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Wybór mi dzyokresowy
gospodarstwa domowego
w warunkach istnienia rynku
kredytowego. Aspekty teoretyczne
i praktyczne
1. Wprowadzenie
Gospodarstwo domowe definiowane jest jako jednostka gospodaruj ca, której
celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków. Cel ten
realizowany jest przede wszystkim poprzez konsumpcj dóbr i usług. Członkowie
gospodarstwa domowego podejmuj take decyzje zwi zane z gromadzeniem
dochodów i ich wydatkowaniem. W sferze konsumpcji gospodarstwa domowe:
1) dokonuj podziału bd cych w ich dyspozycji rodków na sfinansowanie
konsumpcji w okresie bie cym i przyszłym (alokacja konsumpcji w czasie)
oraz 2) w danym okresie decyduj o sposobie ich rozdysponowania (wybór planu
konsumpcji).
Celem artykułu jest prezentacja teoretycznego modelu wyboru midzyokresowego gospodarstwa domowego. Omówiona zostanie rola, jak w decyzjach
gospodarstwa domowego odgrywaj kredyty i po yczki, których mo liwo 
zaci gania jest warunkiem istnienia dwukierunkowej substytucji konsumpcji.
W drugiej czci artykułu empirycznej weryfikacji zostan poddane podstawowe
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zalenoci modelu wyboru midzyokresowego. Na podstawie danych NBP oraz
GUS zostan oszacowane elastycznoci wielkoci kredytów i poyczek udzielanych gospodarstwom domowym wzgldem poziomu stóp procentowych oraz
dochodu. Zaprezentowane zostan take podstawowe informacje na temat zadłuenia gospodarstw domowych w Polsce po 2000 r.

2. Wybór mi dzyokresowy gospodarstwa domowego
2.1. Uwagi ogólne
Wybór midzyokresowy odnosi si do decyzji gospodarstwa domowego co
do alokacji konsumpcji i aktywów w ró nych okresach1. U podstaw teorii wyboru midzyokresowego ley załoenie, e gospodarstwa domowe kieruj si
w swoich decyzjach rynkowych zasad racjonalnego postpowania. Oznacza to,
e d  one do maksymalizacji uytecznoci całkowitej (ł cznej satysfakcji)
czerpanej z procesu konsumpcji dóbr i usług. Zakładaj c, e horyzont planowania gospodarstwa domowego jest dłuszy ni jeden okres, jego celem jest znalezienie optymalnego rozkładu konsumpcji w czasie.
Wpływ na wybór midzyokresowy ma istnienie rynku finansowego, na którym gospodarstwo domowe moe zaci ga poyczki i lokowa oszczdnoci.
Wyróni mo na trzy główne powody, dla których gospodarstwo domowe zaci ga kredyty: 1) wygładzenie cieki konsumpcji w sytuacji, gdy istnieje
znaczna dysproporcja w wysokoci dochodów pomidzy poszczególnymi okresami, 2) przyspieszenie aktu konsumpcji wzgldem wysokoci uzyskiwanych
dochodów (w sytuacji niecierpliwoci konsumenta) oraz 3) zainwestowanie poyczonych rodków w przedsiwzicie o wyszej stopie zwrotu ni oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego (dotyczy to gospodarstw domowych, których
członkowie, bd c przedsibiorcami, mog finansowa działalno inwestycyjn

1
Prezentacj teorii wyboru midzyokresowego gospodarstwa domowego oparto na nastpujcych pracach: R.J. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 92–116; M. Blaug, Teoria
ekonomii. Ujcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 512–519 oraz
543–554; W.K. Bryant, C.D. Zick, The Economic Organization of the Household, Cambridge
University Press, New York 2006, s. 85–124; R.H. Frank, Microeconomics and Behavior,
McGraw-Hill International Edition, New York 2008, s. 155–162; R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 262–264 i 286–288; D. Laidler,
S. Estrin, Wstp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa 1991, s. 73–88; L. Phlips, Applied
Consumption Analysis, North-Holland, American Elsevier, Amsterdam–Oxford 1974, s. 236–251;
oraz H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs  redni. Ujcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006, s. 205–224.
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kredytami konsumpcyjnymi)2. W literaturze przedmiotu zwraca si ponadto
uwag, e aktywno gospodarstw domowych na rynku kredytów wynika z koniecznoci finansowania wydatków o charakterze losowym, a take moliwoci
odraczania momentu zapłaty za dobra wzgldem momentu ich konsumpcji (wykorzystanie kart kredytowych jako instrumentu płatniczego)3.
Wybór poziomu konsumpcji w kadym okresie zaley od ograniczenia budetowego gospodarstwa domowego. W sytuacji wystpowania rynku kredytowego gospodarstwo domowe w niektórych okresach mo e wydawa wicej, ni
wynosi jego aktualny dochód rozporz dzalny. Konsumpcja wiksza ni dochód
rozporz dzalny nie moe jednak trwa w niesko czono, poniewa gospodarstwo domowe albo wyczerpie zasób swoich aktywów, albo moliwoci kredytowych.
Wielko konsumpcji gospodarstwa domowego (c) w okresie t mona opisa
równaniem:
ct = yt + rat −1 − (at − at −1 ) − (mt − mt −1 ) − (dst − dst −1 ),

(1)

gdzie:
y – wysoko dochodów gospodarstwa domowego,
a – wielko aktywów finansowych netto posiadanych przez gospodarstwo
domowe,
r – stopa procentowa, po której gospodarstwo domowe mo e poycza lub
inwestowa (lokowa) aktywa finansowe,
m – gotówka bd ca w dyspozycji gospodarstwa domowego,
ds – zasób dóbr trwałego uytku i nieruchomoci.
Subskrypt t przy powyszych kategoriach oznacza ich warto w okresie
bie cym, natomiast t – 1 w okresie poprzednim.
Dla przejrzystoci prezentowanego w dalszej czci artykułu modelu przyjmijmy, e stopa procentowa (r) jest: 1) kształtowana na doskonale konkurencyjnym rynku (pojedyncze gospodarstwo domowe nie ma wpływu na jej wysoko), 2) stała w kadym z rozpatrywanych okresów i 3) homogeniczna, czyli
w jednakowej wysokoci dla poyczkodawców i poyczkobiorców4. Ponadto

