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Zadłużenie gospodarstw domowych w Unii Europejskiej

Uwagi wstępne

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych 
w krajach Unii Europejskiej, mierzonego w różnych kategoriach — zarówno w ujęciu abso-
lutnym, jak i w relacji do dochodów czy wielkości PKB. Jak wynika z raportu Parlamentu 
Europejskiego, krajami najbardziej zadłużonymi w wielkościach absolutnych są Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja i Hiszpania1. Biorąc jednak pod uwagę wielkości poszczególnych 
gospodarek, największy udział długu w stosunku do PKB (średnio 84% w grudniu 2009 r.) 
charakteryzuje gospodarstwa domowe Cypru, Danii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii oraz 
Wielkiej Brytanii.

W 2007 r. do trójki krajów o najwyższym zadłużeniu przypadającym na 1 gospodarstwo 
domowe, wynikającym z kredytów konsumpcyjnych, należały Wielka Brytania, Hiszpania 
i Niemcy2. Należy podkreślić wyraźną dominację Wielkiej Brytanii, gdzie przy ponad 25 mln 
gospodarstw domowych średnie zadłużenie wynosiło blisko 13 tys. euro. Zadłużenie przy-
padające na 1 gospodarstwo domowe w Hiszpanii, która znalazła się na drugim miejscu  
w tej kategorii zadłużeniowej, było już o połowę niższe i wynosiło 6,5 tys. euro.

Dynamiczny wzrost zarówno wolumenu, jak i wartości udzielanych gospodarstwom 
domowym kredytów może się przyczynić do powstania zjawiska nadmiernego zadłuże-
nia (overindebtedness). Jest to pojęcie stosunkowo nowe, niemające jednoznacznej inter-
pretacji. Na podstawie przeglądu definicji różnych krajów Unii Europejskiej B. Świecka 
definiuje nadmierne zadłużenie jako „niemożność spłaty wszystkich zobowiązań w całości 
i dokładnie o czasie, objawiająca się pogarszającą się płynnością finansową”3. Niewłaściwe 
zarządzanie finansami gospodarstwa domowego, prowadzące do nadmiernego zadłużenia, 

1  A. Lilico, Household Indebtness in the EU, European Parliament, Brussels, April 2010.
2  Obserwator 2008, Cetelem BNB Paribas Company.
3  B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny — skutki — przeciwdziałanie, Difin 2009, s. 105.
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może doprowadzić gospodarstwo domowe do niewypłacalności, czyli trwałej utraty płynno-
ści finansowej, która może zakończyć się bankructwem4.

Relacja zadłużenia kredytowego w stosunku do dochodów 
dyspozycyjnych gospodarstw domowych krajów UE

Brak jednoznacznej definicji nadmiernego zadłużenia przekłada się na brak ogólnie 
przyjętych miar jego klasyfikacji. W porównaniach stopnia zadłużenia między krajami, jed-
nym z najczęściej wykorzystywanych wskaźników jest udział zadłużenia kredytowego  
w dochodach dyspozycyjnych gospodarstwa domowego (outstanding credit to disposable 
income of household)5. Wartości oraz dynamika zmian tego wskaźnika dla poszczególnych 
krajów UE w latach 2000−2009 przedstawiono w tablicy 1.

Wskaźnik udziału zadłużenia z tytułu kredytów w dochodach dyspozycyjnych go-
spodarstw domowych wzrastał w latach 2000−2009 w prawie wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Wyjątek stanowią Niemcy, gdzie od 2000 r. wartość tego wskaźnika systema-
tycznie spada — z poziomu 97,4% w 2000 r. do poziomu 83,6% w 2009 r., a także Irlandia, 
Hiszpania, Łotwa i Wielka Brytania, gdzie wartości wskaźnika wzrastały do 2007 r., po 
czym w kolejnych latach nieznacznie się obniżają. 

