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Podsumowanie II kwartału w sektorze pożyczek 
pozabankowych 

22%   
mniej aktywnych  
firm 
pożyczkowych

48%   
o tyle spadła 
liczba udzielonych 
pożyczek rdr

64%   
o tyle spadła 
wartość udzielonych 
pożyczek rdr
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Zmiany regulacyjne okiem Polaków  

66%   
Polaków uważa, że 
nawet w trudnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej 
rząd nie powinien 
wprowadzać regulacji, 
które ograniczają 
możliwość pożyczania 
pieniędzy w legalnych 
źródłach

6%   
 
tylko taki odsetek 
wyborców Zjednoczonej 
Prawicy uważa, że rząd 
miał rację, wprowadzając 
na czas pandemii niższy 
limit kosztów 
pozaodsetkowych

48%   
Polaków uważa, że 
wprowadzone zmiany 
są niekorzystne. 
Przeciwnego zdania 
jest zaledwie 11 proc. 
badanych



Spadki sprzedaży
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W dru gim kwar ta le 2020 r. na stą pi ło wy raź -
ne za ła ma nie na ryn ku po ży czek po za ban ko -
wych.  
 
W okre sie kwie cień -czer wiec 2020 r. ana li zo -
wa ne fir my po życz ko we udzie li ły oko ło 396 
tys. po ży czek o łącz nej war to ści 914,9 mln 
zło tych, co ozna cza spa dek o 48 proc. w uję -
ciu licz bo wym oraz o 64 proc. pod wzglę dem 
war to ści udzie lo ne go fi nan so wa nia w po rów -
na niu do ana lo gicz ne go okre su w 2019 ro ku. 

*Dla prezentowanych na powyższym wykresie danych stosujemy jednorodną grupę porównawczą, tj. analizujemy wyłącznie grupę instytucji 
pożyczkowych, która była obecna w całym okresie badania, co pozwala na uniknięcie zaburzeń wniosków na skutek rozpoczęcia lub zakończenia 
raportowania przez instytucję pożyczkową.
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Źródło: CRIF
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Wejście w życie ustawy Covid, obniżającej limit kosztów pozaodsetkowych

Liczba oraz wartość przyznanych pożyczek w danym kwartale
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Obniżona podaż

Sła ba kon dy cja sek to ra to przede wszyst kim 
efekt zmian re gu la cyj nych, ja kie zo sta ły przy ję -
te w ra mach tar czy an ty kry zy so wej. Wsku tek 
ob ni że nia mak sy mal nej wy so ko ści kosz tów po -
za od set ko wych o po nad 60 proc. w sto sun ku 
do wcze śniej sze go po zio mu wie le in sty tu cji po -
życz ko wych nie zdo ła ło skon stru ować ofer ty 
pro duk to wej, umoż li wia ją cej po kry cie kosz tów 
zwią za nych z pro wa dzo ną ak cją kre dy to wą.  
 
Mi mo przej ścio we go cha rak te ru prze pi sów, 
tyl ko w cią gu 100 dni od mo men tu wej ścia 
w ży cie no wych re gu la cji, licz ba ak tyw nych 
pod mio tów na ryn ku po ży czek wg da nych 
CRIF zmniej szy ła się bli sko o 25 pro cent 
w porównaniu do 1. kwartału 2020 roku. 

Źródło: CRIF

Wejście w życie ustawy Covid, obniżającej limit kosztów pozaodsetkowych

Liczba aktywnych firm w danym miesiącu

Liczba aktywnych firm pożyczkowych 
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*Dane obejmują wszystkie podmioty raportujące w okresie 1 stycznia 2019 r. – 30 czerwca 2020 r. wg stanu na 10.07.2020 r.
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Zaostrzone wymogi kredytowe

No we wa run ki ryn ko we w po łą cze niu z ni -
skim sto pa mi pro cen to wy mi oraz nie sta bil ną 
sy tu acją go spo dar czą wy mu si ły na pod mio -
tach kon ty nu ują cych ak cję po życz ko wą za -
ostrze nie po li ty ki kre dy to wej.  
 