2

Zob. np.: B. Chang, Greater Access to Consumer Credit. Impact on Low vs. High Income
Groups, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008, s. 15–17; oraz J.B. Herendeen, The Role of
Credit in the Theory of the Household, „The Journal of Consumer Affairs” 1974, vol. 8, nr 2,
s. 157–181.
3
Bankowo  detaliczna. Potrzeby, szanse i zagro enia, red. G. Rytelewska, PWE, Warszawa
2005, s. 23 i 26; oraz C.A. Dauten, Financing the American Consumer, Consumer Credit Monograph no. 1, American Investment Company of Illinois, St. Louis 1956, s. 3–5.
4
Por. K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika bankowo ci, PWE, Warszawa 2007, s. 32. O zastrzeeniach do drugiego z wymienionych załoe pisze M. Blaug, lecz nawet przyjcie ich nie
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aby unikn  dodatkowych komplikacji załómy, e zasób dóbr trwałego uytku
i nieruchomoci (ds) nie podlega deprecjacji w czasie oraz nie wystpuj podatki.
Na aktywa finansowe netto (a) składaj si depozyty bankowe, obligacje
i akcje, a zatem te instrumenty, które mog przynosi gospodarstwu domowemu
dochód (co w uproszczeniu odpowiada poziomowi oszczdnoci gospodarstwa
domowego), skorygowane o wielko zadłuenia gospodarstwa domowego z tytułu zaci gnitych kredytów i poyczek.
Gotówka bd ca w dyspozycji gospodarstwa domowego (m) nie moe by
wielkoci ujemn i – w przeciwie stwie do innych aktywów – nie przynosi odsetek. W podstawowym modelu zakłada si, e mt = mt–1 jest stałe w czasie5.
Aktywa finansowe netto mog przyjmowa warto ujemn – wówczas gospodarstwo domowe jest dłunikiem netto, co oznacza, e warto jego zobowi za przekracza warto jego aktywów finansowych (oszczdnoci). Wyraenie at – at–1 w równaniu (1) opisuje zmian wielkoci aktywów finansowych
pomidzy okresami. Jeeli at > at–1, oznacza to, e gospodarstwo domowe zwiksza oszczdnoci (lub zmniejsza zadłuenie). W tej sytuacji bie ca konsumpcja
jest mniejsza od bie cej wielkoci dochodów z pracy i kapitału. Natomiast jeli
at < at–1, nastpuje zmniejszenie poziomu oszczdnoci (lub zwikszenie poziomu zadłuenia). Implikuje to rozmiary konsumpcji w rozpatrywanym okresie
wiksze ni aktualne dochody gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy at = at–1,
wysoko aktywów finansowych netto gospodarstwa domowego nie ulega zmianie, co oznacza, e wielko konsumpcji odpowiada wysokoci dochodów.
Sytuacj , gdy gospodarstwo domowe posiada dodatni ł czn wielko aktywów netto (ds + m + a > 0), naley uzna za korzystn . Zaci ganie kredytów
np. na zakup nieruchomoci powoduje zmniejszenie wielkoci aktywów finansowych (a), a zwikszenie zasobu dóbr trwałego uytku (ds). Finansowanie zakupów przez gospodarstwo domowe za pomoc po yczek jest posuniciem
praktycznym. Odmiennie wygl da przypadek gospodarstwa domowego, które
zaci ga kredyt, gdy ł czna wielko jego aktywów netto jest ujemna6. Oznacza
modyfikuje toku rozumowania w dalszej cz ci niniejszego artykułu. Por. M. Blaug, op. cit.,
s. 546–549; oraz D. Laidler, S. Estrin, op. cit., s. 86–88.
5
Por. R.J. Barro, op. cit., s. 93 i 96.
6
Naley pamita, e w rzeczywisto ci – z uwagi na wystpowanie kosztów transakcyjnych,
rónych typów aktywów, jak te rónych rodzajów długu – moliwe jest jednoczesne posiadanie
zarówno dodatnich aktywów (np. akcje, nieruchomo ci), jak i ujemnych aktywów (np. kredyt).
Por. J.N. Crook, Household Debt Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit,
red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge–London 2006, s. 71. Zaciganie przez
gospodarstwa domowe kredytów w sytuacji, gdy posiadaj one oszczdno ci, nie jest pozbawione
racjonalnych przesłanek, poniewa w ten sposób „samoubezpieczaj si” przed niekorzystnymi
przyszłymi zdarzeniami. Zob. S.M. Livingstone, P.K. Lunt, Predicting Personal Debt and Debt
Repayment: Psychological, Social and Economic Determinants, „Journal of Economic Psychology”
1992, vol. 13, nr 1, s. 115.
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to, e warto aktywów finansowych netto jest ujemna (gospodarstwo domowe
jest poyczkobiorc netto) i wiksza od zasobu dóbr trwałego uytku i nieruchomoci oraz posiadanej gotówki (ds + m < a i a < 0). Taka sytuacja jest wyj tkiem i mo liwa jest właciwie tylko w wypadku tych gospodarstw domowych,
których oczekiwana wysoko przyszłych dochodów jest korzystna (np. studenci
medycyny) i bdzie pozwala na spłat kredytu7. Mona równie rozpatrzy
inny przypadek, w którym gospodarstwo domowe moe zmniejszy posiadany
zasób dóbr trwałego uytku i nieruchomoci (dst – dst–1 < 0), a uzyskane ze sprzeday rodki przeznaczy np. na zwikszenie poziomu konsumpcji (ct) lub zmian poziomu aktywów finansowych netto (at), tj. zwikszenie poziomu oszczdnoci lub zmniejszenie poziomu zadłuenia.

2.2. Mi dzyokresowe ograniczenie budetowe gospodarstwa
domowego
Wybór midzyokresowy gospodarstwa domowego zostanie przedstawiony
za pomoc dwuokresowego modelu. Przyjmijmy, e gospodarstwo domowe
dysponuje dochodem rozporz dzalnym równym Y1 w okresie bie cym i Y2
w okresie przyszłym (oraz dodatkowo, e Y1 = Y2), który moe przeznaczy na
konsumpcj  w okresie bie cym (C1) i przyszłym (C2). W celu uniknicia dodatkowych komplikacji w prezentacji tego modelu przyjmijmy równie, e ceny
dóbr i usług s równe 1.
Lini midzyokresowego ograniczenia budetowego (rys. 1) dla przypadku
z dwoma okresami mona opisa równaniem:
C1 + C2 = Y1 + Y2 ,

(2)

gdzie:
C1, C2 – zagregowana wielko konsumpcji gospodarstwa domowego w kolejnych dwóch okresach,
Y1 + Y2 – ł czna wysoko dochodów, które s przeznaczone na zakup dóbr
i usług.
Na linii midzyokresowego ograniczenia budetowego zlokalizowane s
wszystkie punkty przedstawiaj ce róne kombinacje poziomów konsumpcji w obu
okresach, które pozostaj do dyspozycji gospodarstwa domowego.
Wyposaenie pocz tkowe (zasób pocz tkowy) gospodarstwa domowego reprezentuje punkt E1 o współrzdnych stanowi cych wysoko dochodu rozporz dzalnego uzyskanego przez ten podmiot w ka dym z dwóch rozpatrywanych
7
Por. R.E. Hall, J.B. Taylor, op. cit., s. 263 i 264; oraz C. Grant, Estimating Credit Constraints among US Households, „Oxford Economic Papers” 2007, vol. 59, nr 4, s. 601.
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okresów. Przedstawia on zatem tak struktur konsumpcji, przy której gospodarstwo domowe zarówno w okresie bie cym, jak i przyszłym przeznaczałoby na
konsumpcj  dokładnie tyle rodków, ile wynosi jego dochód rozporz dzalny
w danym okresie.
C2
F2

Y2

E1

C2*

0

E2

Y1

C1*

F1

C1

Rys. 1. Mi dzyokresowe ograniczenie bud etowe gospodarstwa domowego


ródło: opracowanie własne na podstawie: H.R. Varian, op. cit., s. 208.

W wypadku wystpowania rynku kredytowego mo liwy jest transfer dochodu przyszłego do teraniejszoci (poprzez zaci ganie poyczek)8. Zwikszenie
poziomu konsumpcji w okresie bie cym moe zosta osi gnite przez ograniczenie jej poziomu w okresie przyszłym. W takim wypadku gospodarstwo
domowe staje si kredytobiorc (C1 > Y1). Na rys. 1 sytuacj t reprezentuj
wszystkie punkty połoone na linii ograniczenia budetowego na prawo (poni*
*
ej) od punktu E1. Przykładowo, plan konsumpcji (C1 , C2 ), w którym gospodarstwo domowe zaci gnło kredyt na zwikszenie konsumpcji ponad poziom aktualnego dochodu (C1* > Y1) w okresie bie cym, obrazuje punkt E2.
Oczywicie moliwa jest sytuacja odwrotna: wyszy poziom konsumpcji
przyszłej gospodarstwo domowe moe osi gn  dziki ograniczeniu jej poziomu
w okresie bie cym. Wówczas jest ono kredytodawc (lokuj cym oszczdnoci za
pomoc rynku kredytowego). Sytuacj t graficznie przedstawiaj punkty zlokalizowane na linii ograniczenia budetowego na lewo (powyej) od punktu E1.