Jeszcze w 2000 r. było zaledwie 6 krajów — Dania, Niemcy, Holandia, Portugalia, 
Szwecja i Wielka Brytania — w których kwota zadłużenia kredytowego przekraczała  
3/4 dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych, a w trzech spośród nich, tj. w Danii, 
Holandii i Wielkiej Brytanii, wskaźnik ten przekroczył 100%. W 2009 r. wskaźnik ten prze-
kraczał 75% dochodu dyspozycyjnego aż w 11 krajach, z czego w 7 krajach, tzn. Danii, 
Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, kwota niespłaconych 
przez gospodarstwa domowe kredytów przekroczyła 100% ich dochodów dyspozycyjnych. 
W całej Unii Europejskiej zadłużenie kredytowe przeciętnego gospodarstwa domowego sta-
nowiło w 2000 r. 73,5% jego dochodu dyspozycyjnego. W kolejnych latach wskaźnik ten 
dynamicznie wzrastał i w ciągu 9 następnych lat zwiększył się o prawie 1/3 i wynosił w 2009 r. 
aż 96,9%. Oznacza to, że w 2009 r. przeciętny poziom zadłużenia gospodarstw domowych 
długiem kredytowym był w UE praktycznie równoważny przeciętnemu rocznemu dochodo-
wi dyspozycyjnemu.

Na podstawie wartości wskaźnika w latach 2004−2009, a także dynamiki zmian wskaź-
nika w analizowanym okresie, można podzielić poszczególne kraje członkowskie na 5 ka-
tegorii zadłużeniowych. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji przy zastosowaniu analizy 
skupień6 przedstawiono w tablicy 2.

Do pierwszej grupy należą takie kraje, jak: Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, 
Austria i Finlandia, które cechuje średni poziom relacji zadłużenia z tytułu kredytów do 
dochodu dyspozycyjnego gospodarstw domowych (od 61,4% w 2000 r. do 73,3% w 2009 r.). 
Grupę tę charakteryzuje też najmniejsze tempo zmian wskaźnika zadłużenia. Jego średni 
roczny przyrost w latach 2004−2009 wynosił 4,1%, z wyjątkiem Niemiec, gdzie corocznie 
zmniejszał się średnio o 2,2%.

4  Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 187.
5  A. Lilico, Household Intebtedness in the EU, jw.
6  Zastosowano metodę k-średnich oraz program statystyczny STATISTICA
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Tablica 1. Udział zadłużenia z tytułu kredytów w dochodzie dyspozycyjnym 
gospodarstw domowych (w %)

