
wbwojewództwie podkarpackim pod wpïywem programu „Rodzina 500+”
(Wariant II – z przyjÚciem wspóïczynnika korygujÈcego okreĂlajÈcego
poziom dotychczasowego zadïuĝenia, w zï)
Model rodziny
Wspóïczynnik korygujÈcy

2+2
0,05

2+3

0,15

0,05

0,15

Dochód netto bez 500+

3 294 3 294 3 294 3 294

Dochód netto z 500+

3 794 3 794 4 294 4 294

Wydatki na podstawowe potrzeby rodziny

1 759 1 759

2106

2106

165

494

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg bufor dochodowy
bez 500+

1 371 1 041 1 024

694

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg bufor dochodowy
z 500+

1 871 1 541 2 024 1 694

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg DtI bez 500+

1 482 1 153 1 482 1 153

Dopuszczalny poziom zadïuĝenia wg DtI z 500+

1 732 1 403 1 982 1 653

Wydatki na dotychczasowe zadïuĝenie

165

494

Wzrost dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia
wgbbuforu dochodowego (%)

36

48

98

144

Wzrost dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia wg DtI (%)

17

22

34

43

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych: J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna...,
op. cit., s. 59–61., IPISS, WysokoĂÊ minimum egzystencji..., op. cit.

