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NADMIERNE ZADU¿ANIE SI}
GOSPODARSTW DOMOWYCH – PRZYCZYNA
I SKUTEK WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

WST}P
Problematyka wykluczenia finansowego i nadmiernego zadïuĝenia staje siÚ
coraz czÚĂciej przedmiotem dziaïañ podejmowanych na szczeblu krajowym m.in.
przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoïecznej, Narodowy
Bank Polski, liczne organizacje rzÈdowe i pozarzÈdowe oraz na poziomie miÚdzynarodowym, w szczególnoĂci przez UniÚ EuropejskÈ. Wzrost znaczenia wykluczenia finansowego wynika nie tylko z przemian, jakie zachodziïy w poziomie ĝycia
spoïeczeñstwa, ale w duĝej mierze determinowany jest czynnikami leĝÈcymi po
stronie instytucji finansowych. Naleĝy wĂród nich wskazaÊ na zmiany w specyfice
i kanaïach dystrybucji usïug finansowych wywoïane rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz dynamiczny wzrost wachlarza produktów i usïug
oferowanych przez instytucje finansowe. Przemiany te doprowadziïy do traktowania wïÈczenia finansowego jako jednego z kluczowym elementów peïnego uczestniczenia w ĝyciu spoïecznym.
RosnÈce zainteresowanie problemem nadmiernego zadïuĝenia stanowi natomiast odpowiedě na zaobserwowany systematyczny wzrost zadïuĝenia gospodarstw
domowych, który w poïÈczenia z narastajÈcym bezrobociem, spowolnieniem gospo-
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darczym, pÚkniÚciem bañki spekulacyjnej na rynku nieruchomoĂci, nieuchronnie
prowadzi do obniĝenia dochodów gospodarstw domowych i zagraĝa coraz wyraěniej
terminowemu regulowaniu zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ.
¥wiadomoĂÊ skali wykluczenia finansowego oraz nadmiernego zadïuĝenia,
ab przede wszystkim negatywnych konsekwencji, jakie za sobÈ pociÈgajÈ w skali
mikroekonomicznej dla poszczególnych gospodarstw domowych, a takĝe makroekonomicznej dla caïej gospodarki, nie przekïada siÚ na rozwaĝania na gruncie identyfikacji wspóïzaleĝnoĂci i wspóïwystÚpowania obu zjawisk. W literaturze przedmiotu
brakuje opracowañ, które na bazie identyfikacji determinant obu zjawisk wskazywaïyby na istnienie zwiÈzku miÚdzy nimi.
Celem niniejszego artykuïu jest wskazanie relacji, jakie zachodzÈ miÚdzy zjawiskiem nadmiernego zadïuĝania siÚ i wykluczenia finansowego, szczególnie bankowego. Dla jego realizacji niezbÚdne bÚdzie nakreĂlenie rozmiarów zadïuĝenia
gospodarstw domowych oraz wykluczenia finansowego w Polsce, a nastÚpnie identyfikacja przyczyn i skutków obu zjawisk, ze wskazaniem na powiÈzania miÚdzy
nimi.

1. PROBLEMATYKA ZADU¿ENIA I NIEWYPACALNO¥CI
GOSPODARSTW DOMOWYCH
Jednym z typów decyzji podejmowanych przez osoby fizyczne i caïe gospodarstwa domowe sÈ te o charakterze finansowym opierajÈce siÚ na posiadanej wiedzy
ekonomicznej. PodstawowÈ determinantÈ decyzji finansowych jest konsumpcja,
rozumiana jako spoĝycie dóbr i usïug w celu zaspokojenia potrzeb. Poziom konsumpcji uzaleĝniony jest od1:
Y posiadanych dochodów osobistych;
Y wydatków sektora instytucji rzÈdowych i samorzÈdowych oraz instytucji niekomercyjnych;
Y dokonywanych wyborów uzaleĝnionych od upodobañ, preferencji, ograniczeñ
budĝetowych.
CechÈ charakterystycznÈ konsumpcji sÈ zmiany w jej strukturze wywoïane podnoszeniem siÚ poziomu ĝycia oraz przemianami zachodzÈcych w otoczeniu. Podziaï
wydatków determinowany jest hierarchiÈ potrzeb. W przypadku nieposiadania
wystarczajÈcych Ărodków do zaspokojenia potrzeb niezbÚdne staje siÚ zaciÈganie
zobowiÈzañ. Zadïuĝanie siÚ moĝe mieÊ charakter2:

1
2

Por. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s.b26–28.
B. ¥wiecka, NiewypïacalnoĂÊ gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziaïanie,
Difin, Warszawa 2009, s. 93.
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Y formalny – zadïuĝania siÚ w bankach, SKOK-ach, instytucjach kredytowych,
instytucjach ĂwiadczÈcych usïugi masowe, instytucjach pozarzÈdowych, kasach
zapomogowo-poĝyczkowych;
Y nieformalny – zaciÈganie zobowiÈzañ u rodziny, znajomych.
W obszarze pomiaru zadïuĝenia wskazywane sÈ w literaturze pewne jego poziomy3:
Y zadïuĝenie normalne – w przypadku terminowego realizowania wymagalnych
pïatnoĂci;
Y nadmierne zadïuĝenie przejĂciowe – czasowo wystÚpujÈce problemy z regulowaniem w wymaganym terminie zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ;
Y nadmierne zadïuĝenie trwaïe – gdy wystÚpujÈ dïugoterminowe trudnoĂci
wbspïacie zobowiÈzañ;
Y brak zdolnoĂci pïatniczej – zaistnienie zupeïnej niezdolnoĂci do spïaty zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ;
Y niemoĝnoĂÊ utrzymania standardu ĝycia – brak moĝliwoĂci jednoczesnego regulowania zobowiÈzañ i utrzymania dotychczasowego poziomu ĝycia;
Y niewypïacalnoĂÊ – gdy wartoĂÊ posiadanych aktywów nie pokrywa wysokoĂci
zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ.
Powstawanie zadïuĝenia, bÚdÈce efektem zaciÈgania zobowiÈzañ przez gospodarstwa domowe, jest traktowane jako naturalny etap jego rozwoju. Kredyty umoĝliwiajÈ poprawÚ jakoĂci ĝycia i zapewniajÈ lepszy dostÚp do niezbÚdnych
dóbr ibusïug, które w przeciwnym razie byïyby nie do osiÈgniÚcia, lub staïyby siÚ
dostÚpne dopiero po dïugim czasie. JeĂli jednak pojawiajÈ siÚ powaĝne problemy
zawodowe, miesiÚczna kwota dïugu przekracza tzw. rozsÈdnÈ czÚĂÊ miesiÚcznych
zarobków, liczba zaciÈgniÚtych kredytów jest zbyt wysoka, a posiadane oszczÚdnoĂci nie wystarczajÈ na zrekompensowanie nagïej sytuacji utraty dochodów – mogÈ
one doprowadziÊ do nadmiernego zadïuĝenia4.
Zjawisko nadmiernego zadïuĝenia (ang. overindebtedness) wystÚpuje wtedy, kiedy dïuĝnik nie jest w stanie spïaciÊ wszystkich swoich dïugów w perspektywie dïugoterminowej lub gdy istnieje powaĝne ryzyko, ĝe tak siÚ moĝe staÊ5. Osoby uznawane
sÈ za nadmiernie zadïuĝone w przypadku, gdy ich dochody netto nie wystarczajÈ na
pokrycie bieĝÈcych kosztów utrzymania i spïatÚ zadïuĝenia w wymaganym terminie6.
3
4
5

