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Na co komu pożyczka?
Wśród zagorzałej dyskusji i przepychanki dotyczącej obecnej legislacji pożyczek konsumenckich jedno
nie ulega wątpliwości: popyt na pożyczki zawsze był i będzie. Aż 53% badanych przez firmę YOLO
systematycznie, przynajmniej kilka razy w roku bierze pożyczkę, 43% okazjonalnie, w zależności od
potrzeb, a tylko 5% badanych wzięło pożyczkę, jak do tej pory, jednorazowo. Ale po co tak naprawdę
komu pożyczka?
Spółka YOLO S.A. udzielająca pożyczek konsumenckich przeprowadziła ankietę mającą na celu odpowiedzieć
na to pytanie. Z poprzednio przeprowadzonych badań YOLO wynika, że młodzi ludzie wiodą prym w
pożyczkach krótkoterminowych, a spośród osób wnioskujących o pożyczkę, aż 73% to ludzie do 40 roku życia,
głównie dwudziesto i trzydziestolatkowie.
O jaką kwotę najczęściej wnioskują
pożyczkobiorcy?
Według najnowszych badań YOLO,
najczęściej, ankietowani wnioskują o
kwotę w przedziale od 2 000 do 4 000
zł

(37%

ankietowanych).

Drugim

najczęstszym przedziałem kwotowym
jest 1 000–2 000 zł z wynikiem 24%,
jednak nie jest to znacząca przewaga.
O 4 000–6 000 zł wnioskuje 20%
ankietowanych, a o 6 000 zł i więcej aż
19%.

Przyglądając się największej grupie badanych, z przedziału kwotowego 2 000-4 000 zł, największy odsetek
klientów to ludzie w średnim wieku, w przedziale wiekowym 30-50 lat, a więc raczej stabilni finansowo.
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Ludzie bardzo młodzi, w wieku 20-30 lat najczęściej wnioskują o 1 000-2 000 zł (stanowią oni 28%
wnioskujących o tą kwotę pożyczki), rzadziej o większe kwoty. Nie musi to jednak odzwierciedlać ich potrzeb
(wykresy poniżej). Wnioskować można, że może to być spowodowane często brakiem stabilności finansowej
potencjalnego młodego klienta, zwiększonego ryzyka związanego z udzieleniem mu pożyczki, a tym samym
ostatecznie udzieleniem mu mniejszej kwoty pożyczki. Zauważalny jest spadek aktywności pod względem
wnioskowania o pożyczkę wśród osób po 50 roku życia. Jeśli pożyczają, to większe kwoty, najchętniej od 4 000
zł. Osoby starsze, powyżej 60 roku życia pożyczają rzadko i trudno wskazać kwotę dominującą będąca w kręgu
ich zainteresowania. Nie jest to jednak spowodowane mniejszymi potrzebami konsumpcyjnymi osób
starszych (wykresy poniżej), ale jak można wywnioskować, mniejszym zaufaniem tych osób do pożyczek
sprzedawanych online (oferta spółki YOLO to pożyczki udzielane wyłącznie za pośrednictwem Internetu).
Na pytanie o cel pożyczonej kwoty, klienci głównie odpowiadali, że przeznaczają ją na bieżące wydatki (24%),
w następnej kolejności na remont (17%) oraz inne wydatki, niesklasyfikowane w ankiecie (17%). Duża grupa
klientów, bo aż 15% bierze pożyczkę na spłatę poprzednich zobowiązań, rzadziej natomiast na przyjemności,
typu wakacje (11%).

Powyższe pokazuje, jak bardzo pożyczki konsumenckie są potrzebne w codziennym życiu pożyczkobiorców.
Potwierdza to również wynik odpowiedzi na pytanie „Jak często korzysta Pan/Pani z oferty firm
pożyczkowych?” Aż 53% badanych systematycznie, przynajmniej kilka razy w roku bierze pożyczkę, 43%
okazjonalnie, w zależności od potrzeb, a tylko 5%

badanych wzięło pożyczkę, jak do tej pory,

jednorazowo.
Pomimo, że potrzeby pożyczkobiorców mogą się wydawać różne w zależności od wieku, to badanie YOLO S.A.
wskazuje, że wcale się istotnie od siebie nie różnią. Niezależnie od wieku, głównym powodem wzięcia pożyczki
są potrzeby związane z bieżącymi wydatkami, do których zaliczyć możemy na przykład opłaty za mieszkanie ,
rachunki czy zakup żywności. 31% ankietowanych klientów w wieku 20-30 lat przeznacza na ten cel pożyczkę,
a najmniej, bo 18%, klientów w przedziale wiekowym 51-60 lat.
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Na wykresie nie widać istotnych różnic wiekowych oraz wyjątków jeśli chodzi o przeznaczenie pożyczki na
remont, czy spłatę poprzedniej pożyczki. W każdej grupie wiekowej, są to jedne z głównych przyczyn
wnioskowania o pożyczkę.
Wbrew ogólnie panującej opinii, młodzi ludzie w wieku 20-30 lat nie zadłużają się dla czystej przyjemności, z
chęci posiadania nowego iphona czy wyjazdu na wakacje. Oni również jako główny powód wzięcia pożyczki
wskazali „bieżące wydatki” (31%). Owszem, grupa ta jest bardziej skłonna przeznaczyć pieniądze na
przyjemności (14% z grupy 20-30 lat, w porównaniu do 8% osób w wieku 41-50 lat). Ciekawe okazały się wyniki
wśród grupy wiekowej 61 lat i więcej – aż 13% klientów z tej grupy również chętnie przeznacza na ten cel
pożyczoną sumę pieniędzy.
Jeśli chodzi o wydatki związane z dziećmi – najwięcej na ten cel przeznaczają osoby około 30-40 roku życia
(10% z grupy 30-40 lat), co wydaje się być zrozumiałe, gdyż osoby w tym wieku najczęściej posiadają dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym, a których potrzeby są duże.
Niezależnie od celu, niezmiennym pozostaje fakt, że konsumenci pożyczają pieniądze. Jedni od banków,
drudzy od firmy pożyczkowej czy rodziny.