W rodzinach obciÈĝonych dïugiem z trójkÈ dzieci odczuwalny wzrost zdolnoĂci
kredytowej jest najwiÚkszy. Rodziny, które wydajÈ na obsïugÚ swojego zadïuĝenia
5% wartoĂci dochodów, majÈ obecnie bufor dochodowy o wartoĂci 1024 zï, abrodziny z 15% kosztami zadïuĝenia – tylko 694 zï. Po wprowadzeniu programu rodzina
zbwydatkami na obsïugÚ zadïuĝenia rzÚdu 5% bÚdzie mogïa pozwoliÊ sobie na kredyty i poĝyczki, które wymagajÈ miesiÚcznej spïaty na poziomie 2024 zï, abrodzina
z wyĝszym dotychczasowym obciÈĝeniem dïugiem – na 1694 zï. Wzrost zdolnoĂci
kredytowej liczony w ten sposób jest bardzo duĝy, roĂnie ona odpowiednio o 98%
ib144%. Dopuszczalny dodatkowy poziom zadïuĝenia wyliczany wedïug wskaěnika
DtI w rodzinach z dwójkÈ dzieci wyniesie 17% przy niĝszym dotychczasowym zadïuĝeniu i 22% przy wyĝszym zadïuĝeniu, natomiast w rodzinach 2+3 wyliczony
wzrost zdolnoĂci kredytowej wyniesie odpowiednio: 34% i 43%.
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Podobnie jak w wariancie bez dotychczasowego zadïuĝenia gospodarstw domowych, równieĝ i w tym przypadku dopuszczalny poziom zadïuĝenia wedïug buforu dochodowego przed zmianami jest niĝszy w rodzinach z trójkÈ dzieci, ale po
uzyskaniu Ăwiadczenia z programu „Rodzina 500+” sytuacja zmieni siÚ i bÚdzie
on dla tych rodzin wyĝszy. Równieĝ, zgodnie z wskaěnikiem DtI, rodziny z trójkÈ
dzieci po wprowadzeniu programu bÚdÈ mieÊ wyĝszÈ zdolnoĂÊ kredytowÈ od rodzin
zbdwójkÈ dzieci, przy tym samym procentowym obciÈĝeniu dochodów kosztem spïat
dotychczasowych zobowiÈzañ. Z kolei, porównujÈc zmiany zdolnoĂci kredytowej
tego samego modelu rodziny przy róĝnym poziomie dotychczasowego obciÈĝenia
dïugiem, moĝna zauwaĝyÊ wiÚkszy procentowy wzrost zdolnoĂci kredytowej rodzin
bardziej zadïuĝonych, przy oczywiĂcie mniejszej miesiÚcznej sumie pieniÚdzy, którÈ
te rodziny mogÈ wydaÊ na obsïugÚ swoich zobowiÈzañ.
Jeszcze innym sposobem wyznaczania dopuszczalnego, bezpiecznego poziomu
zadïuĝenia gospodarstw domowych jest odwoïanie siÚ do zasady 28/36, która zaleca
stosowanie nastÚpujÈcych reguï:
Y 28% DtI, tzw. front ratio, czyli kredytobiorca powinien na raty kredytu hipotecznego oraz dodatkowe koszty mieszkaniowe przeznaczaÊ w sumie nie wiÚcej
niĝ 28% swoich dochodów,
Y 36% DtI, tzw. back ratio, czyli wydatki na obsïugÚ wszystkich typów zadïuĝenia
w sumie nie powinny przekraczaÊ 36% miesiÚcznych dochodów.
W Stanach Zjednoczonych uwaĝa siÚ, ĝe wskaěnik DtI na poziomie 36% oznacza zbliĝajÈce siÚ problemy ze spïatÈ dïugu, a jeĂli siÚgnie on 50% to jest to sytuacja alarmowa, zwiastujÈca powaĝne kïopoty finansowe. W tabeli 7 przedstawiono
wyliczenia zmian dopuszczalnego poziomu zadïuĝenia gospodarstw domowych
wbwojewództwie podkarpackim zgodnie z zasadÈ 28/3. Obliczenia prowadzone byïy
wbdwóch wariantach, pierwszym zakïadajÈcym, ĝe gospodarstwa domowe nie miaïy
do tej pory ĝadnego zadïuĝenia, i drugim, przyjmujÈcym Ăredni poziom zadïuĝenia
gospodarstw domowych w Polsce.
Rodzina z dwójkÈ czy trójkÈ dzieci, która nie ma ĝadnych dïugów, moĝe sobie
teraz pozwoliÊ na kredyt hipoteczny, który oznacza maksymalnÈ miesiÚcznÈ ratÚ
w wysokoĂci 922 zï, a po wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” kwota ta wzroĂnie o 15% w rodzinach z dwójkÈ dzieci i wyniesie 1062 zï oraz o 30% w rodzinach
z trójkÈ dzieci i wyniesie 1186 zï. O taki sam procent zwiÚkszy siÚ zdolnoĂÊ tych
gospodarstw domowych do zwiÚkszenia zadïuĝenia z tytuïy wszelkiego rodzaju kredytów i poĝyczek, przy czym rodziny 2+2 bÚdÈ mogïy pozwoliÊ sobie teraz na ratÚ
zbtytuïu caïoĂci zadïuĝenia 1366 zï zamiast 1186 zï, a rodziny 2+3 odpowiednio – na
kwotÚ 1546 zï zamiast 1186 zï.
ZdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych juĝ zadïuĝonych zwiÚkszy siÚ bardziej. W rodzinach 2+2, w których koszty zadïuĝenia siÚgajÈ 5% ich wielkoĂci dochodów, nastÈpi poprawa zdolnoĂci kredytowej o 18% w odniesieniu do kredytów
hipotecznych i wszystkich rodzajów kredytów i poĝyczek, a tam gdzie miesiÚczne
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wydatki na zadïuĝenie siÚgajÈ 15% wielkoĂci dochodów nastÈpi wzrost zdolnoĂci do
zaciÈgania kredytów hipotecznych o 33% i o 26% zdolnoĂci do zaciÈgania wszystkich rodzajów kredytów i poĝyczek. W rodzinach 2+3 o mniejszym obciÈĝeniu dïugiem dopuszczalny poziom zadïuĝenia z tytuïu kredytów hipotecznych wzroĂnie
ob37%, a z tytuïu caïego zadïuĝania o 35%. Rodziny bardziej zadïuĝone odnotujÈ
wzrost zdolnoĂci do zaciÈgania kredytów hipotecznych o 65% i 52% wzrost zdolnoĂci do zaciÈgania wszystkich typów kredytów i poĝyczek.
Tabela 7. Zmiany zdolnoĂci kredytowej gospodarstw domowych
w województwie podkarpackim pod wpïywem programu „Rodzina 500+”
zgodnie z zasadÈ 28/36 (w zï)
Brak
zadïuĝenia