6

Towards a common operational definition of over-indebtedness, European Commission, February 2008, s. 8–12.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoïecznego w sprawie: Kredyty a wykluczenie
spoïeczne w spoïeczeñstwie dobrobytu, 2008/C 44/19, s. 3.
Wedïug wzorcowej definicji nadmierne zadïuĝenie oznacza obiektywnÈ niezdolnoĂÊ do zapïaty,
abdokïadniej sytuacjÚ, w której po odliczeniu od dochodu wydatków na ĝycie pozostaïa kwota
nie wystarcza na spïatÚ dïugów, gdy nadejdzie termin ich spïaty.
S. Stamp, A policy framework for addressing over-indebtedness, Dublin: Combat Poverty Agency, 2009, s. 7.
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PojÚcie nadmiernego zadïuĝenia jest bardzo róĝnie definiowane w poszczególnych krajach. W Austrii, Belgi i Luksemburgu gospodarstwa domowe sÈ postrzegane jako nadmiernie zadïuĝone wtedy, jeĂli po odjÚciu kosztów utrzymania pozostaïa kwota Ărodków pieniÚĝnych nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiÈzañ
pïatniczych. We Francji za osobÚ nadmiernie zadïuĝonÈ uwaĝa siÚ dïuĝnika, który
pomimo dobrej woli nie jest w stanie spïacaÊ zobowiÈzañ zgodnie z warunkami
przyjÚtymi w umowach. W Niemczech w definicji nadmiernego zadïuĝenia znajduje
siÚ odniesienie nie tylko do trudnoĂci w obsïudze zadïuĝenia, ale takĝe do obniĝenia
standardu ĝycia. W niektórych krajach naleĝÈcych do UE: Litwa, Buïgaria, Wïochy,
Hiszpania czy Grecja nie ma ĝadnej oficjalnie obowiÈzujÈcej definicji nadmiernego
zadïuĝenia7. W polskim ustawodawstwie moĝna znaleěÊ odniesienie do zjawiska
niewypïacalnoĂci zamiast nadmiernego zadïuĝenia. Dïuĝnika uwaĝa siÚ za niewypïacalnego, jeĝeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiÈzañ pieniÚĝnych8.
Ze wzglÚdu na rozbieĝnoĂci definicyjne w krajach czïonkowskich, na szczeblu
UE opracowano zbiór kryteriów, jakie powinny byÊ stosowane przy definiowaniu
nadmiernego zadïuĝenia9:
Y jednostkÈ pomiaru powinny byÊ gospodarstwa domowe, poniewaĝ dochody osób
fizycznych mogÈ byÊ ïÈczone, i zazwyczaj sÈ w ramach jednego gospodarstwa
domowego;
Y wskaěniki pomiaru powinny obejmowaÊ wszystkie zobowiÈzania finansowe gospodarstw domowych i nie ograniczaÊ siÚ do jednego aspektu;
Y nadmierne zadïuĝenie oznacza niemoĝnoĂÊ pokrycia kosztów i w zwiÈzku z tym
powinno byÊ postrzegane jako proces postÚpujÈcy, a nie sytuacja tymczasowa
lub jednorazowa;
Y nie jest moĝliwe rozwiÈzanie problemu nadmiernego zadïuĝenia poprzez zaciÈganie kolejnych zobowiÈzañ;
Y regulowanie zobowiÈzañ przez gospodarstwa domowe wymaga znacznego
zmniejszenia wydatków (lub znalezienia sposobów na zwiÚkszenie swoich dochodów).
Na potrzeby niniejszego opracowania zostanie przyjÚta definicja interpretujÈca
nadmierne zadïuĝanie siÚ jako zjawisko spoïeczne, obrazujÈce sytuacjÚ, w której
konsumenci definitywnie nie sÈ w stanie wywiÈzaÊ siÚ ze swoich zobowiÈzañ wbnajbliĝszej przyszïoĂci. Oznacza ona, ĝe nadmierne zadïuĝenie traktowane jest jako
caïkowite pogorszenie sytuacji finansowej, które stopniowo prowadzi do wykluczenia spoïecznego, finansowego, a nawet ubóstwa.

7
8
9

Towards a common…, op. cit., s. 34–36.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadïoĂciowe i naprawcze, Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535
ze zm., art. 11.
Over-indebtedness. New evidence from the EU-SILC special module, Research note 4/2010,
s.b3–4.
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2. SKALA ZADU¿ENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Nadmierne zadïuĝenie mierzone jest w róĝny sposób. Pomiar moĝe odbywaÊ siÚ
na podstawie administracyjnych ěródeï danych, np. w formie orzeczeñ sÈdowych,
czÚĂciej jednak brane sÈ pod uwagÚ dane wskazujÈce na zalegïoĂci w pïatnoĂciach.
JednÈ z najwiÚkszych trudnoĂci w ocenie zakresu nadmiernego zadïuĝenia w Europie jest brak wiarygodnych danych statystycznych lub brak moĝliwoĂci porównania istniejÈcych danych ze wzglÚdu na róĝne metodologie, pojÚcia i okresy pomiarów10.
Zadïuĝenie polskich gospodarstw domowych z tytuïu zaciÈgniÚtych kredytów
i poĝyczek systematycznie wzrasta. Dane publikowane przez NBP wskazujÈ, ĝe
zadïuĝenie gospodarstw domowych w odniesieniu do PKB pozostaje wprawdzie
na niĝszym poziomie niĝ w innych krajach UE (ok. 30%), jednak tempo przyrostu
zadïuĝenia jest wyĝsze11. StrukturÚ zadïuĝenia gospodarstw domowych w latach
2007, 2009 i 2011 przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Zmiany skali zadïuĝenia gospodarstw domowych w latach 2005,
2007, 2009 i 2011
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½ródïo: Diagnoza spoïeczna. Warunki i jakoĂÊ ĝycia Polaków. Raport, J. Czapiñski, T. Panek (red.),
Warszawa 2012, s. 82.

10

11

Instrumentem majÈcym na celu dostarczenie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów
czïonkowskich danych dotyczÈcych dochodów, ubóstwa, wykluczenia spoïecznego i warunków
ĝycia, jest Europejskie badanie dochodów i warunków ĝycia (EU-SILC). Organizacja i metodologia badania EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) regulowana
jest rozporzÈdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 z 16 czerwca 2003br. (ze
zmianami zawartymi w rozporzÈdzeniu nr 1553/2005) dotyczÈcym statystyki dochodów ibwarunków ĝycia ludnoĂci (EU-SILC) oraz korespondujÈcymi z tym aktem prawnym rozporzÈdzeniami Komisji Europejskiej.
A. Lilico, Household Indebtness in the EU, European Parliament, 2010, s. 30.
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W latach 2005–2011 podobna liczba badanych gospodarstw domowych deklarowaïa zadïuĝenie. W 2011 r. ponad 39% badanych gospodarstw domowych potwierdziïo korzystanie z poĝyczek i kredytów. Na podobnym poziomie utrzymaïo
siÚ zadïuĝenie siÚgajÈce wysokoĂci miesiÚcznych dochodów oraz dochodów z przedziaïu od 3 do 6 miesiÚcy i 6 do 12 miesiÚcy. Najbardziej niepokojÈcym zjawiskiem
jest wzrost liczby gospodarstw domowych, których zadïuĝenie wynosiïo powyĝej
ich rocznych dochodów. W ciÈgu 6 lat to niekorzystne i niebezpieczne w skutkach
zjawisko podwoiïo siÚ.
Z punktu widzenia zwiÈzku miÚdzy zadïuĝeniem a wykluczeniem finansowym
waĝne jest okreĂlenie ěródeï zasilania gospodarstw domowych. Odpowiednie zestawienie przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2. Miejsca zadïuĝenia gospodarstw domowych
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½ródïo: Diagnoza spoïeczna…, op. cit., s. 82.

