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WYŻSZE STOPY PROCENTOWE OGRANICZAJĄ  
AKCJĘ KREDYTOWĄ

 → Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podnosi stopy procentowe w historycznie rekordowym tempie. W bieżącym wydaniu 
„Miesięcznika Makroekonomicznego PIE” analizujemy wpływ tych decyzji na rynek kredytowy. 

 → Wzrost oprocentowania zmniejsza liczbę nowych kredytów hipotecznych. W lutym ich sprzedaż była niższa niż śred-
nio miesięcznie w 2019 r. W połączeniu z rosnącymi cenami mieszkań oznacza to schłodzenie rynku nieruchomości. 
Obecnie kredyt hipoteczny pozwala na zakup o 34 proc. mniej powierzchni mieszkania niż w 2019 r. Wzrost stóp pro-
centowych oraz nowe regulacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dodatkowo ograniczą udzielanie nowych kredy-
tów w najbliższych miesiącach. Perspektywy rynku hipotek przedstawiamy w sekcji Kredyty mieszkaniowe w stagnacji.

 → Działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) w umiarkowanym stopniu wpłyną na rynek kredytów konsumenckich. 
W poprzednich kwartałach ich wartość rosła w niewielkim tempie – taki stan utrzymuje się od początku pandemii. 
Podwyżki stóp spowodują spadek liczby sprzedawanych kredytów gotówkowych, jednak prawdopodobnie wzrośnie 
średnia wysokość pojedynczej pożyczki. Obniżenie zdolności kredytowej mniej zamożnych gospodarstw „wyrzuci” 
część pożyczek poza dobrze regulowany sektor bankowy. Perspektywy rynku przedstawiamy w sekcji Rośnie liczba 
pożyczek pozabankowych.

 → Podwyżki stóp procentowych uderzą głównie w kredyty dla mikrofirm. Wartość tych kredytów maleje od lipca 2020 r., 
a działania RPP dodatkowo wzmocnią ten proces. Jednocześnie popyt inwestycyjny większych firm pozostaje stabilny. 
Z uwagi na ryzyko związane z wojną w Ukrainie najbliższe miesiące przyniosą lekkie spowolnienie aktywności inwesty-
cyjnej firm. Szczegółowe informacje przedstawiamy w sekcji Mikrofirmy mniej skłonne do inwestycji.
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indywidualnych
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Ile m2 mieszkania można kupić za przeciętny  
kredyt hipoteczny?

Średnie oprocentowanie w zależności od typu kredytu  
(w proc.)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych BIK i NBP.

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych NBP.
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Szybko rosnące raty kredytów hipotecznych są 
wyzwaniem dla kredytobiorców. Większość kredy-
tów została zaciągnięta w czasie, gdy stopa referen-
cyjna NBP wynosiła 2,5 proc. lub mniej. Banki nigdy 
nie udzielają kredytów na granicy zdolności kredy-
towej. KNF wymaga, aby klient banku posiadał bufor 
bezpieczeństwa na wypadek podwyżek stóp procen-
towych o 2,5 pkt. proc.  Obecnie oprocentowanie 
większości kredytów hipotecznych wzrosło ponad 
minimalny poziom bezpieczeństwa. Oprocentowa-
nie hipotek jest oparte na WIBOR 3M lub 6M – obec-
nie wynoszą one odpowiednio 5,84 proc. i 6,07 proc. 

Liczba niespłacanych kredytów będzie rosnąć 
powoli. W rzeczywistości zdolność kredytowa jest 
nieco większa niż wskazują rekomendacje KNF. Wy-
nika to z dwóch powodów: 1) kwota kredytu jest zwy-
kle niższa niż maksymalna oferowana przez bank; 
2) wzrost wynagrodzeń zwiększa zdolność spłacenia 
zadłużenia.

NBP wskazuje, że najbardziej narażeni na nie-
wypłacalność są nowi kredytobiorcy (link). Mogą 
oni doświadczyć wzrostu oprocentowania nawet 
o 7,5 pkt. proc. – to trzykrotnie więcej niż bufor wy-
magany przez KNF. Jednocześnie wzrost wynagro-
dzeń w tej grupie kredytobiorców od momentu za-
ciągnięcia kredytu był najsłabszy.