¥redni poziom zadïuĝenia

Model rodziny

2+2

2+3

2+2

2+3

2+2

2+3

Dochód netto bez 500+

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

3 294

Dochód netto z 500+

3 794

4 294

3 794

4 294

3 794

4 294

Wspóïczynnik korygujÈcy

0

0

0,05

0,05

0,15

0,15

Wydatki na dotychczasowe
zadïuĝenie

0

0

165

165

494

494

922

922

758

758

428

428

28% DtI z 500+

1 062

1 202

898

1 038

568

708

36% DtI bez 500+

1 186

1 186

1 021

1 021

692

692

36% DtI z 500+

1 366

1 546

1 201

1 381

872

1 052

Wzrost dopuszczalnego poziomu
zadïuĝenia wg 28% DtI (%)

15

30

18

37

33

65

Wzrost dopuszczalnego poziomu
zadïuĝenia wg 36% DtI (%)

15

30

18

35

26

52

28% DtI bez 500+

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych: J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna...,
op. cit., s. 38.

4. STRUKTURA ZOBOWIkZA GOSPODARSTW DOMOWYCH
ZwiÚkszona zdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych prawdopodobnie przeïoĝy siÚ na wiÚkszÈ liczbÚ zaciÈganych przez nie zobowiÈzañ. W analizie potencjalnych zmian dotyczÈcych zobowiÈzañ gospodarstw domowych waĝny jest nie tylko
poziom dotychczasowego zadïuĝenia, ale i jego cel, a takĝe ciÚĝar spïaty, jaki gospodarstwa domowe odczuwajÈ. Na podstawie poïÈczenia informacji o ciÚĝarze spïat
z celem zaciÈgniÚtego zobowiÈzania moĝliwe jest przeprowadzenie dekompozycji
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zadïuĝenia i dekompozycji spïat. SÈ to czÚsto róĝne wielkoĂci, co wynika z róĝnych
terminów, na jakie zaciÈgane sÈ zobowiÈzania i od wysokoĂci oprocentowania40.
Wbtabeli 8 przedstawiono strukturÚ zobowiÈzañ gospodarstw domowych w Polsce
w zaleĝnoĂci od celu zadïuĝenia, a takĝe udziaï poszczególnych celów wbcaïkowitym
budĝecie spïat zobowiÈzañ.
Tabela 8. Struktura zobowiÈzañ gospodarstw domowych w Polsce
i ich spïat w 2015 roku ze wzglÚdu na cel ich zaciÈgniÚcia
Szacunkowy
odsetek caïkowitej
wielkoĂci
zobowiÈzañ
przeznaczonych
na sfinansowanie
wybranego celu

Szacunkowy
odsetek caïkowitej
wielkoĂci spïat
zobowiÈzañ
przeznaczonych
na sfinansowanie
wybranego celu

1. BieĝÈce wydatki konsumpcyjne
(np. ĝywnoĂÊ, odzieĝ, obuwie)

1,6

4,5

2. Staïe opïaty (np. mieszkaniowe)

0,8

1,8

3. Zakup dóbr trwaïego uĝytku

6,1

16,6

4. Zakup domu, zakup mieszkania,
wkïad do spóïdzielni
mieszkaniowej

66,5

36,9

5. Remont domu, mieszkania

12,2

17,6

6. Leczenie

1,1

2,4

7. Zakup, dzierĝawa narzÚdzi do pracy
(maszyny, wynajem lokalu itd.)

1,2

2,0

8. Wypoczynek

0,8

1,5

9. Zakup papierów wartoĂciowych

0,1

0,2

10. Spïata wczeĂniejszych dïugów

2,1

4,4

11. Rozwój wïasnej dziaïalnoĂci
gospodarczej

3,2

3,5

12. Ksztaïcenie wïasne

0,7

0,6

13. Ksztaïcenie dzieci

0,3

0,6

14. Zabezpieczenie przyszïoĂci dzieci

0,4

0,9

15. Inne cele

3,0

6,5

Cel zaciÈgniÚcia zobowiÈzania

½ródïo: J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna..., op. cit., s. 73.