Kraj 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zmiana 

2009/ 
/2004

Zmiana 
2009/ 
/2000

Średnia 
dla lat  
2004− 
−2009

Austria 43,4 61,8 68,3 67,5 68,2 68,9 68,3 10,5 57,4 2,5
Belgia 65,2 69,4 73,8 77,6 81,2 83,5 86,3 24,4 32,4 4,3
Bułgaria - 19,0 28,7 34,1 46,1 50,8 51,8 172,6 - 24,1
Cypr - - - - - - - - -
Czechy 6,7 21,2 26,5 31,8 39,0 43,6 47,4 123,6 607,5 19,8
Dania 181,2 210,1 232,0 251,8 272,7 277,5 282,8 34,6 56,1 5,7
Estonia 12,5 36,6 54,1 73,5 81,9 84,5 92,0 151,4 636,0 18,8
Finlandia 50,7 69,6 78,3 84,7 88,6 90,3 92,7 33,2 82,8 5,2
Francja 50,5 57,2 61,5 65,4 68,8 70,4 71,6 25,2 41,8 4,3
Grecja 16,5 39,9 49,3 57,8 62,4 68,4 67,4 68,9 308,5 10,2
Hiszpania 66,2 87,7 104,5 117,7 124,6 123,1 120,8 37,7 82,5 11,0
Holandia 120,7 164,2 176,9 188,0 188,3 194,2 199,8 21,7 65,5 3,5
Irlandia 70,6 119,0 141,8 153,6 159,5 141,8 141,8 19,2 100,8 7,4
Litwa 1,9 12,2 20,0 29,6 41,9 42,8 47,5 289,3 2400,0 38,9
Luksemburg - - - - - - - - -
Łotwa 5,8 29,0 47,8 68,6 77,7 68,6 68,5 136,2 1081,0 18,8
Malta 24,7 - - - - - - -
Niemcy 97,4 93,3 91,6 89,7 86,9 84,1 83,6 -10,4 -14,2 -2,2
Polska 13,1 17,1 20,5 26,1 33,7 45,4 48,7 184,8 271,8 35,4
Portugalia 79,9 88,6 94,4 104,8 113,0 112,3 116,8 31,8 46,2 5,5
Rumunia 0,5 7,6 11,7 19,6 26,5 29,1 32,3 325,0 6360,0 50,3
Słowacja 5,2 16,0 20,4 26,3 27,9 32,7 35,5 121,9 582,7 18,4
Słowenia - 19,4 22,7 27,3 31,9 33,6 36,5 88,1 - 14,4
Szwecja 86,1 105,4 115,2 122,9 127,4 130,8 139,1 32,0 61,6 5,4
Węgry 7,5 24,1 28,7 33,9 40,3 51,2 52,5 117,8 600,0 20,8
Wielka  
Brytania 107,4 144,0 148,4 157,6 166,4 165,1 164,9 14,5 53,5 2,6

Włochy 31,8 38,8 42,4 45,4 48,1 47,7 50,0 28,9 57,2 4,7
Ogółem UE 73,5 76,4 80,0 84,7 89,2 93,8 96,9 26,8 31,8 5,1

U w a g a. Dane dla 2003 r. zostały oszacowane na podstawie ekstrapolacji funkcji trendu
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: N. Fondeville, E. Ozdemir, T. Ward, Research Note 4/2010. Over-
Intebtedness. New Evidence from EU-SILC Special Module, European Commission, Brussels, November 2010, 
s. 7.
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Tablica 2. Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej wg relacji zadłużenia kredytowego 
do dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych  
(wartości średnie dla poszczególnych grup zadłużeniowych; w %)

Wyszczególnienie
Numer grupy

1 2 3 4 5

Kraje wchodzące w skład grupy

Austria,  
Belgia,  

Finlandia, 
Francja,  
Grecja, 
Niemcy, 
Włochy

Bułgaria,  
Czechy,  
Estonia, 
Łotwa,  
Polska, 

Słowacja, 
Słowenia, 

Węgry

Hiszpania, 
Irlandia, 

Portugalia, 
Szwecja, 
Wielka 

Brytania

Dania, 
Holandia

Litwa, 
Rumunia

Udział zadłużenia kredytowego w dochodzie dyspozycyjnym gospodarstw domowych

2004 61,4 22,8 108,9 187,2 9,9

2005 66,5 31,2 120,9 204,5 15,9

2006 69,7 40,2 131,3 219,9 24,6

2007 72,0 47,3 138,2 230,5 34,2

2008 73,3 51,3 134,6 235,9 36,0

2009 74,3 54,1 136,7 241,3 39,9

Zmiana 2009/2004 25,8 137,1 27,0 28,2 307,2

Średnie roczne tempo zmian 2009/2004 4,1 21,3 6,4 4,6 44,6

U w a g a. Wynik klasyfikacji taksonomicznej przeprowadzonej w programie STATISTICA z wyko-
rzystaniem analizy skupień i metody k-średnich.
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie tablicy 1. 