Wartość udzielanych kredytów hipotecznych 
spada od października zeszłego roku. W lutym do 
5,1 mld PLN – to mniej niż średnio w 2019 r. (5,4 mld). 
NBP wskazuje, że ceny mieszkań wzrosły od I kw. 
2019 r. o 37 proc. Za kredyty hipoteczne udzielone 
w lutym 2022 r. można było kupić o 34 proc. mniej m2 
mieszkań niż w 2019 r. 

Podwyżki stóp uderzają przede wszystkim w uboż-
szych kredytobiorców. W lutym 2022 r. banki udzie-
liły 14,9 tys. kredytów hipotecznych, czyli o 11 proc. 
mniej niż w 2019 r. oraz o 24 proc. mniej niż kolejno 
w latach 2020 i 2021. Liczba udzielonych kredytów 
spada szybciej niż ich wartość. Dzieje się tak, ponie-
waż spadek zdolności kredytowej dotknął przede 
wszystkim osoby o niższych dochodach.

Wyższe stopy procentowe zamrożą rynek hipotek. 
Najnowsze dane BIK są za luty – od tamtego momen-
tu NBP podniósł stopę procentową z 2,75 proc. do 
4,5 proc. W kwietniu weszły także w życie nowe re-
gulacje KNF – podwajają one bufor bezpieczeństwa 
z 2,5 pkt. proc. do 5,0 pkt. proc. Te zmiany wstrzyma-
ją udzielanie nowych kredytów. Spodziewamy się je-
dynie jednorazowego wzrostu w marcu –  część kre-
dytobiorców chciała zdążyć przed wejściem w życie 
nowych regulacji KNF.
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Udział kredytów hipotecznych udzielonych  
przy stopie NBP wynoszącej:

Uwaga:  dane do czerwca 2021 r.

Źródło: szacunki własne PIE na podstawie danych NBP. 
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Po skorygowaniu o wzrost cen mieszkań
Kwota udzielonych kredytów

Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych (2019 = 100)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych BIK i NBP.
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych BIK i NBP.

https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122021.pdf?v=2#page=56
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Działania NBP w umiarkowanym stopniu wpłyną 
na rynek kredytów konsumenckich. W poprzed-
nich kwartałach wartość kredytów konsumpcyjnych 
rosła w niewielkim tempie – taki stan utrzymuje się 
od początku pandemii. Podwyżki stóp spowodują 
spadek liczby sprzedawanych kredytów gotówko-
wych. Prawdopodobnie wzrośnie jednak średnia 
wysokość pojedynczej pożyczki. Obniżenie zdol-
ności kredytowej mniej zamożnych gospodarstw 
będzie prowadzić do wzrostu sprzedaży pożyczek 
poza dobrze regulowanym sektorem bankowym. 

Na koniec 2021 r. wartość udzielonych kredytów 
konsumpcyjnych wyniosła 205 mld PLN. Oznacza to 
wzrost o 0,4 proc. względem 2019 r. Biuro Informa-
cji Kredytowej (BIK) wskazuje, że jest to efekt nie-
wielkiego wzrostu wartości zakupów na raty oraz 
kredytów gotówkowych – miesięczna sprzedaż 
tego typu produktów to odpowiednio 1,2 mld PLN 
oraz 4,8 mld PLN, co jest podobnym wynikiem do 
ubiegłorocznego. Równocześnie zmienia się nieco 
struktura kredytów – obserwujemy mniejszą liczbę 
wniosków (wykres 1), natomiast rośnie przeciętna 
wielkość udzielanego kredytu. 

Ankieta NBP prowadzona wśród banków wska-
zuje, że popyt na kredyty konsumpcyjne powi-
nien zacząć rosnąć (wykres 2). Poprawę widzimy 
zarówno w prognozowanej wielkości sprzedaży, jak 
i ocenie bieżącej. Banki komercyjne wskazują pod-
wyżki stóp jako czynnik zaostrzający dostępność 
kredytów. Równolegle raportują rosnący popyt 
oraz działania konkurencji jako czynniki sprzyjające 
udzielaniu wysokich pożyczek. Taka sytuacja praw-
dopodobnie utrzyma się w nadchodzących kwarta-
łach – głównym ryzykiem jest wzrost marż.