We wszystkich latach dominujÈcym ěródïem zewnÚtrznego zasilania finansowego gospodarstw domowych byïy banki. W 2011 r. 90% badanych gospodarstw domowych udzieliïo takiej odpowiedzi. W latach 2005–2011 malaïo znaczenie innych
instytucji oraz osób prywatnych jako podmiotów udzielajÈcych finansowania. Ze
wzglÚdu na dominujÈcÈ rolÚ banków jako kredytodawców, warto odnieĂÊ zmiany
w skali zadïuĝenia gospodarstw domowych do polityki kredytowej banków, jako
gïównego ograniczenia po stronie podaĝowej. Zmiany polityki kredytowej przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Zakumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej
banków
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½ródïo: Raport o stabilnoĂci systemu finansowego, NBP, grudzieñ 2012 r., s. 40.

WartoĂci dodatnie oznaczajÈ zïagodzenie, a ujemne – zaostrzenie polityki kredytowej w stosunku do koñca 2003 r. Rok 2008 okazaï siÚ przeïomowy dla zmiany polityki kredytowej zarówno wobec kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych.
W szczególnoĂci w przypadku kredytów mieszkaniowych od 2008 r. widoczne jest
systematyczne zaostrzenie polityki kredytowej. Przyczyniïo siÚ do tego odnotowane
pogorszenie jakoĂci kredytów udzielonych przy zbyt ïagodnej polityce kredytowej
oraz z koniecznoĂci dostosowania procedur kredytowych do zapisów Rekomendacjib T dotyczÈcej dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ryzykiem detalicznych
ekspozycji kredytowych12.
Przedstawione wyĝej dane nakreĂlajÈ skalÚ problemu zadïuĝenia gospodarstw
domowych. Trudno jednak na tej podstawie okreĂliÊ znaczenie wzrostu zadïuĝenia
dla sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych, na którÈ w duĝej
mierze majÈ wpïyw pïatnoĂci zwiÈzane z obsïugÈ zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ. NiemoĝnoĂÊ spïaty zobowiÈzañ w wyznaczonym terminie, a nie sam poziom zadïuĝenia
gospodarstwa domowego, przyczynia siÚ bowiem w gïównej mierze do pogorszenia
jego sytuacji finansowej, która moĝe doprowadziÊ do niewypïacalnoĂci13.
WysokoĂÊ Ăredniego zadïuĝenia wraz z ïÈcznÈ kwotÈ zalegïych pïatnoĂci klientów czasowo niewywiÈzujÈcych siÚ ze zobowiÈzañ przedstawia rysunek 4.

12

13

Rekomendacja T – dotyczÈca dobrych praktyk w zakresie zarzÈdzania ryzykiem detalicznych
ekspozycji kredytowych, KNF, Warszawa, luty 2010 r. Od lipca 2013 r. obowiÈzywaÊ bÚdÈ postanowienia zïagodzonej Rekomendacji T.
Szerzej: A.B. Atkinson, E. Marlier, Income and living conditions in Europe, Eurostat, European
Union, 2010.
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Rysunek 4. WysokoĂÊ Ăredniego zadïuĝenie (w zï) i kwota zalegïych pïatnoĂci
klientów (w mld zï)
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½ródïo: InfoDïug, Ogólnopolski raport o zalegïym zadïuĝeniu i klientach podwyĝszonego ryzyka,
luty 2011 r., s. 5–6, InfoDïug, Ogólnopolski raport o zalegïym zadïuĝeniu i klientach podwyĝszonego
ryzyka, luty 2013 r., s. 5–8.

Dane dotyczÈce zalegïych zobowiÈzañ Polaków nie wskazujÈ na to, aby sytuacja
finansowa gospodarstw domowych ulegïa drastycznemu pogorszeniu. Niemniej
jednak w ciÈgu ostatnich 5 lat wraz z przyrostem zadïuĝenia zwiÚkszaïa siÚ kwota zalegïych pïatnoĂci i tempo jej wzrostu byïo wyĝsze niĝ Ăredniego zadïuĝenia.
WbciÈgu ostatnich czterech miesiÚcy kwota przeterminowanego zadïuĝenia wzrosïa
o 1,49bmld zïotych, czyli o 4%. Caïkowita kwota niespïaconych zobowiÈzañ wyniosïa 38,52 mld zïotych14.

3. ZJAWISKO WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I BANKOWEGO
PoczÈtkowo wykluczenie finansowe byïo rozpatrywane w kontekĂcie zmian geograficznych wpïywajÈcych na fizyczny dostÚp do usïug finansowych. Interpretacja
pojÚcia wykluczenia finansowego ulegïa zmianie w poïowie lat 90., kiedy to termin
ten zaczÚto wykorzystywaÊ w szerszym zakresie, w celu okreĂlenia osób, które majÈ
14

Dane pochodzÈ z Raportu InfoDïug, który powstaje na podstawie informacji zgromadzonych
przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dïuĝników, danych z bazy Biura Informacji Kredytowej
ib Bankowego Rejestru ZwiÈzku Banków Polskich. Wzrost zadïuĝenia wynika z jednej strony zb rzeczywistego przyrostu zobowiÈzañ gospodarstw domowych, ale z drugiej jest efektem
uszczelnienia systemu wymiany informacji.
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ograniczony dostÚp do gïównego nurtu usïug finansowych juĝ bez koncentrowania
siÚ na fizycznych lub geograficznych barierach15.
Zgodnie z jednÈ z najbardziej popularnych definicji wykluczenie finansowe dotyczy osób, które nie majÈ ĝadnych relacji z instytucjami finansowymi lub relacje
te sÈ na niezadowalajÈcym poziomie w odniesieniu do gïównego nurtu finansowego
(ang. mainstream market), przez co osoby te w celu realizacji swoich potrzeb siÚgajÈ
do usïug instytucji dziaïajÈcych bez odpowiednich zezwoleñ16.
Warto takĝe wskazaÊ na definicjÚ, na którÈ powoïuje siÚ Komisja Europejska
wb raporcie Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion.
Zgodnie z niÈ wykluczenie finansowe jest to: proces, w którym obywatele doĂwiadczajÈ problemów w dostÚpie do i /lub korzystaniu z produktów i usïug finansowych
na gïównym rynku (ang. mainstream market), które sÈ odpowiednie do ich potrzeb
ibumoĝliwiajÈ im prowadzenie normalnego ĝycia w spoïeczeñstwie17.
Ze zbliĝonym podejĂciem do wykluczenia finansowego moĝna spotkaÊ siÚ wbpublikacji autorstwa L. Anderolni, zgodnie z którÈ: wykluczenie finansowe to trudnoĂci, jakich doĂwiadczajÈ osoby o niskich dochodach i znajdujÈce siÚ w niekorzystnej
sytuacji spoïecznej (ang. socially disadvantaged) w korzystaniu z usïug finansowych, które sÈ im potrzebne – np. posiadanie konta i moĝliwoĂci dokonywania rozliczeñ bezgotówkowych, dostÚp do kredytu o rozsÈdnym poziomie oprocentowania
czy teĝ dokonywanie nawet niewielkich oszczÚdnoĂci, z uwzglÚdnieniem niestabilnej
sytuacji zawodowej18.
Wedïug takiego okreĂlenia wykluczenia finansowego, bazujÈcego na barierach
wbkorzystaniu z usïug finansowych, moĝna zidentyfikowaÊ i wymieniÊ róĝne aspekty wykluczenia19:
Y wykluczenie ze wzglÚdu na dostÚpnoĂÊ geograficznÈ (ang. geographical access);
Y wykluczenie ze wzglÚdu na dostÚpnoĂÊ (ang. access exclusion) – wystÚpujÈce
wb przypadku, gdy ograniczenia w dostÚpie wynikajÈ z procesu oceny ryzyka
przez instytucjÚ finansowÈ;
15
16