Do drugiej grupy zaliczono członków Unii Europejskiej od 2004 r.: Bułgarię, Czechy, 
Estonie, Łotwę, Węgry, Polskę, Słowenię, Słowację. Grupę tę cechuje dość niski udział 
zadłużenia kredytowego w dochodach dyspozycyjnych gospodarstw domowych (średnio 
od 23% w 2004 r. do 54% w 2009 r.). Należy przy tym jednak podkreślić, że rynek usług 
kredytowych w tych krajach dynamicznie się rozwija, o czym świadczy prawie 1,5-krotny 
wzrost analizowanego wskaźnika w latach 2004−2009.

Trzecią wyłoniona na drodze klasyfikacji taksonomicznej grupę zadłużeniową, w której 
skład wchodzą Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania, cechuje dość 
wysoki poziom wskaźnika relacji zadłużenia z tytułu kredytów do dochodu dyspozycyjnego 
gospodarstw domowych, który średnio dla tej grupy wynosił w 2009 r. ok. 136%. Średni 
roczny udział zadłużenia kredytowego w dochodzie dyspozycyjnym w latach 2004−2009 
wzrastał o 6,4%. Ponadto można zauważyć, że aż w trzech krajach tej grupy, tj. w Irlandii, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, wskaźnik ten wzrastał do 2007 r., po czym w niewielkim 
stopniu się zmniejszał, co może oznaczać początek odwrócenia się trendu w tych krajach.
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W czwartej grupie sklasyfikowano kraje o największym zadłużeniu gospodarstw do-
mowych (Dania i Holandia), dla których w latach 2004−2009 kwoty zadłużenia kredyto-
wego przekraczały średnio 2−2,5-krotnie dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych. 
Ponadto, mimo kształtowania się tego wskaźnika na bardzo wysokim poziomie, jego war-
tość z roku na rok systematycznie wzrastała. Średnie rocznie tempo analizowanych zmian 
dla tej grupy wynosiło 4,6%. Przy tym poziomie relacji zadłużenia do dochodu dyspozycyj-ło 4,6%. Przy tym poziomie relacji zadłużenia do dochodu dyspozycyj- 4,6%. Przy tym poziomie relacji zadłużenia do dochodu dyspozycyj-
nego gospodarstw nawet tak małe roczne tempo zmian przekłada się na duże zmiany warto-
ści tego wskaźnika długu — w latach 2004−2009 jego wartość w przypadku Danii wzrosła 
o ponad 70 pkt proc., a Holandii — o ponad 35 pkt proc. 

Ostatnią, piątą grupę tworzą kraje, w których rynek usług kredytowych rozwinął się sto-
sunkowo niedawno i charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką wzrostu (Litwa i Rumunia). 
W 2000 r. wskaźnik udziału zadłużenia z tytułu kredytów w dochodach dyspozycyjnych go-
spodarstw domowych wynosił zaledwie 0,5% (Rumunia) i 1,9% (Litwa). Świadczy to o zni-
komej skłonności gospodarstw domowych do zadłużania się w badanym okresie. Nietrudno 
jednak zauważyć, że w latach 2004−2009 wartość wskaźnika zmieniła się ponad 3-krotnie 
w tej grupie, a średnie roczne tempo zmian wynosiło prawie 45%. Mimo tak dynamicznego 
rozwoju usług kredytowych, gospodarstwa domowe Litwy i Rumunii nadal cechuje najniż-
szy poziom zadłużenia w stosunku do dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych.

Problem ze spłatą bieżących zobowiązań gospodarstw domowych  
w Unii Europejskiej