In sty tu cje po życz ko we ogra ni cza ją się czę sto 
do udzie la nia fi nan so wa nia klien tom już zna -
nym, czy li ta kim, któ rzy ko rzy sta li już z usług 
da ne go pod mio tu, a tak że udzie la ją po ży czek 
na mniej sze kwo ty. Trend ten po twier dza ją 
da ne CRIF, wg któ rych śred nia war tość po je -
dyn czej po życz ki spa dła o wię cej niż 25 proc. 
– wy no sząc w 2. kwar ta le 2312 zł w po rów -
na niu do 3121 zł w 1. kwar ta le 2020 ro ku.

Wejście w życie ustawy Covid, obniżającej limit kosztów pozaodsetkowych

Źródło: CRIF

Liczba, wartość oraz średnia wartość pożyczki w układzie miesięcznym
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Średnia wartość pożyczki w danym miesiącu (zł) (lewa skala)

Liczba przyznanych pożyczek w danym miesiącu (tys.) (prawa skala)

Wartość przyznanych pożyczek w danym miesiącu (mln zł) (prawa skala)
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*Dla prezentowanych na powyższym wykresie danych stosujemy jednorodną grupę porównawczą, tj. analizujemy wyłącznie grupę instytucji 
pożyczkowych, która była obecna w całym okresie badania, co pozwala na uniknięcie zaburzeń wniosków na skutek rozpoczęcia lub zakończenia 
raportowania przez instytucję pożyczkową.
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Spadek liczby odpytań

Za ostrzo ne kry te ria oce ny ry zy ka kre dy to we -
go oraz ob ni żo na po daż po ży czek od bi ja ją się 
na wy ni kach licz by od py tań kie ro wa nych 
przez fir my po życz ko we do ze wnętrz nych 
baz da nych.  
 
Z da nych CRIF wy ni ka, że w dru gim kwar ta -
le 2020 r. sek tor od no to wał 50 proc. spa dek 
od py tań w za kre sie uni kal nych klien tów 
oraz blisko 60 proc. w za kre sie apli ka cji o po -
życz kę w po rów na niu do 1. kwar ta łu 2020 ro -
ku.  
 

Wejście w życie ustawy Covid, obniżającej limit kosztów pozaodsetkowych

Źródło: CRIF

Liczba odpytań w zakresie klientów i aplikacji o pożyczkę (1Q 2019 = 100%)

Liczba aplikacji w danym kwartale (%)

Liczba klientów w danym wartale (%)
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*Dla prezentowanych na powyższym wykresie danych stosujemy jednorodną grupę porównawczą, tj. analizujemy wyłącznie grupę instytucji 
pożyczkowych, która była obecna w całym okresie badania, co pozwala na uniknięcie zaburzeń wniosków na skutek rozpoczęcia lub zakończenia 
raportowania przez instytucję pożyczkową.
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Dru gi kwar tał 2020 r. był trud nym okre sem dla bran ży po życz ko wej. 
Na głe po gor sze nie się sy tu acji ma kro eko no micz nej, wzrost ry zy ka nie -
ter mi no we go spła ca nia zo bo wią zań przez klien tów oraz lock down, któ -
ry utrud nił wie lu pod mio tom pro wa dze nie bie żą cej dzia łal no ści 
ope ra cyj nej i akwi zy cyj nej moc no wpły nę ły na kon dy cję sek to ra. Nie 
bez wpły wu na sta bil ność bran ży po zo sta ją rów nież wa ka cje kre dy to -
we, ja kie bran ża wdro ży ła na za sa dzie sa mo re gu la cji z my ślą o klien -
tach, mo gą cych zna leźć się w trud nej sy tu acji fi nan so wej w związ ku 
z pan de mią.  
 
Prawdziwe tsunami przyniósł jednak nie tyle kryzys 
wywołany pandemią Covid-19, ile nowe przepisy zawarte 
w tarczy antykryzysowej, które zdecydowanie zmieniają 
sposób funkcjonowania rynku i często nie pozwalają 
firmom na pokrycie kosztów prowadzonej akcji kredytowej.  
Po ich wejściu w życie część podmiotów podjęła decyzję 
o całkowitym wstrzymaniu działalności.  
 