W sytuacji braku rynku kredytowego gospodarstwo domowe mogłoby zwikszy przyszł
konsumpcj jedynie poprzez ograniczenie biecej konsumpcji (substytucja jednokierunkowa).
Jednocze nie nie mogłoby ono zwikszy rozmiarów konsumpcji w biecym okresie ponad wysoko  uzyskiwanych w tym okresie dochodów. Wówczas lini midzyokresowego ograniczenia
budetowego reprezentowałby odcinek E1F1.
8
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Transfer dochodu pomi dzy okresami odbywa si  za wynagrodzeniem.
W gospodarce rynkowej jest nim dodatnia stopa procentowa (r). Stopa procentowa jest czynnikiem okrelaj cym konsumpcj , poniewa wpływa na cen
przyszłej konsumpcji w relacji do ceny konsumpcji bie cej. W rzeczywistoci
realna stopa procentowa jest wzgldn rónic midzy cen konsumpcji bie cej
i przyszłej9.
Na rys. 1 maksymalne mo liwe rozmiary konsumpcji w okresie bie cym
(F1) okrelone s przez wysoko dochodu uzyskanego w tym okresie (Y1) oraz
dochodu spodziewanego w okresie przyszłym (Y2), skorygowanego współczyn1
nikiem dyskontuj cym
. Maksymalny potencjalny poziom konsumpcji
(1 + r )
w okresie przyszłym (F2) równy jest wysokoci dochodu osi gnitego w tym
okresie (Y2) oraz dochodu z okresu poprzedniego, powikszonego współczynnikiem pomnaaj cym (1 + r).
W przypadku okresu bie cego wyszy poziom konsumpcji od tego, jaki
mógłby zosta osi gnity wył cznie dziki dochodowi uzyskiwanemu w tym
okresie, jest moliwy tylko w wyniku zaci gnicia na rynku kredytowym poyczki. Wi e si  to jednak z koniecznoci jej spłaty, co pomniejsza wysoko
dochodu rozporz dzalnego w przyszłoci nie tylko o jej kwot, ale równie
o wysoko nalenych od niej odsetek. A zatem ograniczenie budetowe mona
opisa równaniem:

C2 = Y2 − r (C1 − Y1 ) − (C1 − Y1 ) = Y2 + (1 + r )(Y1 − C1 ) .

(3)

Jeli Y1 – C1 < 0, to gospodarstwo domowe płaci odsetki od swojej poyczki.
Gdyby natomiast Y1 – C1 było dodatnie, to gospodarstwo domowe otrzymywałoby odsetki od swoich oszczdnoci. Przekształcenie wyraenia (3) pozwala na
przedstawienie midzyokresowej linii ograniczenia budetowego w kategoriach
wartoci obecnej (4) lub wartoci przyszłej (5):
C1 +
oraz

C2

(1 + r )

= Y1 +

Y2

(1 + r )

(1 + r ) C1 + C2 = (1 + r ) Y1 + Y2 .

(4)

(5)

Warto zauwa y, e linia mi dzyokresowego ograniczenia bud etowego
musi przechodzi przez punkt reprezentuj cy wyposaenie pocz tkowe (zasób
pocz tkowy) gospodarstwa domowego, a jej nachylenie wyznaczane jest przez
poziom rynkowej stopy procentowej i wynosi – (1 + r).
9

R.E. Hall, J.B. Taylor, op. cit., s. 279.
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2.3. Preferencje gospodarstwa domowego
Na wybór planu konsumpcji wpływaj take preferencje gospodarstwa domowego. Maj one subiektywny charakter, w przeciwie stwie do wczeniej rozpatrywanych kategorii (dochodów, stopy procentowej), które s obiektywnymi
zmiennymi.
Preferencje gospodarstwa domowego reprezentuj jego krzywe oboj tnoci
(U). Rozpatruj c krzyw oboj tnoci gospodarstwa domowego naley załoy,
e ró ne preferencje jego członków mo na zagregowa  do jednej, wspólnej
krzywej.
Dla dwuokresowego modelu krzywe oboj tnoci wskazuj róne kombinacje
obecnej i przyszłej konsumpcji, które w ocenie danego gospodarstwa domowego
przynosz mu jednakowy poziom zaspokojenia potrzeb, a wic charakteryzuj
si jednakowym poziomem uytecznoci całkowitej.
Kształt krzywych obojtnoci wskazuje na preferencje gospodarstwa domowego co do konsumpcji w rónych okresach10. W podstawowym modelu krzywe
oboj tno ci s wypukłe wzgl dem pocz tku układu współrzdnych i maj
nachylenie ujemne. Przykładem krzywej obojtnoci, która charakteryzuje si
takimi właciwociami, jest funkcja uytecznoci Cobba-Douglasa11:
U (C1 , C2 ) = C1θC12− θ = θ ln C1 + (1 − θ) ln C2 ,

(6)

gdzie:
C1, C2 – konsumpcja odpowiednio w okresie bie cym i okresie przyszłym,
– parametr okrelaj cy zagregowane gusty członków gospodarstwa domowego (ich wzgldny stosunek do ryzyka) przy załoeniu, e ∈ (0, 1).
Ujemne nachylenie krzywej obojtnoci oznacza, e rezygnacja z pewnej
czci konsumpcji w danym okresie, a wic zmniejszenie poziomu uytecznoci
całkowitej, musi zosta zrekompensowana przez zwikszenie konsumpcji w drugim okresie (zwikszenie uytecznoci całkowitej), tak aby poziom ł cznej uytecznoci nie uległ zmianie. Powysz zaleno mona wyrazi za pomoc nastpuj cego wzoru:

MU C1 ∆C1 + MU C 2 ∆C2 = 0,
 ∂U 
gdzie: MU – uyteczno kra cowa 
.
 ∂C 

10
11

H.R. Varian, op. cit., s. 208.
Por. ibidem, s. 91–93 i 100.

(7)
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Zmiana rozmiarów konsumpcji w którymkolwiek z tych okresów, która nie
wi e si z przeciwkierunkow zmian poziomu konsumpcji w innym okresie,
powoduje zmian stopnia osi ganej uytecznoci całkowitej, a wic przejcie na
inn krzyw obojtnoci. Im krzywa oboj tnoci jest połoona dalej od pocz tku
układu współrzdnych, tym wikszy jest poziom uytecznoci całkowitej opisywanych przez ni koszyków konsumpcji bie cej i przyszłej (i odwrotnie)12.
Wypukło krzywych obojtnoci wzgldem pocz tku układu współrzdnych determinowana jest malej c uytecznoci kra cow konsumpcji zgodnie
z I prawem Gossena13. Taki ich przebieg oznacza, e ka da dodatkowa jednostka
konsumpcji w danym okresie przynosi gospodarstwu domowemu mniejsz satysfakcj . Jednoczenie jednostka konsumpcji w danym okresie jest tym wyej
subiektywnie wyceniana, im mniejszy jest poziom konsumpcji w tym okresie
(i odwrotnie).
Nachylenie krzywej obojtnoci wyraa wielko konsumpcji w kolejnym
okresie, z której gospodarstwo domowe musi zrezygnowa, jeli zwikszy swoj
konsumpcj  w tym okresie o jedn jednostk. Stosunek ten zwany jest kra cow
stop substytucji pomidzy konsumpcj bie c a przyszł (marginal rate of
substiution – MRS). Dla funkcji uytecznoci Cobba-Douglasa, okrelonej wzorem (6), kra cow stop midzyokresowej substytucji konsumpcji (MRS) mona
okreli równaniem:
∂U (C1 , C2 )
θC2
∂C1
MRS =
=−
.
∂U (C1 , C2 )
(1 − θ)C1
∂C2