17
18

19

Szerzej: E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion. Bristol: Policy Press, 1999.
Gïówny rynek finansowy rozumiany jest jako instytucje finansowe dziaïajÈce na podstawie zezwoleñ uzyskanych przez odpowiednie organy. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego.
J. Buckland, Hard Choices: Financial Exclusion, Fringe Banks and Poverty in Urban Canada,
University of Toronto Press, 2012, s. 3–4.
Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European
Commission,VC/2006/0183, March 2008, s. 10–12.
L. Anderloni, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni, M.D. Braga,
E.M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer – Verlag Berlin–Heidelberg 2007, s. 7. Por. S.P. Sinclair,
Financial Exclusion: an introductory survey, Edinburgh: Heriot Watt University Centre for
Research into Socially Inclusive Services (CRSIS), 2001, s. 14.
Szerzej: E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out?…, op. cit.
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Y wykluczenie ze wzglÚdu na warunki (ang. conditon exclusion) – wystÚpujÈce
w sytuacji, kiedy oferta produktowa nie jest wïaĂciwie dopasowana do potrzeb
danej grupy osób;
Y wykluczenie cenowe (ang. price exclusion) – zwiÈzane z istnieniem zbyt wysokich cen, które sÈ barierÈ w dostÚpie do usïug finansowych;
Y wykluczenie marketingowe (ang. marketing exclusion) – istniejÈce w sytuacji,
kiedy dana grupa osób zostaje wykluczona zgodnie z przyjÚtÈ politykÈ marketingowÈ instytucji finansowej;
Y samowykluczenie (ang. self-exclusion) – przyczyny tego rodzaju wykluczenia
leĝÈ w przekonaniu grupy osób o braku potrzeby korzystania zb usïug bankowych ze wzglÚdu na oczekiwane rozczarowanie po skorzystaniu z tych usïug.
Niekiedy jest to wynikiem odmówienia dostÚpu do usïug finansowych w przeszïoĂci lub przekonaniem, ĝe instytucje finansowe nie akceptujÈ niektórych
grup osób, np. mniejszoĂci narodowych.
Ze wzglÚdu na dÈĝenie do identyfikacji zaleĝnoĂci zachodzÈcych miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym zadïuĝeniem, istotne jest wyróĝnienie wykluczenia cenowego, wykluczenia ze wzglÚdu na warunki, dostÚpnoĂÊ oraz samowykluczenia.
W wÈskim ujÚciu wykluczenie finansowe moĝe byÊ rozumiane jako trudnoĂci
wbdostÚpie, jak i utrudnienia w korzystaniu z usïug finansowych. W szerszym zaĂ,
jako skutki wystÈpienia trudnoĂci w dostÚpie do usïug finansowych powstrzymujÈce od wïÈczenia finansowego osoby, które byïyby nim zainteresowane20.
W ciÈgu ostatnich kilku lat rozmiary wykluczenia finansowego zmniejszyïy siÚ.
Zgodnie z najnowszymi dostÚpnymi danymi 84% obywateli UE i jedynie 68% obywateli Polski posiada rachunek bankowy. PopularnoĂÊ pozostaïych usïug finansowych wykazuje podobne dysproporcje. Porównanie zakresu korzystania z produktów finansowych w Polsce na tle UE przedstawia rysunek 5.
NiepokojÈco przedstawiajÈ siÚ dysproporcje w zakresie korzystania z produktów
finansowych w Polsce na tle pozostaïych krajów UE. SÈ one szczególnie widoczne
w przypadku produktów z sektora bankowego. Z kart kredytowych korzysta 19%
Polaków, podczas gdy Ărednia europejska wynosi 40%, z kredytu hipotecznego korzysta 6%, przy Ăredniej dla UE 19%, jedynie podobna jest skala korzystania zbpoĝyczki gotówkowej wynoszÈca 12% dla Polski i 13% dla UE.

20

S.P. Sinclair, Financial Exclusion: an introductory…, op. cit., s. 14.

144

Problemy i poglÈdy

Rysunek 5. Porównanie zakresu korzystania z produktów finansowych
w Polsce na tle UE
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½ródïo: opracowanie na podstawie: Special Eurobarometer 373, Retail financial services, Komisja
Europejska, 2012, s. 13.

Na gruncie definiowania wykluczenia finansowego, ze wzglÚdu na znaczenie,
jakie sektor bankowy peïni na rynku finansowym oraz ze wzglÚdu na fakt, ĝe
produkty bankowe sÈ czÚsto kluczem dostÚpu do innych usïug finansowych, pojawiïy siÚ okreĂlenia oznaczajÈce wykluczenie bankowe21. Mianem tym nazywane
sÈ osoby, które nie korzystajÈ z produktów oferowanych przez sektor bankowy22.
Moĝna wskazaÊ na bardziej zaawansowane ujÚcie uwzglÚdniajÈce róĝne poziomy
ubankowienia. W literaturze wskazuje siÚ na trzy takie poziomy23:
Y osoby nieubankowione – nie majÈce rachunku bankowego i ĝadnego kontaktu
z sektorem bankowym;
Y osoby marginalnie ubankowione – majÈce ograniczony dostÚp do usïug bankowych (np. kredyty) lub korzystajÈce sporadycznie (np. raz w miesiÈcu dokonujÈce wypïaty wszystkich Ărodków z rachunku)24;