40

J. Czapiñski, T. Panek (red.), Diagnoza spoïeczna..., op. cit., s. 72.
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NajwiÚkszy udziaï w strukturze zobowiÈzañ (67%) stanowiÈ kredyty i poĝyczki
zaciÈgniÚte na cele mieszkaniowe, równieĝ spïaty na ten cel sÈ najwiÚkszym obciÈĝeniem dla gospodarstw domowych (37%). Fakt, ĝe odsetek wielkoĂci spïat jest tu
duĝo niĝszy od odsetka wielkoĂci zobowiÈzañ, wynika z dïugich terminów, na jakie
zaciÈgane sÈ kredyty mieszkaniowe. Moĝna spodziewaÊ siÚ rosnÈcej roli kredytu
na cele mieszkaniowe. Dodatkowa zdolnoĂÊ kredytowa moĝe pozwoliÊ rodzinom
zebĂrodkowych przedziaïów wynagrodzeñ uzyskaÊ kredyt mieszkaniowy, który dotychczas byï dla nich niedostÚpny.
W nastÚpnej kolejnoĂci gospodarstwa domowe zadïuĝajÈ siÚ w celu remontu
mieszkania (12%) lub zakupu dóbr trwaïego uĝytku (6%). Te dwa cele stanowiÈ
obecnie najczÚstszy motyw siÚgania po kredyty/poĝyczki41 i moĝna siÚ spodziewaÊ,
ĝe na terenach sïabiej rozwiniÚtych, jak np. województwo podkarpackie, dodatkowe
dochody i dodatkowa zdolnoĂci kredytowa zostanie równieĝ wykorzystana w tym
celu. Obecnie gospodarstwa domowe przeznaczajÈ na spïatÚ tych zobowiÈzañ 18%
i 17%. Najmniej, bo tylko 0,1%, stanowiÈ zobowiÈzania zaciÈgniÚte w celu zakupu
papierów wartoĂciowych.
AnalizujÈc zebrane dane, warto zauwaĝyÊ, ĝe najbardziej kosztowne sÈ kredyty na
bieĝÈce wydatki konsumpcyjne i przeznaczane na spïatÚ wczeĂniejszego zadïuĝenia.
Kredyty na ĝywnoĂÊ, odzieĝ, obuwie, itp. stanowiÈ jedynie 1,6% caïkowitej wielkoĂci
zobowiÈzañ gospodarstw domowych, ale gospodarstwa domowe przeznaczajÈ na ich
spïatÚ aĝ 4,5% wszystkich spïat. Podobnie zadïuĝenie na poczet wczeĂniej zaciÈgniÚtych kredytów i poĝyczek stanowi 2,5% wszystkich zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ, a na ich
spïatÚ przeznaczanych jest 4,4% caïej kwoty spïat. Kredyty na wydatki konsumpcyjne
ibspïatÚ zalegïych zobowiÈzañ sÈ czÚsto udziaïem grup najbiedniejszych, abfakt istnienia
zalegïych zobowiÈzañ wynika czÚsto z bïÚdów popeïnianych przez sïabo wyedukowane
gospodarstwa domowe42, takich jak chociaĝby koncentrowanie siÚ na teraěniejszoĂci,
abpomijanie konsekwencji zadïuĝenia w przyszïym okresie43.
DostÚp do kredytów mieszkaniowych w duĝym stopniu determinuje korzystanie z innych typów kredytów44. Przy analizie wpïywu programu „Rodzina 500+”
na zdolnoĂÊ kredytowÈ gospodarstw domowych i strukturÚ ich zobowiÈzañ warto
zwróciÊ jeszcze uwagÚ na zapisy Rekomendacji S45, która, obok opisywanej wcze-