Przedstawione dane nakreślają w sposób jednoznaczny skalę problemu zadłużenia go-
spodarstw domowych mierzonego relacją długu do uzyskiwanego dochodu dyspozycyjnego. 
Trudno jednak na tej podstawie ustalić wpływ wzrostu zadłużenia na sytuację ekonomiczno-
-finansową gospodarstw domowych, na którą w dużej mierze mają wpływ płatności zwią-
zane z obsługą zaciągniętych zobowiązań. Niemożność spłaty zobowiązań w wyznaczonym 
terminie, a nie sam poziom zadłużenia gospodarstwa domowego przyczynia się bowiem  
w głównej mierze do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa, która może dopro-
wadzić do jego niewypłacalności. Skala tego problemu została przedstawiona w tablicy 3.   
Z tablicy tej wynika, że największe problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań ma Bułgaria, 
gdzie co trzecie gospodarstwo domowe deklaruje zaległości w spłacie co najmniej jednego z 
następujących zobowiązań: spłata kredytów hipotecznych, zapłata za czynsz, spłata innych 
kredytów, opłaty za usługi komunalne. W Grecji i Rumunii aż 1/4 gospodarstw domowych 
przyznaje się do problemów ze spłatą co najmniej jednego zobowiązania. Najbardziej syste-
matycznie swoje zobowiązania spłaca się w Holandii, Czechach i Danii — jedynie niecałe 
4% gospodarstw domowych przyznaje, że ma problemy z ich spłatą.

Wysoki stopień zadłużenia gospodarstw domowych w dochodzie dyspozycyjnym go-
spodarstw domowych danego kraju nie musi oznaczać problemów finansowych tych gospo-
darstw. Na podstawie tablic 1 i 3 dokonano analizy korelacji między udziałem zadłużenia 
kredytowego w dochodach dyspozycyjnych a odsetkiem gospodarstw domowych deklarują-
cych problem ze spłatą co najmniej jednego zobowiązania. Współczynnik korelacji liniowej 
Pearsona wyniósł -0,44. Jest to korelacja istotna statystycznie dla p < 0,05. Ujemne, prze-
ciętne7 skorelowanie cech x i y oznacza, że wraz ze wzrostem udziału zadłużenia kredyto-
wego w dochodach dyspozycyjnych gospodarstw domowych maleje odsetek gospodarstw 

7  0,3 ≤ rxy < 0,5 — korelacja przeciętna (A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykła-
dach z medycyny, tom 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft 2007, s. 293).
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domowych deklarujących problemy ze spłatą zadłużenia. Zależność tę dla poszczególnych 
krajów Unii Europejskiej przedstawiono na rysunku.

Tablica 3. Gospodarstw domowych deklarujące zaległości w spłacaniu  
co najmniej jednego zobowiązania w 2008 r. (w %)

Kraj
Gospodarstwa domowe mające 
zaległości w spłacaniu co naj-
mniej jednego zobowiązania 

Kraj
Gospodarstwa domowe mające 
zaległości w spłacaniu co naj-
mniej jednego zobowiązania

Bułgaria 33,7 Wielka Brytania 7,1

Rumunia 26,6 Hiszpania 6,8

Grecja 24,5 Austria 6,6

Słowenia 16,5 Belgia 6,4

Węgry 16,0 Niemcy 5,7

Włochy 14,9 Szwecja 5,4

Łotwa 13,3 Słowacja 5,0

Irlandia 11,6 Portugalia 5,0

Polska 11,3 Dania 3,9

Finlandia 9,4 Czechy 3,9

Estonia 7,6 Holandia 3,5

Litwa 7,5

U w a g a. Gospodarstwo domowe ma zaległości w spłacie co najmniej jednego z następujących zo-
bowiązań: spłata kredytu hipotecznego, opłata za czynsz, spłata kredytu (inny niż hipoteczny), opłata 
rachunków za usługi komunalne.
Ź r ó d ł o: Jak tablicy 1, s. 22.

Kraje o najwyższym odsetku gospodarstw domowych deklarujących problemy ze spła-
tą bieżących zobowiązań (Bułgaria, Rumunia, Grecja) to w dużej mierze kraje, w których 
rynek usług kredytowych rozwinął się stosunkowo niedawno. Z tego względu charaktery-ozwinął się stosunkowo niedawno. Z tego względu charaktery-
zuje je wciąż jeszcze niski udział zadłużenia kredytowego w dochodzie dyspozycyjnym 
gospodarstw domowych, ale jednocześnie bardzo duża dynamika wzrostu tego wskaźnika. 
Ponadto, w tej grupie znajdują się kraje o niskich dochodach gospodarstw domowych, które 
z tego tytułu mają często problemy z pokryciem wydatków na bieżące potrzeby, co powodu-
je wzrost ich zadłużenia, a następnie przekłada się na problemy z jego spłatą.