(8)

Krzywe obojtnoci s funkcjami nieliniowymi charakteryzuj cymi si w kadym punkcie swojego przebiegu rónym stopniem nachylenia. W przypadku
funkcji uytecznoci Cobba-Douglasa nachylenie krzywych oboj tnoci zmniejsza si w miar przesuwania si po nich w dół, st d kra cowa stopa midzyokresowej substytucji konsumpcji wykazuje tendencj  malej c . Oznacza to, e aby
zachowa niezmieniony poziom u ytecznoci całkowitej, gospodarstwo domowe
bdzie skłonne rezygnowa  z coraz to mniejszej iloci jednostek konsumpcji
w jednym okresie na rzecz zwikszenia konsumpcji o dodatkow jednostk
w innym okresie. Warto zatem zauwa y, e skoro uyteczno kra cowa maleje, to absolutna awersja do ryzyka gospodarstwa domowego musi rosn ; wielko konsumpcji, z której skłonne jest ono zrezygnowa, aby unikn  niepewnoci co do jej poziomu, ronie wraz ze wzrostem stopnia jego zamonoci. Z tego
Zgodnie z zasad, e konsument woli mie wicej ni mniej.
Zob. np. C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 119 i 120.
12
13
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powodu, skoro krzywe oboj tnoci maj wypukły kształt wzgldem pocz tku
układu współrzdnych, gospodarstwo domowe – co do zasady – odrzuci skrajne
warianty planów konsumpcyjnych.
C2
C1 = C2

E1

U1
α

45º
0

C1

Rys. 2. Krzywa obj to ci gospodarstwa domowego i stopa preferencji czasowej



ródło: opracowanie własne na podstawie: J. Cullis, P. Jones, Microeconomics. A Journey
through Life’s Decision, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow 2009, s. 285.

Warto nachylenia krzywej obojtnoci w punkcie, w którym C1 = C2, a wic
w punkcie przecicia linii jednakowego strumienia konsumpcji, okrela stop
preferencji czasowej gospodarstwa domowego – na rys. 2 jest to punkt E1,
w którym półprosta wychodz ca z pocz tku układu współrzdnych jest nachylona wzgl dem osi odcitych pod k tem 45°. Stopa preferencji czasowej informuje, z ilu jednostek C2 gospodarstwo domowe bdzie gotowe zrezygnowa dla
jednej jednostki C1 przy załoeniu, e konsumpcja w obydwu okresach byłaby
jednakowa i dostpna na tych samych warunkach.
Kra cowa stopa midzyokresowej substytucji konsumpcji (MRS) pozwala
okreli nie tylko nachylenie krzywej obojtnoci, ale take stop preferencji
czasowej gospodarstwa domowego (ρ):
MRS = −(1 + ρ).

(9)

Podstawiaj c równanie (9) do równania (8), otrzymujemy (dla C1 = C2):
− (1 + ρ) = −

θ
.
(1 − θ)

(10)

Rozumuj c odwrotnie, warto zauway, e kra cowa stopa midzyokresowej substytucji konsumpcji mo e by z kolei wyraona dla dowolnego punktu
na krzywej obojtnoci poprzez stop preferencji czasowej równaniem:
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MRS = −(1 + ρ)

C2
,
C1
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(11)

co prowadzi do wniosku, e stopa preferencji czasowej obrazuje stopie , w jakim
gospodarstwo domowe subiektywnie dyskontuje przyszł konsumpcj  (satysfakcj )14.
Zazwyczaj uznaje si , e ρ ma warto  dodatni , co oznacza, e ludzie
przedkładaj konsumpcj  bie c nad przyszł . Czym wysza warto ρ, tym
silniej preferowana jest bie ca konsumpcja. Neutralna stopa preferencji czasowej, oznaczaj ca preferowanie równej iloci dóbr i usług konsumpcyjnych
w kadym okresie przez gospodarstwo domowe, wystpuje, gdy ρ = 0 (rys. 2).
Ujemna stopa preferencji czasowej, charakteryzuj ca osoby o negatywnych preferencjach przedkładaj ce konsumpcj  przyszł nad bie c , wystpuje natomiast, gdy bezwzgldna warto nachylenia krzywej obojtnoci w punkcie
przecicia z lini jednakowego strumienia konsumpcji (C1 = C2) jest mniejsza od
jednoci15.
Jako uzasadnienie dodatniej stopy preferencji czasowej mona wskaza odmienne warunki zapotrzebowania na dobra w teraniejszoci i w przyszłoci, czy
te naturaln (wrodzon ) niecierpliwo ludzi, w wyniku czego przyszła konsumpcja charakteryzuje si w ich ocenie mniejsz uytecznoci kra cow ni
konsumpcja bie ca (innymi słowy, gospodarstwa domowe zawsze przedkładaj
bie c konsumpcj nad taki sam jej poziom w przyszłoci). Tym samym wzrost
strumienia dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe w całym
okresie aktywnoci zawodowej jego członków prowadzi do coraz mniejszych
przyrostów satysfakcji (uytecznoci kra cowej) z kadej dodatkowej jednostki
dochodu. Z tego powodu gospodarstwo domowe bdzie skłonne w okresach
o dochodach niszych od szacowanego ich poziomu przecitnego do zwikszania konsumpcji bie cej (i odwrotnie), tak aby zasada ekwimarginalnoci konsumpcji midzyokresowej została zachowana.
W literaturze przedmiotu poza powyszymi przyczynami wystpowania dodatniej stopy preferencji czasowej wskazuje si take inne – ryzyko i niepewno towarzysz ce gospodarstwom domowym oraz rónice cen dóbr i usług pomidzy okresami. Ryzyko i niepewno skłaniaj gospodarstwa domowe do

14

H. Gravelle, R. Rees, Microeconomics, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow
2004, s. 230.
15
Por. W.A. Lord, Household Dynamic. Economic Growth and Policy, Oxford University
Press, New York–Oxford 2002, s. 5; G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podrcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 458–459; D. Laidler,
S. Estrin, op. cit., s. 75; oraz J. Cullis, P. Jones, op. cit., s. 286 i 287.
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wyboru okrelonej (pewnej) dzisiejszej konsumpcji, a nie niepewnej przyszłej16.
Oczekiwania co do zmiany cen dóbr i usług pomidzy okresami powoduj natomiast, e w przypadku spodziewanego wyszego poziomu cen w przyszłoci
bd one skłonne zadłuy si w celu zwikszenia konsumpcji bie cej lub
w odwrotnej sytuacji zwikszy obecnie oszczdnoci, aby osi gn  wyszy poziom konsumpcji w okresie przyszłym17.
Maj c na uwadze powysze, nie mona zapomina, e w warunkach istnienia rynku kredytowego istotnym czynnikiem determinuj cym zachowania gospodarstw domowych w zakresie midzyokresowego rozkładu ich konsumpcji
jest poziom stopy procentowej. Wysoka stopa procentowa bdzie raczej zniechca do zadłuania si, a stymulowa oszczdzanie (i odwrotnie). Aby gospodarstwo domowe było skłonne odroczy swoj konsumpcj  (lub – innymi słowy –
udostpni swój bie cy dochód innym podmiotom), musi jednak wystpowa
dodatni poziom stopy procentowej, a tym samym stopa preferencji czasowej
musi by równie dodatnia.