41
42

43
44
45

Ibidem, s. 73.
J.Y. Campbell, Household Finance, „Journal of Finance” 2006, 61(4); L. Wang, W.bLu, N. Malhotra, Demographics, attitude, personality and credit card features correlate with credit card
debt: A view from China, „Journal of Economic Psychology” 2011, 32(1).
B. ¥wiecka, M. Koziñski, Rola perspektywy czasowej..., op. cit.
G. WaïÚga, Zmiany w polityce kredytowej banków a zadïuĝenie polskich gospodarstw domowych,
„Konsumpcja i Rozwój” 2015, 1(40), s. 50.
KNF,bRekomendacja S dotyczÈca dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2013a, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013._tcm75-34880.pdf (dostÚp: 6.05.2016).
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Ăniej Rekomendacji T46, jest jednÈ z gïównych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczÈcych udzielania kredytów przez banki. Zgodnie z RekomendacjÈ S do wyznaczania poziomu dochodów w analizie zdolnoĂci kredytowej banki
powinny braÊ pod uwagÚ tylko te Ăwiadczenia, które majÈ charakter staïy w caïym
okresie kredytowania. ¥wiadczenia z programu wypïaca siÚ do czasu osiÈgniÚcia
przez dziecko peïnoletnioĂci, czyli maksymalnie przez 18 lat, podczas gdy kredyty
hipoteczne czÚsto udzielane sÈ na 20–30blat. Zupeïnie inaczej wyglÈda perspektywa
jeĂli chodzi o kredyty gotówkowe. Tutaj naleĝy siÚ spodziewaÊ wzrostu dostÚpnoĂci takich kredytów. Zatem podsumowujÈc moĝna stwierdziÊ, ĝe po wprowadzeniu
programu moĝe nastÈpiÊ zmiana struktury zadïuĝenia gospodarstw domowych,
zwiÚkszy siÚ liczba zaciÈganych kredytów gotówkowych przy niezmienionym poziomie kredytów mieszkaniowych.
Bardziej liberalne od banków sÈ firmy parabankowe47, które uwzglÚdniajÈ
w swoich kalkulacjach kaĝdy rodzaj dochodu i tutaj moĝna przyjÈÊ, ĝe bÚdÈ one
skïonne udzielaÊ kredytów rodzinom, w których znaczna czÚĂÊ dochodu pochodzi
zebĂwiadczeñ programu. Poniewaĝ instytucje parabankowe udzielajÈ zwykle poĝyczek na maïe kwoty i krótkie terminy, to raczej nie bÚdÈ to pieniÈdze przeznaczone
na zakup mieszkania. Potwierdza to wczeĂniejszy wniosek dotyczÈcy prawdopodobnych zmian w strukturze zadïuĝenia.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza pokazaïa moĝliwe zmiany wielkoĂci dochodów i poziomu zdolnoĂci kredytowej, jakie mogÈ zajĂÊ pod wpïywem programu „Rodzina
500+” na terenach sïabo rozwiniÚtych gospodarczo na przykïadzie województwa
podkarpackiego. W prowadzonych badaniach posïugiwano siÚ w duĝym stopniu
wielkoĂciami zagregowanymi, co jest wadÈ takiego rozwiÈzania. Niemniej jednak
sposób kalkulacji stanowi swego rodzaju propozycjÚ dla instytucji finansowych, która moĝe znaleěÊ zastosowanie pod warunkiem zgromadzenia przez nie odpowiedniej iloĂci danych. Analiza zgromadzonego materiaïu pozwoliïa na sformuïowanie
nastÚpujÈcych wniosków:
1. ¥wiadczenia otrzymywane przez rodziny w ramach programu „Rodzina 500+”
mogÈ zwiÚkszyÊ atrakcyjnoĂÊ gospodarstw domowych dla banków jako potencjalnych kredytobiorców. Wsparcie to ma charakter regularny i dodatkowe dochody, pomimo ĝe nie sÈ wysokie, to sÈ uwaĝane za stabilne. Moĝe to spowodowaÊ, ĝe banki przychylnie spojrzÈ na Ăwiadczenia wypïacane przez pañstwo.
46
47