21

22
23
24

Potwierdzeniem znaczenia sektora bankowego na rynku finansowym jest fakt, ĝe stanowi on
wb Polsce okoïo 72% w strukturze systemu finansowego, podczas gdy sektor ubezpieczeñ 8%,
OFE 13%, a fundusze inwestycyjne 6%. Raport o sytuacji banków w 2011 r., UKNF, Warszawa
2012, s. 26.
V. Leeladhar, Taking Banking Services to the Common Man – Financial Inclusion, Reserve
Bank of India Bulletin, January 2006, s. 73–74.
Szerzej: National Survey of Unbanked and Underbanked Households, FDIC, December 2009.
Osoby marginalnie ubankowione definiowane sÈ takĝe jako posiadajÈce tylko rachunek oszczÚdnoĂciowy lub lokaty terminowej bez moĝliwoĂci wykonywania rozliczeñ, bez karty pïatniczej lub
czeków.
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Y osoby ubankowione – korzystajÈce z szerokiego wachlarza produktów bankowych.
Z punktu widzenia analizy zwiÈzku miÚdzy wykluczeniem bankowym a nadmiernym zadïuĝaniem siÚ szczególnie istotna bÚdzie koncentracja na dwóch
grupach osób. Przede wszystkim na osobach nieubankowionych zupeïnie oraz
ubankowionych marginalnie. W tym kontekĂcie wyïania siÚ pojÚcie wykluczenia
kredytowego. Wb przypadku dostÚpu do kredytów identyfikowane sÈ nastÚpujÈce
poziomy wykluczenia25:
Y wyïÈczenie kredytowe;
Y niewïaĂciwa oferta kredytowa oferowana przez alternatywnych kredytodawców;
Y niewïaĂciwa oferta kredytowa oferowana przez gïówny rynek finansowy;
Y wïaĂciwa oferta kredytowa oferowana przez alternatywnych kredytodawców26;
Y wïaĂciwa oferta kredytowa oferowana przez gïówny rynek finansowy.
Z tego wzglÚdu wykluczenie kredytowe dotyka dwóch podstawowych grup osób.
SÈ to osoby nie majÈce historii kredytowej lub majÈce zïÈ historiÚ kredytowÈ oraz
osoby o niskich dochodach27.

4. ZWIkZEK MI}DZY WYKLUCZENIEM BANKOWYM
A NADMIERNYM ZADU¿ENIEM
Koncepcja wykluczenia finansowego i nadmiernego zadïuĝenia jest czÚsto analizowana osobno, ale istnieje kilka obszarów wspólnych dla tych dwóch zjawisk.
Pierwszym z nich jest rozpatrywany w literaturze zwiÈzek miÚdzy konsekwencjami
wykluczenia finansowego i nadmiernego zadïuĝenia a statusem spoïeczno-ekonomicznym.
Na gruncie badania relacji miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym zadïuĝeniem
analizowane sÈ cechy osób dotkniÚtych tymi problemami. Pozwala to na identyfikacjÚ przyczyn obu zjawisk28. Zestawienie cech spoïeczno-demograficznych charakteryzujÈcych osoby wykluczone finansowo i nadmiernie zadïuĝone oraz sytuacji,
które zwiÚkszajÈ prawdopodobieñstwa wystÈpienia obu zjawisk ilustruje tabela 1.
25
26
27
28

Financial Services Provision…, op. cit., s. 12–13.
N. Byrne, O. Mc Carthy, M. Ward, Meeting the Credit Needs of Low-Income Groups: Credit
Unions-V-Moneylenders, Working Paper 05/05, Dublin: Combat Poverty Agency, 2005, s. 7.
E. Kempson, C. Whyley, J. Caskey, S. Sharon Collard, In or Out? Financial Exclusion: a literature and research review. FSA, UK, 2000, s. 42.
M. Sarma, Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic
Relations,Working Paper No. 215, June 2008, s. 3. Szerzej: S. Carbó, E.P.M. Gardener, P. Molyneux, Financial exclusion, Palgrave MacMillan, 2005.
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starzenie siÚ spoïeczeñstwa

powyĝej 50 roku ĝycia
mÚĝczyzna
podstawowe lub Ărednie
osoby samotne, samotnie wychowujÈce
dzieci
poniĝej 60% mediany dochodu
ekwiwalentnego
przynaleĝnoĂÊ do mniejszoĂci
narodowych
pozostawanie dïugotrwale bezrobotnym

niepeïnosprawnoĂÊ, uzaleĝnienie od
uĝywek

Wiek

PïeÊ

Wyksztaïcenie

Status spoïeczny

Dochód

Religia, rasa, narodowoĂÊ

Sytuacja zawodowa

Inne

nieumiejÚtne zarzÈdzanie budĝetem domowym

celowe ukrywanie przez klienta informacji
umoĝliwiajÈcych instytucjom finansowym
oszacowanie jego wypïacalnoĂci

niepowodzenie samodzielnej dziaïalnoĂci
gospodarczej lub
bankructwo maïych przedsiÚbiorstw rodzinnych

zmiany w strukturze gospodarstwa domowego,
jak np. rozwód, ĂmierÊ wspóïmaïĝonka,
nieplanowane narodziny dziecka

bezrobocie i pogorszenie siÚ warunków pracy

Ekonomiczne:

podniesienie poziomu ĝycia

uboĝenie spoïeczeñstwa

Spoïeczno-demograficzne:

Determinanty wykluczenia
i nadmiernego zadïuĝenia

Spoïeczno-demograficzne:

Cechy predestynujÈce do wykluczenia
i nadmiernego zadïuĝenia

Tabela 1. Cechy predestynujÈce oraz determinanty wykluczenia i nadmiernego zadïuĝenia
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zaciÈganie kredytów uĝywanych do spïacania
innych kredytów
zaciÈganie przez osoby o niskich dochodach
kredytów na rynku nieformalnym,
z lichwiarskimi odsetkami
wzrost stóp procentowych, zmiany kursów
walutowych

Brak skïonnoĂci do oszczÚdzania

Nadmierna skïonnoĂÊ do ryzyka

SkïonnoĂÊ do nadmiernych zakupów

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Special Eurobarometr 279, Poverty and Exclusion, Komisja Europejska, 2007, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoïecznego w sprawie: Kredyty a wykluczenie spoïeczne w spoïeczeñstwie dobrobytu, 2008/C 44/19, Dz. Urz
UE C44/74, pkt. 3.2.
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W Wielkiej Brytanii w zwiÈzku ze zjawiskiem wzmoĝonego popytu na kredyty
przeprowadzono badanie na 1647 gospodarstwach domowych na temat szczegóïów
dotyczÈcych zaciÈganych przez nie kredytów. W efekcie wyïoniono te gospodarstwa
domowe, które odnotowaïy trudnoĂci w spïacie zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ. Na dalszym etapie dokonano analizy przyczyn wystÚpowania tych trudnoĂci. Jako kluczowe z nich wskazano: powiÚkszenie rodziny, niskie i niestabilne dochody, utratÚ
ěródïa dochodów29.
Podobne wyniki osiÈgniÚte w badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii
przez Personal Finance Research Centre (PFRC) University of Bristol. Zgodnie
zbnim osoby o niskich odchodach zgïaszajÈ najwiÚksze potrzeby wbzakresie uzyskania niewielkich kwot kredytu w celu tzw. dopiÚcia budĝetu domowego. Ze wzglÚdu
na trudnoĂci w dostÚpie do kredytów na rynku gïównym (bankowym), zmuszone
sÈ korzystaÊ z usïug, na duĝo gorszych warunkach (wyĝszych opïatach i mniej
elastycznych terminach spïat), oferowanych przez alternatywnych poĝyczkodawców30.
Problem identyfikacji osób dotkniÚtych wykluczeniem i nadmiernym zadïuĝeniem analizowany byï takĝe w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Holandii i Norwegii31. Wyniki tych badañ wskazywaïy, ĝe w najwiÚkszym stopniu na
nadmierne zadïuĝenie, poza niskimi dochodami, wpïynÚïy gwaïtowne niekorzystne
zmiany zachodzÈce w ĝyciu (np. utrata pracy, rozwód, choroba)32. Tym samym
moĝna wskazaÊ na podobieñstwa cech spoïeczno-ekonomicznych, które zwiÚkszajÈ prawdopodobieñstwo wystÈpienia wykluczenia i nadmiernego zadïuĝenia. Obie
grupy zmagajÈ siÚ albo ze strukturalnym ubóstwem, albo z negatywnÈ zmianÈ
okolicznoĂci ĝycia. Bank Francji wskazuje nawet na dwa typy nadmiernego zadïuĝenia33:
Y aktywne nadmierne zadïuĝenie – zaciÈgniÚcie nadmiaru poĝyczek i kredytów,
które nie majÈ pokrycia w zasobach;
Y pasywne nadmierne zadïuĝenie, które wynikïo z niespodziewanych zmian wbpoziomie zasobów i/lub wydatków na skutek nieprzewidzianych sytuacji ĝyciowych.
29
30
31