2.4. Optymalny plan konsumpcji w modelu dwuokresowym
Optymalny plan konsumpcji gospodarstwa domowego (C1*, C2*) oznacza
maksymalizacj  u ytecznoci całkowitej z wybranego planu konsumpcji przy
danym mi dzyokresowym ograniczeniu bud etowym – zob. rys. 3. Gospodarstwo domowe d y do osi gni cia krzywej oboj tnoci mo liwie najdalej poło onej od pocz tku układu współrzdnych – przechodzenie na kolejne, wyej
poło one krzywe oboj tno ci zwi ksza u yteczno całkowit . Wybór planu
konsumpcji ogranicza jednak linia mi dzyokresowego ograniczenia bud etowego.
Graficznie optymalny plan konsumpcji wyznacza punkt stycznoci (E2) linii
ograniczenia budetowego (F1F2) z najwyej połoon sporód dostpnych
krzyw oboj tnoci (U2). Warunkiem dla tego optimum jest jednakowa warto
nachylenia obydwu rozpatrywanych funkcji w punkcie E2, a zatem:
−

16

θC2
= −(1 + r ),
(1 − θ)C1

(12)

J. Cullis, P. Jones, op. cit., s. 289. Problem ten doskonale obrazuje przysłowie „lepszy wróbel w gar ci ni gołb na dachu”, które funkcjonuje nie tylko w jzyku polskim (np. w jzyku angielskim – a bird in the hand is worth two in the bush).
17
W.K. Bryant, C.D. Zick, op. cit., s. 94 i 95.
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Rys. 3. Mi dzyokresowy wybór konsumpcji
ródło: opracowanie własne na podstawie: R.J. Barro, op. cit., s. 103.

lub wstawiaj c równanie (11) w miejsce lewej strony równania (12) i przekształcaj c:
C2 1 + r
=
.
C1 1 + ρ

(13)

Z równania (13) wynika, e im r jest mniejsze, tym gospodarstwo domowe
bdzie bardziej skłonne do zwikszania bie cej konsumpcji. Natomiast w przypadku stopy preferencji czasowej danego gospodarstwa domowego (ρ) – im
wysza jej warto, tym gospodarstwo domowe bdzie bardziej „niecierpliwe”,
co bdzie je zachca do nieodkładania konsumpcji na kolejne okresy.
Zmiana poziomu tej stopy powodowa bdzie obrót linii midzyokresowego
ograniczenia budetowego wokół punktu reprezentuj cego zasób pocz tkowy
gospodarstwa domowego. Wzrost stopy procentowej bdzie prowadził do zwikszenia potencjalnego poziomu konsumpcji przyszłej i zmniejszenia jej poziomu
bie cego, spadek stopy procentowej bdzie za powodował wzrost potencjalnej
konsumpcji bie cej i spadek przyszłej.
W przypadku spadku stopy procentowej (rys. 4) gospodarstwo domowe bd ce poyczkobiorc , nadal nim pozostaje – jego pozycja polepsza si, poniewa
koszt obsługi poyczki zmniejsza si.
Zmiany planu konsumpcji gospodarstwa domowego mona szczegółowo
przeanalizowa, dokonuj c dekompozycji zmiany stopy procentowej na efekt
substytucyjny i dochodowy. Obnienie stopy procentowej (zmiana połoenia linii
ograniczenia budetowego z F1F2 do F1 F2 ) działa analogicznie, jak obnienie
ceny konsumpcji bie cej w porównaniu z przyszł . Efekt substytucyjny zawsze
działa w kierunku przeciwnym do zmiany ceny, co oznacza wzrost konsumpcji
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bie cej (substytucja konsumpcji dóbr i usług droszych ta szymi). Spadek ceny
prowadzi jednoczenie do zwikszenia siły nabywczej dochodu gospodarstwa
domowego. Zakładaj c, e zarówno konsumpcja bie ca, jak i przyszła s dobrami normalnymi, wzrost dochodu prowadzi bdzie do wzrostu konsumpcji
w obydwu okresach. Z uwagi na to, e obydwa efekty działaj w tym samym
kierunku, efekt ł czny zmiany stopy procentowej na rys. 4 został przedstawiony
jako przejcie do punktu E2. Natomiast wzrost stopy procentowej moe zachca
poyczkobiorc do przyj cia roli poyczkodawcy18. W tym wypadku sytuacja
gospodarstwa domowego pogorszy si, poniewa nowy plan konsumpcji bdzie
musiał znale si „wewn trz” starego zbioru ograniczenia budetowego19. Bie ca konsumpcja zmniejszy si . Wzrost stopy procentowej moe spowodowa
podniesienie wysokoci odsetek od poyczki w takim stopniu, e kredytobiorca
bdzie musiał zmniejszy bie c konsumpcj o tyle, e z poyczkobiorcy stanie
si potencjalnym poyczkodawc (oszczdzaj cym).
C2
F2

F2′
Y2
E2
C2*

E1

U2

U1
0



Y1 C1* F1

F1′ C1

Rys. 4. Mi dzyokresowy wybór konsumpcji
ródło: opracowanie własne na podstawie: H.R. Varian, op. cit., s. 209–212

Przeprowadzone rozwaania wskazuj , e znaczenie dla wyboru midzyokresowego gospodarstwa domowego obok jego preferencji i dochodów ma
równie wysoko stopy procentowej, a korzystanie przez gospodarstwa domowe z rynku kredytowego pozwala unikn  im znacznych waha konsumpcji,
nawet gdy wysoko dochodów w poszczególnych okresach jest róna.

18

H.R. Varian, op. cit., s. 210 i 211; oraz D. Salvatore, Microeconomics. Theory and Applications, Oxford University Press, New York–Oxford 2003, s. 522–527.
19
J.B. Herendeen, op. cit., s. 160.
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3. Dynamika i struktura zadłu enia polskich gospodarstw
domowych z tytułu kredytów i po yczek
Poziom ogólnego zadłuenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów i poyczek charakteryzuje si w ostatnich latach du dynamik (por.
rys. 5). W ostatniej dekadzie zadłuenie tego rodzaju wzrosło nominalnie ponad
7-krotnie – z 54,7 mld zł na koniec 1999 r. do 407,5 mld zł w listopadzie 2009 r.
Due tempo wzrostu wielkoci kredytów i poyczek zaci gnitych przez gospodarstwa domowe mona zaobserwowa zwłaszcza po 2005 r. (por. rys. 12).
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2000
*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009*

stan na koniec listopada 2009 r.
walutowe

złotowe

Rys. 5. Zadłu enie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów i po yczek
w latach 2000–2009 (w mln zł)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Istotn rol w utrzymaniu tej dynamiki naley przypisa zwłaszcza znacznemu wzrostowi zainteresowania gospodarstw domowych kredytami przeznaczanymi na zakup nieruchomoci (por. rys. 6), których udział w zadłueniu ogółem gospodarstw domowych z tytułu kredytów i poyczek wynosił w 2009 r. ok.
55% (dla porównania w 2000 r. stanowiły one ok. 12%). Duy popyt na tego
rodzaju kredyty w ostatnich latach wynikał m.in. z utrzymuj cego si niedoboru
mieszka w Polsce, „łagodnych” warunków kredytowania przez banki oraz
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oczekiwa dotycz cych dalszego wzrostu cen nieruchomoci20. Tendencje wystpuj ce w ostatnich latach w Polsce wskazuj , e zadłuenie gospodarstw domowych nabiera długoterminowego charakteru i słuy w głównej mierze finansowaniu zakupu nieruchomoci. Jest to zbiene ze struktur popytu w przekroju
podmiotowym obserwowan w krajach wysoko rozwinitych21.
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Rys. 6. Struktura zadłu enia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów
i po yczek w latach 2002–2009 (dane kwartalne, w %)