KNF,bRekomendacja T dotyczÈca dobrych praktyk..., op. cit..
PwC, Rynek firm poĝyczkowych w Polsce, 2013, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2013/rynek-firm-pozyczkowych-w-polsce.html (dostÚp: 6.05.2016).
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JeĂli banki zdecydujÈ siÚ na potraktowanie dodatkowych Ăwiadczeñ otrzymywanych przez gospodarstwa domowe w ramach programu „Rodzina 500+” jako
elementów dochodu i uwzglÚdniÈ je przy wyznaczaniu zdolnoĂci kredytowej
swoich klientów, to taki wzrost wielkoĂci dochodów przeïoĝy siÚ na wzrost zdolnoĂci kredytowej i zwiÚkszonÈ aktywnoĂÊ gospodarstw domowych na rynku instytucji finansowych.
2. Gospodarstwa domowe o najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymajÈ najwiÚksze wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+”, równoczeĂnie naleĝy
zauwaĝyÊ, ĝe sÈ to rodziny, które ponoszÈ najwiÚksze koszty spïaty zobowiÈzañ.
NajwiÚkszy procentowy wzrost zdolnoĂci kredytowej bÚdzie w tych rodzinach,
które miaïy najgorszÈ sytuacjÚ wyjĂciowÈ, czyli z duĝÈ liczbÈ dzieci i juĝ zadïuĝonych. W rodzinach z trójkÈ dzieci zdolnoĂÊ kredytowa wzroĂnie bardziej niĝ
w rodzinach z dwójkÈ dzieci. W rodzinach z wiÚkszym dotychczasowym obciÈĝeniem dïugiem zdolnoĂÊ kredytowa bÚdzie wyĝsza.
3. Pomimo procentowego najwiÚkszego wzrostu zdolnoĂci kredytowej w rodzinach najbiedniejszych, caïkowita zdolnoĂÊ kredytowa gospodarstw domowych
naleĝÈcych do najniĝszych przedziaïów wynagrodzeñ ciÈgle jeszcze nie bÚdzie
na tyle wysoka, aby staïy siÚ one atrakcyjnymi klientami dla banków. Dopiero
gospodarstwa z kolejnych grup zwiÚkszÈ swojÈ zdolnoĂÊ na tyle, ĝe bÚdÈ mogïy
pozwoliÊ sobie na zaciÈgniÚcie kredytów konsumpcyjnych, jeszcze z kolejnych –
na kredyty mieszkaniowe.
4. Banki mogÈ nie zdecydowaÊ siÚ na wliczanie dodatkowych Ăwiadczeñ z programu do zdolnoĂci kredytowej wyliczanej na poczet kredytów hipotecznych, ale
prawdopodobnie zdecydujÈ siÚ na ten krok w odniesieniu do kredytów gotówkowych. Zmieni to strukturÚ zadïuĝenia, wzroĂnie liczba udzielanych kredytów
gotówkowych wszelkiego typu, przy staïej liczbie udzielanych kredytów mieszkaniowych.
W tej sytuacji niezwykle istotna staje siÚ analiza zagroĝeñ, wynikajÈcych
zbewentualnego nadmiernego zadïuĝania siÚ gospodarstw domowych. Zarówno gospodarstwa domowe jak i banki powinny we wïasnym interesie przestrzegaÊ norm
ostroĝnoĂciowych oraz wszelkich wytycznych okreĂlajÈcych granice bezpiecznego
zadïuĝania siÚ. Nawet w sytuacji, kiedy kredyt jest dostÚpny dla klienta, to powinien on zastanowiÊ siÚ nad tym, czy jego spïata nie bÚdzie zbyt duĝym obciÈĝeniem
dla budĝetu rodziny. Podobnie banki powinny podchodziÊ ostroĝnie do udzielania
kredytów i nawet, jeĂli regulacje nadzorcze nie ograniczajÈ moĝliwoĂci jego przyznania, to za kaĝdym razem powinna zostaÊ przeprowadzona indywidualna kalkulacja ryzyka kredytowego.
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Streszczenie
Gïównym celem artykuïu byïo pokazanie wpïywu programu „Rodzina 500+”
na wzrost wielkoĂci dochodów, zdolnoĂci kredytowej i strukturÚ zadïuĝenia gospodarstw domowych na terenach sïabo rozwiniÚtych gospodarczo. Jako przykïad
ubogiego regionu wybrano województwo podkarpackie, a w badaniach wykorzystano dane statystyczne dotyczÈce dochodów, wydatków oraz zadïuĝenia gospodarstw
domowych dla tego województwa oraz dla caïego kraju. Praca zwiera propozycjÚ
sposobu kalkulacji wpïywu programu „Rodzina 500+” na wzrost zdolnoĂci kredytowej, która moĝe zostaÊ zaadaptowana przez instytucje finansowe, jednoczeĂnie
stanowi gïos w dyskusji na temat konsekwencji wprowadzenia tego programu.
Sïowa kluczowe: finanse gospodarstw domowych, konsumpcja, zadïuĝenie, zdolnoĂÊ kredytowa

Abstract
The main objective of the article was to show the impact of the “Family 500+”
programme on increase of income level, credit rating and a debt structure of households in economically underdeveloped regions. As the example of the underdeveloped region Podkarpackie voivodeship was used, while in the research statistical
data concerning income, expenditures and debt of households for this voivodeship
and whole country were used. The article contains a proposition of a calculation
method of the “Family 500+” programme impact on the increase of credit rating,
that could be adapted by financial institutions, simultaneously being a voice in
abdiscussion about consequences of the programme‘s introduction.
Key words: household finance, consumption, household debt, credit rating
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