Kraje o najwyższym stopniem obciążenia dochodów dyspozycyjnych długiem (Dania  
i Holandia) to kraje, w których rynek usług kredytowych ma już długą tradycję, jest bar-
dziej ustabilizowany. Grupę tę cechuje większa świadomość finansowa społeczeństwa, a co 
za tym idzie — bardziej racjonalne zachowania finansowe. Gospodarstwa domowe w tych 
krajach zaciągają kredyty, ale robią to w sposób racjonalny i nie mają większych problemów  
z ich spłatą. W krajach tych gospodarstwa domowe uzyskują wysokie dochody, co bezpo-
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średnio przekłada się na ich sytuację ekonomiczną. Z dochodu gospodarstwa domowe do-
konują bowiem bieżących wydatków, zaspokajając swoje potrzeby, i dochód ten wystarcza 
jeszcze na spłatę obsługi zaciągniętych zobowiązań. 

Rysunek. Udział zadłużenia kredytowego w dochodzie dyspozycyjnym  
gospodarstw domowych a zaległości w spłacaniu co najmniej  
jednego zobowiązania w 2008 r. 
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Udział zadłużenia kredytowego w dochodzie dyspozycyjnym
gospodarstw domowych (w %)

AT — Austria, BE — Belgia, BG — Bułgaria, CZ — Czechy, DE — Niemcy, DK — Dania, EE — Estonia, 
EL — Grecja, ES — Hiszpania, F — Francja, HU — Węgry, IE — Irlandia, IT — Włochy, LT — Litwa,  
LV — Łotwa, NL — Holandia, PL — Polska, PT — Portugalia, RO — Rumunia, SE — Szwecja, SI — Słowenia,  
SK — Słowacja, UK — Wielka Brytania
U w a g a. Gospodarstwo domowe ma zaległości w spłacie co najmniej jednego z następujących zobowiązań: 
spłata kredytu hipotecznego, opłata za czynsz, spłata innych  kredytów, opłata rachunków za usługi komunalne. 
Proste zaznaczone na rysunku przedstawiają średnie wartości wskaźników dla Unii Europejskiej.
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie tablic 1 i 3.

Osobną grupę krajów, odstających od zależności przedstawionych z przeprowadzonej 
analizy korelacji, tworzą Czechy i Słowacja, a także Litwa. Gospodarstwa domowe w tych 
krajach cechuje niski poziom obu analizowanych wskaźników. W krajach tych małe proble-
my z bieżącą spłatą zobowiązań mogą wynikać z niskiego udziału kredytów w dochodzie 
dyspozycyjnym gospodarstw. Ich gospodarstwa domowe nie są bardzo zadłużone i z tego 
powodu nie mają istotnych zaległości i problemów w spłacaniu swoich zobowiązań.
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Summary

In their article, the authors discussed the results of analysis of differentiation of house-
holds’ indebtedness in the European Union countries. They presented the relation of debt to 
households’ disposable income in those countries as well as the relations between the level 
of indebtedness and the scale of the problem of failure to repay liabilities. In their research, 
the authors used the methods of data clustering and the correlation analysis.

Резюме

В статье обсуждены результаты анализа дифференциации задолженности домохо-
зяйств в странах Европейского Союза. Представлены соотношение долга к доходу, 
находящемуся в распоряжении домохозяйств, в этих странах и свзяи между уровнем 
задолженности и масштабом проблемы непогашения задолженности. В обследовани-
ях были использованы методы кластерного анализа и анализа корреляции.