20

ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Por. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2009, s. 105.
Kredyty hipoteczne i długoterminowe zacignite przez gospodarstwa domowe w USA
i Wielkiej Brytanii w 2008 r. stanowiły ok. 75% warto ci kredytów ogółem. Dla Polski relacja ta
na koniec 2008 r. wynosiła 41% dla kredytów zabezpieczonych hipotek i blisko 70% dla kredytów
o pierwotnych terminach realizacji 5 lat i wicej (szacunki własne na podstawie danych OECD
i NBP).
21
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Cech charakterystyczn popytu na kredyty i poyczki gospodarstw domowych w Polsce jest take rosn cy udział kredytów denominowanych w walutach
obcych. W listopadzie 2009 r. stanowiły one blisko 40% ogółu kredytów i poyczek udzielonych gospodarstwom domowym i 64% wartoci kredytów na nieruchomoci (por. rys. 5 i 6). Do głównych przyczyn wzrostu popytu gospodarstw
domowych na kredyty walutowe w ostatnich latach naley utrzymuj cy si dysparytet pomidzy oprocentowaniem kredytów złotowych a oprocentowaniem
kredytów w walutach obcych, zwłaszcza franka szwajcarskiego (CHF) i euro
(EUR). Gospodarstwa domowe zaci gaj ce kredyty denominowane w walutach
obcych naraone s na ryzyko kursowe. W wypadku deprecjacji złotego nastpuje zwikszenie ich wartoci wyraonej w złotych. Było to szczególnie widoczne w 2008 r., kiedy to przyrost wartoci kredytów mieszkaniowych w sektorze gospodarstw domowych w ponad 60% wynikał ze zmiany kursu złotego22.
Jak wskazuj eksperci, kredyty mieszkaniowe silnie oddziałuj równie na
inne typy kredytów (np. zakupy ratalne wyposaenia mieszka , sprztu AGD/RTV,
kredyty zwi zane z kartami kredytowymi). Znajduje to odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach dotycz cych kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych23. Tym samym s one drug w kolejnoci pod wzgldem wartoci
kategori kredytów dla gospodarstw domowych. Zalicza si do nich kredyty
w rachunku bie  cym, kredyty zwi zane z funkcjonowaniem kart kredytowych
oraz pozostałe kredyty i po yczki na cele konsumpcyjne. Ich ł czny udział
w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł na koniec listopada
2009 r. prawie 37%, a ich warto osi gnła 152,5 mld zł. Wysokiemu tempu
wzrostu kredytów konsumpcyjnych sprzyjała aktywna polityka promocyjna
banków i stosowana przez nie sprzeda krzyowa (cross-selling). Karty kredytowe
s bowiem czsto oferowane przy sprzeday innych produktów (np. kredytów
mieszkaniowych). W ostatnich latach kredyty w rachunku bie cym wzrastały
znacznie wolniej ni zadłuenie na kartach kredytowych (w latach 2000–2008
rednioroczne tempo zmian to odpowiednio 12,3% i 58,8%). Wskazuje to na
upowszechnianie si kart kredytowych wród konsumentów w Polsce i mo e
oznacza stopniowe wypieranie przez nie kredytów w rachunku bie cym24.
Na zako czenie analizy poziomu zadłuenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów i poyczek warto t kategori odnie do głównych parametrów
ekonomicznych Polski. Pozwoli to okreli znaczenie tego rynku dla gospodarki
i okreli skal jego oddziaływania na sytuacj ekonomiczn kraju.
Relacja wielkoci kredytów i poyczek polskich gospodarstw domowych do
podstawowych agregatów ekonomicznych w ostatniej dekadzie zwikszała si
22

Rozwój systemu…, s. 104.
Raport o stabilno ci systemu finansowego 2006, NBP, Warszawa 2007, s. 15–17.
24
Rozwój systemu…, s. 109.
23
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(zob. rys. 7). Na koniec 2008 r. udział kredytów i poyczek w produkcie krajowym brutto sigał blisko 30%, a w relacji do dochodów do dyspozycji brutto
było to prawie 45%. Udziały te potroiły si w rozpatrywanym okresie (lata
2000–2008). Natomiast w aktywach ogółem sektora bankowego kredyty i poyczki udzielone gospodarstwom domowym na koniec 2008 r. stanowiły ponad
jedn trzeci . W ci gu ostatnich omiu lat ich udział podwoił si.
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Rys. 7. Relacja kredytów i po yczek udzielonych gospodarstwom domowym
do produktu krajowego brutto (HD2GDP), dochodów do dyspozycji brutto (HD2GDI)
i aktywów banków komercyjnych (HD2CBA) w Polsce w latach 2000–2008 (w %)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS.

Midzynarodowe porównanie danych dotycz cych wielkoci zadłuenia gospodarstw domowych w relacji do ich nominalnych dochodów do dyspozycji
w wybranych krajach OECD w ostatniej dekadzie wskazuje, e zasadniczo we
wszystkich krajach rozwinitych poziom zadłuenia gospodarstw domowych
zwiksza si. Szczególnie widoczne jest to w przypadku USA i Wielkiej Brytanii
– w tych krajach zadłuenie gospodarstw domowych (jako procent nominalnych
dochodów do dyspozycji) wzrosło w latach 2000–2008 odpowiednio o 32 punkty procentowe (do 132%) i o 68 punktów procentowych (do 181%)25. Na tym tle
wskaniki zadłuenia gospodarstw domowych w Polsce s jeszcze na relatywnie
niskim poziomie, ale ich dynamika jest wysoka.

25

OECD Economic Outlook 2009, OECD Publishing, vol. 85, Paris 2009, s. 310.
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4. Elastyczno wielko ci zadłu enia gospodarstw
domowych z tytułu po yczek i kredytów wzgl dem
stopy procentowej i dochodu
Zgodnie z omówionymi wczeniej teoretycznymi aspektami wyboru midzyokresowego gospodarstwa domowego wielko jego zadłuenia zaley od wysokoci stopy procentowej oraz dochodu.
W celu zbadania powyszych zalenoci posłuono si modelami regresyjnymi. Wykorzystane dane pochodz z NBP i GUS. Podstawowy, liniowy model
regresyjny ma posta26:
y = α + β x + ε,

(14)

gdzie:
y – warto zmiennej objanianej,
x – warto zmiennej objaniaj cej,
 – wyraz wolny,
– parametr stoj cy przy zmiennej objaniaj cej,
 – warto składnika losowego.
W toku bada wykorzystano równie modele nieliniowe, z których najlepsze
dopasowania do danych empirycznych (najwyszy współczynnik determinacji)
uzyskano przy uyciu modelu potgowego, który mona opisa wzorem:
y = αxβ ⋅ e ε .

(15)

Funkcj t mona sprowadzi do liniowoci za pomoc obustronnego przekształcenia logarytmem naturalnym, co pozwala na zapis równania funkcji
w postaci:
ln y = ln α + β ln x + ε.

