
350 tys.

3 496 zł

0,78 mlnLiczba udzielonych pożyczek

W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 779 tys. pożyczek. W porównaniu do 
I kwartału 2022 r. stanowi to wzrost o 10,0 proc. oraz 21,1 proc. w ujęciu rocznym. W relacji do II kwartału 
2019 r. nastąpił wzrost o 6,4 proc. 

Średnia wartość pożyczki

Średnia wartość pojedynczej pożyczki w sektorze pozabankowym w II kwartale 2022 r. wyniosła 3 496 zł. 
Kwota ta jest wyższa o 5,1 proc. od średniej wartości pożyczki w I kwartale 2022 r. oraz wyższa 
o 7,4 proc. od tej przed rokiem. W porównaniu do 4 kwartału 2019 r. wynosi o 1,9 proc. więcej. 

Liczba unikalnych klientów

Liczba unikalnych klientów, którzy w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. zaciągnęli przynajmniej jedną 
pożyczkę pozabankową wynosi 350 tys., co oznacza wzrost o 9,2 proc. w porównaniu do I kwartału 2022 r. 
oraz wzrost o 12,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W porównaniu do 2 kwartału 2019 r. spadek 
wynosi 8,2 proc.

2,72 mld zł

Rynek pożyczek pozabankowych 

w II kwartale 2022 r. 

Analiza Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego na podst. danych CRIF

Wartość udzielonego finansowania 

W II kwartale 2022 r. branża udzieliła finansowania na łączną kwotę 2,72 mld złotych, co oznacza wzrost
o 15,6 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r., wzrost o 30,1 proc. w relacji rok do roku. W porównaniu do 
analogicznego okresu w 2019 r.* branża odnotowała wzrost o 8,5 proc. 

* Biorąc pod uwagę, że wyniki za 2020 r. są częściowo zaburzone wskutek pandemii COVID-19, dla zachowania miarodajności dane za bieżący rok 
prezentujemy także w relacji do 2019 roku. 

+30,1%  r/r, +8,5% vs 2019

+21,1%  r/r, +6,4% vs 2019

+7,4%  r/r, +1,9% vs 2019

+12,3%  r/r, -8,2% vs 2019

Wykres: Liczba, wartość oraz średnia wartość pożyczki (ujęcie kwartalne)

Prezentowane dane CRIF w zakresie liczby udzielonych pożyczek, liczby unikalnych klientów, wartości udzielonych pożyczek oraz średniej 
wartości udzielonej pożyczki dotyczą jednorodnej grupy porównawczej, tj. 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.

Źródło: CRIF

729 745 547 334 486 558 584 643 710 734 709 779

3 433 3 450

2 956

2 221

2 635

3 097 3 132
3 256 3 318

3 482
3 326

3 496

2 501 2 570

1 617

743

1 280

1 728
1 830

2 095

2 356
2 554

2 357

2 725

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2019 2020 2021 2022

Liczba pożyczek przyznanych w kwartale (tys.) (prawa oś) Średnia wartość pojedynczej pożyczki w kwartale (zł) (lewa oś)

Wartość przyznanych pożyczek w kwartale (mln zł) (lewa oś)



Wykres: Liczba aktywnych podmiotów w bazie CRIF 

Według danych CRIF liczba aktywnych instytucji pożyczkowych, czyli takich, które w analizowanym okresie 
udzieliły minimum jednej pożyczki, wyniosła na koniec II kwartału 2022 r. 40 podmiotów działających w 
tradycyjnym segmencie branży i 3 podmioty w segmencie BNPL.
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Podsumowanie kwartału na rynku

II kwartał 2022 r. był dobrym okresem dla branży, w którym zaobserwowano wzrosty zarówno wobec
poprzedzającego kwartału jak i w relacji do rok roku. Po raz pierwszy od rozpoczęcia pandemii odnotowano
wyższą wartość udzielonego finansowania (2,72 mld PLN) od ostatniego przedpandemicznego pełnego
kwartału (IV kwartał 2019 r. – 2,57 mld PLN). Wyraźnie widać również systematyczny wzrost branży od
momentu zniesienia drastycznych restrykcji dla maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu
konsumenckiego – od 3 kwartału 2021 roku obserwujemy systematyczny wzrost w zakresie liczby i wartości
udzielanego finansowania.

W kolejnych miesiącach obserwujemy również wzmożony popyt na pożyczki ze strony klientów, którego
branża nie jest w stanie zaspokoić ze względu na odbudowę po okresie pandemii i niższy dostęp do
finansowania zewnętrznego, niż miało to miejsce przed pandemią. W naszej ocenie wysoki poziom inflacji
wspierał będzie popyta na pożyczki ze strony konsumentów i będzie widoczny w kolejnych badanych
okresach. Wzmożony popyt na pożyczki nie przekłada się jednakże na wysokie wzrosty w liczbie podmiotów
udzielających finansowania, co prawdopodobnie oznacza trwałe obniżenie się liczby podmiotów
funkcjonujących na rynku.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę upływ 3 lat oraz obserwowaną w ostatnim czasie wysoką inflację,
należałoby uznać, że w ujęciu realnym branża nie wrosła istotnie w stosunku do II kwartału 2019 r. Średnia
wartość pożyczki wzrosła jedynie o 1,9% w porównaniu z II kwartałem 2019 r. W ujęciu realnym, po
uwzględnieniu inflacji i wartości pieniądza w czasie, możemy mówić nawet o realnym spadku wartości
pożyczki.