Podwyżki stóp procentowych w niewielkim stop-
niu obniżą także popyt na kredyty ze strony naj-
mniej zamożnych gospodarstw domowych. Będą 
natomiast wypychać kredyty konsumpcyjne poza 
sektor bankowy. Według danych BIK, sprzedaż firm 
pożyczkowych wzrosła w marcu o 44 proc. Dwucy-
frowa dynamika wzrostu utrzymuje się od począt-
ku pandemii, a trend jest stabilny. Gospodarstwa 
domowe najczęściej zaciągają małe kredyty do 
1 tys. PLN (47 proc. łącznej liczby wniosków). Dal-
sze 43 proc. wniosków to pożyczki na kwotę mniej-
szą niż 5 tys. PLN, a jedynie 10 proc. przekracza tę 
wartość. Niemniej jednak we wspomnianych gru-
pach najszybciej rośnie wartość sprzedaży dużych 
pożyczek.
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Mimo podwyżek stóp, średnie i duże przedsię-
biorstwa zaciągają więcej kredytów inwestycyj-
nych. Problemem są niskie inwestycje małych 
i mikrofirm. Trend wzrostowy prawdopodobnie 
zostanie przerwany z powodu wyraźnego pogor-
szenia nastrojów w gospodarce.

Polskie firmy zaczęły zaciągać więcej kredy-
tów inwestycyjnych na przełomie roku. Roczny 
wzrost wartości kredytów inwestycyjnych lek-
ko przyspieszył i wynosi 3 proc. Słabsze wyniki 
związane są z portfelem kredytów walutowych 
(wykres 1). Jest to prawdopodobnie efekt ograni-
czania aktywności przez część eksporterów, np. 
branżę motoryzacyjną. Z drugiej strony jednak 
wyraźnie przyspieszył wzrost wartości kredytów 
złotowych. To z kolei efekt poprawy sytuacji fi-
nansów pozostałych firm. Dane NBP wskazują, że 
wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw 
wzrósł w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.  
o około 70 proc. 

Firmy zaciągają mniej kredytów hipotecznych. 
Ich roczna dynamika spada nieustannie od lutego 
2021 r., a osłabienie pod koniec 2021 r. było najsil-
niejsze od 2010 r. (wykres 2). To prawdopodobnie 
skutek skokowego wzrostu cen materiałów bu-
dowlanych oraz związanego z nim wstrzymywa-
nia inwestycji. 

Z kolei wartość kredytów inwestycyjnych dla 
przedsiębiorców indywidualnych silnie hamu-
je. Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) 
stanowią 70 proc. polskich firm. Wartość zaciąga-
nych przez nie kredytów wykazuje trend spadko-
wy od października ubiegłego roku, tj. od pierw-
szej podwyżki stóp procentowych NBP (wykres 3). 
Ostatnie dostępne dane pokazują, że w lutym 
2022 r. kredyty inwestycyjne JDG osiągnęły naj-
niższą wartość od 2017 r. Od tego czasu stopa re-
ferencyjna NBP wzrosła o 175 punktów bazowych. 
Dlatego w najbliższych miesiącach oczekujemy 
dalszego spadku wartości kredytów.

Według danych BIK, sprzedaż kredytów inwesty-
cyjnych mikroprzedsiębiorstw spadła w I kwar-
tale o prawie 20 proc. Najsilniej spadła wartość 
kredytów w przemyśle i budownictwie – to praw-
dopodobnie efekt pogorszenia wyników finanso-
wych na skutek rosnących kosztów materiałów. 
Rośnie natomiast akcja kredytowa w branży han-
dlowej – popyt w kraju osłabia się w niewielkim 
stopniu. 
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Zastępca Kierownika Zespołu Makroekonomii
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tel. 48 512 275 365

Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 
1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka 
i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia 
behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych 
obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji 
międzynarodowej.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porad inwestycyjnych i/lub doradztwa. Podjęto starania 
dla zapewnienia jak największej dokładności przedstawionych prognoz, jednak informacje zawarte w publikacji nie są wiążące, 
a Instytut i autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie. 
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