(16)

Naley pamita, e w wypadku zmiennych ci głych parametry równania (16)
s elastycznociami, co pozwala na interpretacj zmian w konwencji przyrostów
wzgldnych.
Na podstawie danych kwartalnych z lat 2000–2009 wyznaczono parametry
modelu potgowego wyjaniaj cego zaleno pomidzy wielkoci kredytów
i poyczek ogółem udzielonych gospodarstwom domowym a stop procentow
kredytu lombardowego NBP. Zmienna objaniaj ca (stopa procentowa kredytu
lombardowego NBP) jest jednym z podstawowych instrumentów polityki pie26
Zob. np.: G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
s. 95–104; oraz A. Zelia , Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, s. 119–127, 140–142.
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ninej banku centralnego. Od jej wysokoci zaley w duej mierze oprocentowanie kredytów na rynku midzybankowym, co z kolei odzwierciedla główne
tendencje w kształtowaniu si stóp procentowych w Polsce27. Oszacowana funkcja regresji wyjania w ok. 51% kształtowanie si wielkoci kredytów i poyczek ogółem udzielonych gospodarstwom domowym w zalenoci od poziomu
rozpatrywanej stopy procentowej (rys. 8), natomiast na pozostałe 49% zmiennoci wpływ maj inne czynniki (parametry) nieuj te w modelu. Interpretacja parametrów uzyskanego w toku estymacji równania regresji wskazuje, e ka de
zwikszenie stopy kredytu lombardowego o 1% powoduje zmniejszenie wielko kredytów i poyczek udzielanych gospodarstwom domowym rednio o ok.
0,84%.
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Rys. 8. Kredyty i po yczki ogółem udzielone gospodarstwom domowym (w mln zł)
a stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP (w %) w latach 2000–2009
(dane kwartalne)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W kolejnych dwóch modelach przeprowadzono analiz dla dwóch wybranych typów kredytów złotowych: w rachunkach bie cych (rys. 9) i mieszkaniowych (rys. 10). Zmienn objaniaj c w tych modelach było oprocentowanie

27



Por. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Pola ski, B. Wo niak, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 132.
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Wielkość kredytów w rachunkach bieżących
udzielonych gospodarstwom domowym

24 000

y = 1028700 x –1,612
R² = 0,4645

22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
10

11

12

13

14

15

16

Oprocentowanie kredytów w rachunkach bieżących
udzielanych gospodarstwom domowym

Rys. 9. Kredyty w rachunku bie cym udzielone gospodarstwom domowym (w mln zł)
a stopa oprocentowania tego rodzaju kredytów (w %) w okresie od stycznia 2004 r.
do listopada 2009 r. (dane miesi czne)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wielkość kredytów mieszkaniowych
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80 000

y = 618790x –1,609
R² = 0,0979

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
4

5

6

7

8

9

10

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych
udzielanych gospodarstwom domowym

Rys. 10. Kredyty mieszkaniowe udzielone gospodarstwom domowym (w mln zł)
a stopa oprocentowania tego rodzaju kredytów (w %) w okresie od stycznia 2004 r.
do listopada 2009 r. (dane miesi czne)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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stanów umów kredytowych rozpatrywanego rodzaju28. Podobnie jak w opisanym powyej modelu wykorzystano te same ródła danych, przy czym informacje w układzie miesicznym pochodziły z okresu od stycznia 2004 r. do listopada 2009 r.29. Współczynniki determinacji dla rozpatrywanych modeli były nisze
ni przy oszacowaniu pierwszego, ogólnego modelu i wynosiły odpowiednio:
46% i 10%. W przypadku kredytów mieszkaniowych dopasowanie modelu okazało si niskie – wysoka warto współczynnika zbienoci (1 – R2). Przeprowadzone analizy wskazuj , e w rozpatrywanym okresie zadłuenie z tytułu
kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych nie zaleało od oprocentowania tych kredytów – w kształtowaniu si ich wielkoci decyduj cy wpływ
miały czynniki inne ni stopa procentowa. Powysze ustalenia potwierdzaj
dwie główne przyczyny: relatywnie krótki szereg czasowy oraz specyficzna sytuacja gospodarcza kraju (boom na rynku nieruchomoci, akcesja Polski do
struktur Unii Europejskiej, wysoka dynamika PKB). Podobny, niski stopie wyjaniania miał model przedstawiaj cy zaleno pomidzy wielkoci kredytów
walutowych a ich rednim oprocentowaniem (w niniejszym artykule pominito
jego prezentacj).
Budowa modelu prezentuj cego zaleno pomidzy wielkoci kredytów
a ich oprocentowaniem w praktyce nastrcza dodatkowych problemów, poniewa rzeczywisto gospodarcza jest bardziej skomplikowana ni opracowany na
pocz tku XX w. teoretyczny model wyboru midzyokresowego. W przeprowadzanych analizach zmienn objaniaj c jest nominalne oprocentowanie, które
mo e w zasadzie tylko w pewnym stopniu wpływa na faktyczny koszt kredytu.
Poziom rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uzaleniony jest bowiem od
wysokoci prowizji i innych kosztów zwi zanych z zaci gniciem kredytu,
a take od sposobu spłaty kredytu. Naley te pamita, e nie wszystkie koszty
s wliczane do rzeczywistych kosztów kredytu (np. obligatoryjne ubezpieczenie
kredytobiorcy na ycie, karne odsetki, opłaty za monity), co dodatkowo powoduje trudnoci w precyzyjnym ich oszacowaniu.
S to dane dotyczce redniego oprocentowania wszystkich istniejcych umów na koniec
okresu sprawozdawczego, zarówno tych zawartych przed miesicem sprawozdawczym i nadal
obowizujcych, jak i umów nowo zawartych. Oprocentowanie to wylicza si jako iloraz naliczonych w miesicu sprawozdawczym odsetek do rednich stanów warto ci umów, dla których odsetki te były naliczane. W statystyce tej nie s wic uwzgldniane prowizje ani inne koszty pozaodsetkowe. Szerzej na ten temat zob. http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/
instrukcja_mir.pdf).
29
Powodem takiego doboru danych były wprowadzone przez NBP zmiany w metodyce klasyfikacji zarówno wielko ci kredytów, jak i dwukrotnej zmiany sposobu obliczania redniego oprocentowania kredytów. Od stycznia 2004 r. wyliczenia s publikowane według jednolitej metodyki,
która została dostosowana do zharmonizowanych wymogów Europejskiego Banku Centralnego.
Szerzej na ten temat zob. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html.
28
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Na rys. 11 przedstawiono relacj wysokoci rzeczywistej stopy oprocentowania kredytów do ich nominalnego oprocentowania w latach 2004–2009 (na
podstawie danych miesicznych). Dla kredytów konsumpcyjnych wysoko
nominalnego oprocentowania odpowiada przecitnie za ok. 68% rzeczywistych
kosztów kredytu. W przypadku kredytów mieszkaniowych relacja ta wynosi ponad 93%. Gospodarstwa domowe, podejmuj c racjonaln decyzj  o zaci gniciu
kredytu, powinny bra pod uwag całkowite koszty kredytu, cho to informacja
o wysokoci nominalnej stopy procentowej staje si czsto impulsem do zaci gnicia długu. W celu oceny wpływu stopy oprocentowania na wielko zadłuenia gospodarstw domowych z tytułu poyczek i kredytów wskazane jest zatem
zbudowanie bardziej złoonego modelu, który uwzgldniałby nie tylko oprocentowanie nominalne, ale take rzeczywist stop oprocentowania. Przeszkod
w realizacji tego zamierzenia jest jednak brak odpowiednich szeregów czasowych z takimi informacjami.
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Rys. 11. Relacja rzeczywistej stopy oprocentowania kredytów mieszkaniowych
i konsumpcyjnych do nominalnego oprocentowania tych kredytów udzielanych
gospodarstwom domowym w okresie od stycznia 2004 r. do listopada 2009 r.
(dane miesi czne)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Drug ze zmiennych w modelu wyboru midzyokresowego gospodarstwa
domowego, która wpływa na alokacj  konsumpcji w czasie, jest dochód. Jego
poziom determinuje take mo liwo zaci gania kredytów; jest on przeznaczany
na sfinansowanie zarówno kosztów długu, jak i przyszłych spłat rat. Wysoko
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dochodu jest jedn z najistotniejszych zmiennych w modelach scoringowych
branych pod uwag przez banki przy szacowaniu ryzyka niewypłacalnoci kredytobiorcy30.
Ogólnie przyjmuje si, e zwikszenie poziomu dochodu sprzyja zwikszeniu poziomu zadłuenia gospodarstw domowych. Po pierwsze, mog one –
o czym była mowa powyej – pozwoli sobie na zaci gnicie kredytów, poniewa uzyskiwane dochody bd ródłem i zabezpieczeniem ich spłaty. Po drugie,
w sytuacji, gdy gospodarstwo domowe oczekuje wzrostu dochodów, bdzie
skłonne wykorzystywa rynek kredytowy do przej cia od razu na wyej połoon ciek konsumpcji. Jednoczenie intuicyjnie mo na wskaza, e gospodarstwa domowe przewiduj ce niekorzystn sytuacj w przyszłoci bd mniej
skłonne do zadłuania si31.
W celu okrelenia zalenoci pomidzy wielkoci kredytów i poyczek
udzielanych gospodarstwom domowym a dochodem posłuono si danymi GUS
i NBP. Analiza kwartalnej dynamiki przecitnego miesicznego wynagrodzenia
brutto oraz kredytów i poyczek ogółem udzielanych gospodarstwom domowym
w okresie od I kwartału 2004 r. do III kwartału 2009 r. wskazuje, e w rozpatrywanym okresie nastpował szybki wzrost obydwu parametrów, przy czym tempo przyrostów zadłuenia z tytułu kredytów i poyczek, zwłaszcza w latach
2005–2008, wynosiło kilkadziesi t procent rocznie (por. rys. 12).
Przeprowadzona analiza wskazuje, e kredyty i poyczki udzielone gospodarstwom domowym s silnie skorelowane z poziomem wynagrodzenia brutto,
na co wskazuje wysoka warto współczynnika determinacji (96%). Model
potgowy przedstawiaj cy graficznie opisan powyej zale no  oraz rozkład
danych empirycznych prezentuje rys. 13. Parametry oszacowanego równania
mo na zinterpretowa w nastpuj cy sposób: kady wzrost przecitnego wynagrodzenia brutto o 1% zwiksza wielko kredytów i poyczek udzielanych
gospodarstwom domowym rednio o ok. 3,68%. Z uwagi na fakt, e współczynnik elastycznoci dochodowej dla kredytów i poyczek udzielanych gospodarstwom domowym jest wikszy od jednoci, mona przyj , e popyt na nie
zmienia si w tym samym kierunku co dochód, a zatem dla gospodarstw domowych s one dobrem normalnym.
30

Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. wiecka,
Difin, Warszawa 2008, s. 260.
31
W celu wyja nienia tej sytuacji mona posłuy si załoeniem o wypukło ci funkcji uyteczno ci kra cowej gospodarstwa domowego.
 Implikuje ono przypisywanie przez gospodarstwo
domowe wyszych warto ci uyteczno ci kra cowej w przypadku niskich poziomów konsumpcji.
Obawa przed obcieniem budetu gospodarstwa domowego spłatami kredytów przy niskim poziomie konsumpcji (charakteryzujcych si wysok uyteczno ci kra cow), moe skutecznie je
powstrzymywa od zadłuania si. Por. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, The Economics of Consumer
Credit Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney,
C. Grant, MIT Press, Cambridge–London 2006, s. 7.
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ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS.

450 000

y = 5322300x 3,6836
R² = 0,9584

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone
gospodarstwom domowym

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1500

2000

2500

3000

3500

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Rys. 13. Kredyty i po yczki ogółem udzielone gospodarstwom domowym (w mln zł)
a przeci tne wynagrodzenie brutto (w zł) w latach 2000–2008 (dane kwartalne)


ródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS.
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5. Uwagi ko cowe
Dwukierunkowa substytucja konsumpcji w czasie w modelu wyboru midzyokresowego gospodarstwa domowego nie jest moliwa bez istnienia rynku kredytowego, na którym gospodarstwa domowe mog si zadłua. Teoretyczny
model alokacji konsumpcji w czasie wskazuje trzy główne czynniki, które wpływaj na decyzje jednostek. S to preferencje członków gospodarstwa domowego, poziom stopy procentowej oraz wielko dochodu.
W czci empirycznej artykułu dokonano analizy wpływu dwóch sporód
wyej wymienionych kategorii ekonomicznych na wielko zadłuenia gospodarstw domowych. Wyniki analiz wskazuj , e polskie gospodarstwa domowe
przy podejmowaniu decyzji w zakresie zaci gania kredytów i poyczek w niewielkim stopniu bior pod uwag wielko stopy procentowej. Natomiast wysoko zadłuenia silnie skorelowana jest z wysokoci przecitnego wynagrodzenia brutto.
Otrzymywane wyniki naley jednak traktowa z pewn rezerw z kilku powodów. Po pierwsze, brak jest kompletnych danych z odpowiednio długich szeregów czasowych zbieranych według jednolitej metodyki, a ponadto cz danych nie jest w ogóle dostpna, poniewa do tej pory nie były one z rónych
powodów gromadzone. Warto w tym miejscu zwróci uwag, e kwestia kredytów i poyczek dla gospodarstw domowych w oficjalnej statystyce jest czsto
pomijana lub te jest ona prezentowana fragmentarycznie. Po drugie, wykorzystanie w analizach danych o wysokim stopniu agregacji moe prowadzi do
błdnych wniosków na poziomie mikroekonomicznym. Powysze zastrzeenia
nie powinny by jednake przesłank do zaniechania bada w tym obszarze, tym
bardziej e zmiany poziomu zadłuenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów i poyczek s istotnym elementem rzeczywistoci gospodarczej
ostatnich lat.
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The Household’s Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market.
Theoretical and Practical Aspects
The intertemporal choice model is one of the basic elements of the theory which describes
household behaviour. It combines the household’s specific and subjective preferences with the
market concepts – prices and income. The existence of two-way substitution relies heavily on the
existence of the credit market. In enables households to take out loans which, in a given period of
time, cover the expenditures above the level of their current income. The theoretical model
indicates that household debt is determined by the level of interest rates and the borrowers’
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potential to make principal and interest repayments. Research conducted on the basis of data
obtained from the National Bank of Poland and the Central Statistical Office indicates that the
level of household debt in Poland resulting from loans and credit is closely related to average
monthly gross compensations. The level of interest rates, on the other hand, does not have
a considerable impact on the amount of household loans. The volume of loans extended to Polish
households after the year 2000 is characterised by high dynamics. Simultaneously, the structure of
loans is undergoing a change with a higher proportion of real estate-related loans as well as those
denominated in foreign currencies.
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