Zja wi sko to do dat ko wo spo tę go wa ło się w wy ni ku pro ble mów z po zy -
ska niem fi nan so wa nia w for mie ob li ga cji – nie sta bil na sy tu acja go spo -
dar cza i nie pew ność re gu la cyj na spo wo do wa ła wstrze mięź li wość 
wśród in we sto rów na ryn ku ka pi ta ło wym, z któ re go w du żej mie rze fi -
nan su ją się in sty tu cje po życz ko we.  

Mateusz Mucha  
 
Doradca ekonomiczny FRRF  
Manager w DM Navigator 

Okiem eksperta
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Zmiany regulacyjne okiem Polaków  
– wyniki badania IBRiS zrealizowanego na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Polacy krytycznie oceniają regulacje, jakie zostały przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej 1.0

66%   
Nie zgadza się, by rząd, nawet 
w trudnej sytuacji gospodarczej 
i społecznej, ograniczał 
możliwość pożyczania pieniędzy 
w legalnych źródłach 
 
Tylko 6% spośród wyborców Zjednoczonej 
Prawicy uważa, że rząd miał rację, 
wprowadzając na czas pandemii niższy limit 
kosztów pozaodsetkowych w Tarczy 
Antykryzysowej 1.0

48%   
Uważa przepisy przyjęte 
w tarczy antykryzysowej dot. 
rynku kredytowego 
za niekorzystne 
 
 
Z czego największą grupę stanowią osoby 
starsze, powyżej 70 r. ż.

59%   
Uważa, że firmy pożyczkowe są 
potrzebne na rynku usług 
finansowych 
 
 
 
Wśród których dominują osoby z niskimi 
dochodami, poniżej 999 zł netto na 1 osobę 
w gosp. dom.
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Zmiany regulacyjne okiem Polaków  
– wyniki badania IBRiS zrealizowanego na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Wysoka skłonność Polaków do korzystania z usług szarej strefy

Ogólnopolskie badanie „Opinie Polaków na temat pożyczek” zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego w dniach 13-18 lipca 2020 r. na reprezentatywnej 
grupie 1000 Polaków oraz 300 osób zaciągających w ostatnich 3 miesiącach kredyt lub pożyczkę. Badanie zrealizowano techniką CAWI. 

1/3   
Polaków deklaruje, że gdyby 
znaleźli się w nagłej 
potrzebie finansowej, a nie 
otrzymaliby kredytu 
z banku lub firmy 
pożyczkowej, szukaliby 
środków w każdym 
możliwym miejscu

35%  
 
Badanych wskazuje, że w razie 
nieotrzymania kredytu z banku 
lub firmy pożyczkowej Polacy 
pożyczą pieniądze od osoby 
prywatnej (co istotne – spoza 
kręgu rodziny i bliskich)

27%   
Ankietowanych jest zdania, 
że w razie nieotrzymania 
kredytu z banku lub firmy 
pożyczkowej Polacy są 
skłonni do wzięcia pożyczki 
pod zastaw majątku, np. 
samochodu, mieszkania czy 
biżuterii
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Wyniki badania wskazują na relatywnie wysoką skłonność 
Polaków do korzystania z usług szarej strefy – aż 6 na 10 
badanych wykazuje chęć skorzystania z nie spraw dzo nych 
i często nielegalnych źródeł w przy pad ku nie otrzymania 
pożyczki na regulowanym rynku. 
 
To alar mu ją cy fakt, że dla tak du że go gro na Po la ków ogra ni czo ny do -
stęp do po ży cza nia od le gal nych in sty tu cji fi nan so wych nie sta no wi 
prze szko dy w za cią ga niu zo bo wią zań. Jest to o ty le nie bez piecz ne, że 
mo że wpę dzić Po la ków w pu łap kę nad mier ne go za dłu że nia. Pa mię taj -
my, że pry wat ne po życz ki to w du żej mie rze ry nek, któ re go nie obej -
mu ją żad ne re gu la cje. 

Agnieszka Wachnicka  
 
Prezes Zarządu  
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego 

Okiem eksperta
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