32
33

E. Kempson, Over-indebtedness in Britain, London: Department of Trade and Industry, 2002,
s. 51.
E. Kempson, C. Whyley, Kept out or opted out?…, op. cit., s. 44.
Szerzej: G. Glukoviezoff, Understanding and combating financial exclusion and over indebtedness in Ireland: a European perspective. What could Ireland learn from Belgium, France and
the United Kingdom?, Studies in Public Policy, October 2011.
H. Russell, B. Maître, N. Donnelly, Financial Exclusion and Over-indebtedness in Irish Households, Social Inclusion Research Report, Dublin, Ireland 2011, s. 72.
G. Glukoviezoff, From Financial Exclusion to Overindebtedness: The Paradox of Difficulties for
People on Low Income? [w:] L. Anderloni, M.D. Braga, E. Carluccio, New frontiers in banking
services. Emerging needs and tailored products for untapped markets, Berlin: Springer Verlag,
2006, s. 9.
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PodsumowujÈc dotychczasowe rozwaĝania na temat porównywania przyczyn
ibkonsekwencji wykluczenia finansowego i nadmiernego zadïuĝenia, moĝna wnioskowaÊ, ĝe sÈ one zarówno przyczynÈ, jak i skutkiem ubóstwa i wykluczenia spoïecznego. IlustracjÚ zaleĝnoĂci zachodzÈcych miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym
zadïuĝeniem ilustruje rysunek 1.
Rysunek 1. WspóïzaleĝnoĂci miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym zadïuĝeniem

Ubóstwo
i wykluczenie
społeczne

Wykluczenie
ﬁnansowe

Nadmierne
zadłużenie

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: G. Glukoviezoff, From Financial Exclusion to Overindebtedness…, op. cit., s. 5–10.

TrudnoĂci w dostÚpie do kredytów, jakie napotykajÈ gospodarstwa domowe, pojawiajÈce siÚ szczególnie w przypadku wystÈpienia trudnych sytuacjach ĝyciowych
(np. choroba, nieszczÚĂliwy wypadek, niepeïnosprawnoĂÊ), prowadzÈ do poszukiwania droĝszych form finansowania, chociaĝby w instytucjach parabankowych.
Wbdïuĝszej perspektywie zadïuĝanie siÚ poza sektorem bankowym generuje wysokie koszty obsïugi takiego zadïuĝenia, drastyczne zmniejszenie Ărodków pozostajÈcych do dyspozycji i, w efekcie, uboĝenie gospodarstw domowych. Z drugiej strony
naleĝy wskazaÊ, ĝe nieposkromiony apetyt gospodarstw domowych na kredyty równieĝ moĝe prowadziÊ do powstania pÚtli zadïuĝenie, a w konsekwencji do ubóstwa.
Drugi nurt badañ nad zwiÈzkiem miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym zadïuĝeniem koncentruje siÚ wokóï weryfikacji hipotezy, ĝe nadmierne zadïuĝenie
prowadzi do wykluczenia bÚdÈcego efektem trudnoĂci w dostÚpie do produktów
kredytowych. TrudnoĂci takie wynikajÈ z czynników leĝÈcych po stronie popytu,
za którÈ odpowiedzialne sÈ gospodarstwa domowe, oraz podaĝy, rozumianej jako
gotowoĂÊ banków do udzielenia kredytu34.
34

Por. M. Marcinkowska, Kapitaï relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami,
t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódě 2013, s. 140–43.
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Instytucje finansowe odmawiajÈ dostÚpu wybranej grupie klientów w przypadku, gdy przewidujÈ, ĝe wystÈpiÈ trudnoĂci w ich wykorzystaniu lub gdy oceniajÈ,
iĝ osoby te sÈ zbyt ubogie, aby przynosiÊ korzyĂci finansowe instytucji finansowej.
Takie dziaïania mogÈ polegaÊ np. na odmowie otwarcia rachunku bankowego zblimitem kredytowym osobom, co do których zostaïo zidentyfikowane ryzyko wystÈpienia przekredytowania lub niemoĝnoĂci spïacenia zadïuĝenia ze wzglÚdu na nieregularne dochody. Z drugiej strony niekiedy sami klienci odmawiajÈ korzystania
zbtakich usïug bankowych co do których majÈ podejrzenia, ĝe ich sytuacja finansowa moĝe spowodowaÊ trudnoĂci w regulowaniu zaciÈgniÚtych zobowiÈzañ. Tym
samym trudnoĂci w uĝytkowaniu sprowadzajÈ siÚ do dwóch sytuacji. Po pierwsze,
kiedy osoby nie korzystajÈ z usïug finansowych, do których majÈ zagwarantowany
dostÚp, z powodu braku pewnoĂci lub ĂwiadomoĂci ryzyka. Po drugie osoby korzystajÈce z usïug finansowych widzÈ negatywne konsekwencje, gdyĝ usïugi finansowe
nie sÈ dostosowane do ich potrzeb lub niewïaĂciwie z nich korzystajÈ35.
DoĂwiadczenia niektórych krajów (Francji, Belgii) pokazujÈ, ĝe moĝliwoĂÊ zaciÈgniÚcia drobnych kredytów na dogodnych warunkach moĝe przeciwdziaïaÊ popadniÚciu w nadmierne zadïuĝenie wywoïane koniecznoĂciÈ korzystania z droĝszej
oferty instytucji parabankowych lub pozwala na sfinansowanie aktywów, które sÈ
wykorzystywane w pracy lub uïatwiajÈ mobilnoĂÊ niezbÚdnÈ niekiedy do utrzymania pracy.
Zgodnie z wynikami badañ prowadzonych w Irlandii nadmierne zadïuĝenie
moĝe stwarzaÊ problemy dostÚpu lub utrzymania pracy, co moĝe prowadziÊ do
deprywacji materialnej, a w dalszej perspektywie wykluczenia36. Natomiast, powoïujÈc siÚ na badania prowadzone we Francji, negatywna historia kredytowa utrudnia lub caïkowicie uniemoĝliwia uzyskanie dostÚpu do kredytów lub innych dóbr
ibusïug niĝ bankowe, co z kolei skutkuje wykluczeniem finansowym i spoïecznym37.
Z drugiej strony istnieje pewien zwiÈzek miÚdzy wykluczeniem a nadmiernym
zadïuĝeniem wskazujÈcy, ĝe przyczynÈ nadmiernego zadïuĝenia jest wykluczenie
bankowe. W Polsce, podobnie jak w wiÚkszoĂci krajów europejskich, zaciÈgniÚcie
kredytu bankowego wymaga posiadania rachunku bankowego. Osoby wykluczone
35

36
37

Wykluczenie finansowe postrzegane bywa jako proces, który ïÈczy trudnoĂci w dostÚpie zbtrudnoĂciami w uĝytkowaniu usïug. Na poczÈtku tego procesu osoby majÈ dostÚp do usïug finansowych, lecz wykorzystujÈ go niewïaĂciwie. Powoduje to wystÈpienie trudnoĂci w uĝytkowaniu. Na
koñcu osoby zostajÈ pozbawione dostÚpu do usïug finansowych i pozostajÈ wówczas faktycznie
wykluczone. G. Gloukoviezoff, Understanding and Combating Financial Exclusion and Overindebtedness in Ireland…, op. cit., s. 4. Por. P. Jones, T. Barnes, Would You Credit It?: People
Telling Stories About Credit, The Co-operative Bank in association with Liverpool JMU and
Citizen Advice Bureau, 2005, s. 10–15.
C. Corr, Financial Exclusion in Ireland: An exploratory study and policy review, Dublin: Combat
Poverty Agency, 2006, s. 177–178.
G. Gloukoviezoff, The link between financial exclusion and over-indebtedness, Working Paper,
http://gloukoviezoff.files.wordpress.com/2009/01/wp-link-fe-oi.pdf (dostÚp: 28.03.2013 r.).
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bankowo nie majÈ wiÚc fizycznej moĝliwoĂci skorzystania z produktów kredytowych na gïównym rynku finansowym.
PowoïujÈc siÚ na wyniki najnowszego opracowania dotyczÈcego psychologicznych uwarunkowañ zachowañ finansowych Polaków, naleĝy wskazaÊ, ĝe brak
rachunku bankowego jest charakterystyczny dla osób starszych, niepeïnosprawnych, o niĝszym wyksztaïceniu i niĝszych dochodach38. Brak dostÚpu do rachunku
bankowego jest wiÚc charakterystyczny dla osób biedniejszych lub zagroĝonych
deprywacjÈ materialnÈ. Wprawdzie brak rachunku nie prowadzi bezpoĂrednio do
nadmiernego zadïuĝenia, ale moĝe siÚ do niego przyczyniÊ. Moĝe bowiem generowaÊ dodatkowe wydatki obciÈĝajÈce domowy budĝet, jak koszty opïat za rachunki
opïacane w formie gotówkowej. To z kolei pogarsza kondycjÚ finansowÈ gospodarstwa domowego. Moĝe siÚ nawet zdarzyÊ, ĝe bank podejmie decyzjÚ obzamkniÚciu
rachunku bankowego osoby nadmiernie zadïuĝonej, a takie dziaïania utrudniajÈ
spïatÚ posiadanych wierzytelnoĂci39.
Waĝnym nurtem rozwaĝañ nad zwiÈzkiem przyczynowo-skutkowym nad wykluczeniem i nadmiernym zadïuĝeniem jest analiza wpïywu w wystÚpowaniu trudnoĂci w korzystaniu z produktów bankowych na wystÚpowanie niewypïacalnoĂci.
Wbodniesieniu do kredytów trudnoĂci w uĝytkowaniu oznaczajÈ, ĝe gdy kredytobiorca korzysta z kredytu w sposób niewïaĂciwy lub nie ma dostÚpu do odpowiedniego kredytu, moĝe spowodowaÊ negatywne skutki spoïeczno-ekonomiczne.
DostÚp do kredytu na dogodnych warunkach moĝe byÊ bowiem uĝytecznym
narzÚdziem, pozwalajÈcym przezwyciÚĝyÊ chwilowe trudnoĂci finansowe. Osoby
pozbawione moĝliwoĂci zaciÈgniÚcia kredytu na dogodnych warunkach siÚgajÈ po
droĝsze i mniej elastyczne ěródïa finansowania oferowane przez alternatywnych
dostawców.
JednÈ z kluczowych przyczyn popadania w nadmierne zadïuĝenie jest nagïe
pogorszenie siÚ sytuacji ĝyciowej. Nadmierne zadïuĝenie bÚdÈce efektem niekorzystnej i nieoczekiwanej zmiany w ĝycia jest wynikiem trudnoĂci w korzystaniu
zbproduktów kredytowych powstaïych na skutek40:
Y podjÚcia bïÚdnej decyzji przez kredytobiorcÚ majÈcego maïe moĝliwoĂci finansowe lub niski poziom zaufania do kredytodawców;
Y braku moĝliwoĂci dostosowania terminów i warunków zaciÈgniÚtych kredytów
do zmienionych warunków ĝyciowych kredytobiorcy.

38
39
40

D. Maison, Polak w Ăwiecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 73–86.
Podobne wyniki uzyskano w badaniach prowadzonych w innych krajach.
Eurofinas response to the European Commission’s consultation on European households’ overindebtedness, Eurofinas AISBL, February 2013, s. 9.
Financial services provision and prevention of financial exclusion, European Commission, op.
cit., s. 52.
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TrudnoĂci w korzystaniu z kredytów generujÈ trudnoĂci w dostÚpie do kolejnych kredytów. CzÚsto prowadzÈ one do nadmiernego zadïuĝenia siÚ na rynku
alternatywnym.
Z badañ przeprowadzonych na francuskim spoïeczeñstwie w obszarze wystÚpowania trudnoĂci w dostÚpie i uĝytkowaniu produktów bankowych udowodniony
zostaï ich zwiÈzek z utrudnieniami w uczestnictwie w ĝyciu spoïecznym, prowadzÈcymi w dalszej perspektywie do wykluczenia spoïecznego. Analizy te staïy siÚ
przyczynkiem do zredefiniowania pojÚcia wykluczenia finansowego, jako procesu,
podczas którego ludzie napotykajÈ trudnoĂci w dostÚpie lub uĝytkowaniu usïug
finansowych, które uniemoĝliwiajÈ im dalsze prowadzenie normalnego ĝycia wbspoïeczeñstwie, do którego naleĝÈ41. Rozwaĝania te stanowiÈ podstawÚ do sformuïowania hipotezy, ĝe nadmierne zadïuĝanie siÚ jest jednÈ z najbardziej widocznych
konsekwencji wykluczenia finansowego.
Wsparciem dla badañ studiów literaturowych mogÈ byÊ wywiady indywidualne,
przeprowadzone z osobami, które zostaïy dotkniÚte problemem nadmiernego zadïuĝenia siÚ, rozumianego jako sytuacja, w której miesiÚczne dochody netto nie wystarczaïy na spïatÚ zaciÈgniÚtych obciÈĝeñ kredytowych. Pozwoliïy one na identyfikacjÚ
dwubiegunowoĂci zwiÈzków miÚdzy nadmiernym zadïuĝeniem a wykluczeniem.
Zgodnie z oczekiwaniami zdecydowana wiÚkszoĂÊ uczestników wywiadów przyznaïa, ĝe naleĝÈ do grona osób predestynowanych do wystÈpienia w ich przypadku wykluczenia i nadmiernego zadïuĝenia siÚ. W wiÚkszoĂci przypadków problem
nadmiernego zadïuĝenia byï skutkiem nagïego pogorszenia siÚ sytuacji finansowej
wywoïanej utratÈ gïównego ěródïa dochodów, rzadziej spowodowany byï zmianÈ
sytuacji rodzinnej.
Prawie 40% osób odpowiedziaïo, ĝe zaciÈgnÚïo zobowiÈzania finansowe w celu
zbilansowania budĝetu domowego, czÚĂÊ badanych przeznaczaïa pozyskane Ărodki
na realizacjÚ planowanych wydatków (np. sprzÚt RTV/AGD, samochód), jedynie
10% wykorzystaïo kredyt na opïacenie nagïych wydatków (choroba kredytobiorcy
lub najbliĝszych).
Podobnie rozïoĝyïa siÚ liczba wypowiedzi wskazujÈca, ĝe natrafili na utrudnienia w dostÚpie do usïug kredytowych na gïównym rynku kredytowym, które
spowodowaïy zaciÈgniÚcie na mniej dla nich korzystnych warunkach zobowiÈzañ
na rynku alternatywnym, a takĝe osób wypowiedzi przyznajÈcych, iĝ nadmierne
zadïuĝenie, w jakie popadli, uniemoĝliwia im obecnie wïÈczenie bankowe i korzystanie zbkredytów bankowych.
Prawie 20% osób uczestniczÈcych w wywiadach wskazywaïo, ĝe przyczynÈ
popadniÚcia w nadmierne zadïuĝenie byïa liberalna polityka kredytowa banków.
Przyznawaïy one zgodnie, ĝe odmowa moĝliwoĂci uzyskania kredytu spowodowaïaby zaniechanie podjÚcia decyzji o zaciÈgniÚciu kolejnego lub tak wysokiego zobo41

G. Glukoviezoff, From Financial Exclusion to Overindebtedness…, op. cit., s. 6.
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wiÈzania. Przyznaïy, ĝe posiadana przez nich wiedza finansowa nie byïa wystarczajÈca, aby trafnie oceniÊ moĝliwoĂci finansowe i przyznanie kredytu potraktowaïy
jak potwierdzenie, iĝ bÚdÈ w stanie spïacaÊ zaciÈgniÚte zobowiÈzania. ¥wiadczy
to o brakach w podstawowej edukacji finansowej osób najbardziej naraĝonych na
deprywacjÚ materialnÈ.

PODSUMOWANIE
Kluczem pozwalajÈcym zidentyfikowaÊ relacje zachodzÈce miÚdzy nadmiernym
zadïuĝeniem a wykluczeniem finansowym, a w szczególnoĂci bankowym, jest dokïadne rozpoznanie i zrozumienie wymienionych pojÚÊ. Obywatele, chcÈc w peïni uczestniczyÊ w ĝyciu spoïecznym i gospodarczym, powinni zostaÊ wyposaĝeni
wbprodukty finansowe umoĝliwiajÈce Ăwiadome zarzÈdzanie posiadanymi skïadnikami majÈtku w formie aktywów trwaïych i Ărodków pieniÚĝnych oraz zadïuĝanie
siÚ wbprzypadku wystÈpienia takiej potrzeby.
Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe generujÈ skutki
nie tylko w skali mikroekonomicznej, dla czïonków gospodarstw domowych, pozwalajÈc radziÊ sobie w przypadku wystÈpienia wahañ w wysokoĂci osiÈganych dochodów, zarzÈdzaÊ wydatkami i planowaÊ przyszïoĂÊ, ale takĝe makroekonomiczne,
przekïadajÈc siÚ na popyt, podaĝ i wzrost gospodarczy.
Analiza skali oraz czynników determinujÈcych proces wystÚpowania nadmiernego zadïuĝenia oraz wykluczenia finansowego i bankowego pozwoliïa na wersyfikacjÚ istnienia zwiÈzku przyczynowo-skutkowego obu zjawisk. Przede wszystkim
cechÈ wspólnÈ obu zjawisk okazaïy siÚ cechy spoïeczno-ekonomiczne osób dotkniÚtych wykluczeniem i nadmiernym zadïuĝeniem. PowtarzajÈcymi siÚ kryteriami
byï wiek (osoby starsze), wyksztaïcenie (podstawowe), dochody (niskie, na granicy
ubóstwa), miejsce zamieszkania (maïe miejscowoĂci). W podobny sposób zostaïy
zidentyfikowane takĝe konsekwencje pïynÈce z wykluczenia bÈdě nadmiernego zadïuĝenia siÚ, prowadzÈce do utrudnienia peïnego uczestnictwa w ĝyciu spoïecznym
i gospodarczym.
ZwiÈzek przyczynowo-skutkowy zachodzÈcy miÚdzy nadmiernym zadïuĝeniem
a wykluczeniem finansowym odnotowany zostaï podczas rozpatrywania wystÚpowania trudnoĂci w dostÚpie do podstawowych usïug bankowych, a szczególnie kredytowych. Z jednej strony nadmierne zadïuĝenie okazaïo siÚ pochodnÈ trudnoĂci
w dostÚpie do kredytów uzyskiwanych z banków na godziwych warunkach (rozumianych jako rynkowe) lub nawet odmowy takiego dostÚpu, generowanÈ przez zadïuĝanie siÚ gospodarstw domowych na rynku parabankowym oferujÈcym droĝsze
produkty finansowe.
WychodzÈc z kolei od kwestii nadmiernego zadïuĝenia gospodarstw domowych,
naleĝy wskazaÊ, ĝe prowadzi ono bezsprzecznie do ograniczenia moĝliwoĂci pozy154
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skiwania finansowania na gïównym rynku finansowym. Osoby uznane za nadmiernie zadïuĝone napotykajÈ takie same trudnoĂci w korzystaniu z usïug finansowych
jak osoby caïkowicie nieubankowione lub ubankowione marginalnie. Banki, kierujÈc siÚ rekomendacjami KNF oraz wïasnÈ politykÈ kredytowÈ, odmawiajÈ dostÚpu
do kredytów osobom, które w ich opinii uznane sÈ za juĝ przekredytowane. Dziaïania takie wymuszajÈ z kolei na gospodarstwach domowych korzystanie z oferty
alternatywnych poĝyczkodawców (np. parabanków) na warunkach zdecydowanie
mniej korzystnych, co prowadzi do zjawiska wykluczenia finansowego i pogïÚbienia
siÚ ich niewypïacalnoĂci.

Abstract
Awareness of the scale of financial exclusion and over-indebtedness and, above
all, of the negative consequences of what they involve on a micro-economic scale
for individual households, as well as on a macro-economic scale for the whole
national economy is not reflected in considerations on the basis of identification of
the interdependencies and concomitance of both phenomena. The purpose of this
article is to indicate relationships between the phenomenon of over-indebtedness
and financial exclusion, especially banking exclusion. In particular, this paper
will explore the size of household debt and financial exclusion in Poland, and
then the recognition of the causes and consequences of both phenomena with an
identification of the common areas. An examination of the socioeconomic profiles
of people facing over-indebtedness and those facing financial exclusion and an
analysis of the whole process of households becoming over-indebted or financially
excluded shows that these two terms are closely related and strongly interact with
other.
Key words: household debts, financial exclusion, banking exclusion, overindebtedness
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