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W 2020 r. cała światowa gospodarka do-
znała szoku wywołanego restrykcyjnymi 
obostrzeniami na skutek wybuchu global-
nej pandemii COVID-19. Pogłębiający się 
kryzys gospodarczy nie ominął także Pol-
ski. Po początkowej fazie pandemii, kie-
dy wiosną zapadła decyzja o  pierwszym  
lockdownie, nikt nie miał pewności, jak 
to będzie w praktyce działało i jakie będą 
tego konsekwencje. Wiele branż musiało 
zamknąć swoje podwoje – dotyczyło to 
m.in. branży gastronomicznej, eventowej 
i  rozrywkowej, w  tym instytucji kultury, 
takich jak teatry, ale także klubów fit-
ness, siłowni i  wielu innych. Zamknięto 
też szkoły, co spowodowało, że to na ro-
dziców spadł obowiązek nadzorowania 
dzieci w czasie zdalnej nauki. Duża część 
biznesów była w stanie przetrwać wyłącz-
nie dzięki finansowym tarczom urucha-
mianym przez rząd. Latem wydawało się, 
że sytuacja zaczyna się normować – druga 
fala pandemii była przewidywana i prze-
wijała się w ostrzeżeniach ekspertów, jed-
nak dla Polaków okres letni był chwilą na 
złapanie oddechu i  wykorzystanie faktu, 
że obostrzenia zostały złagodzone. 

Polacy ruszyli na wakacyjne wyjazdy – 
głównie jednak w  kraju. Polskie kurorty 
zapełniły się turystami. Odbywały się we-
sela i inne imprezy, częściowo również te 
przełożone z wiosny. Odżyła gastronomia 
i  do pewnego stopnia galerie handlowe, 
które w  czasie wiosennego lockdownu 
także pozostawały zamknięte. 

Niestety jesienią wirus uderzył w  nas ze 
zwielokrotnioną siłą. Zdaniem ekspertów 
jedną z  przyczyn nagłego wzrostu liczby 
zakażeń mogło być ponowne otwarcie 
szkół we wrześniu i  lekcje w  trybie sta-
cjonarnym. W efekcie już w październiku 
rząd zaczął zaostrzać przepisy i  późną 

jesienią znów przeżywaliśmy swego ro-
dzaju lockdown. Szczególnie przykry był 
fakt, że pozostaliśmy zamknięci w do-
mach akurat w okresie świątecznym, któ-
ry kojarzy się z rodzinnymi wyjazdami na 
narty, spotkaniami z bliskimi i przyjaciół-
mi oraz sylwestrowymi imprezami czy to 
w gronie znajomych, czy na licznych miej-
skich imprezach. 

Jest to także tradycyjnie okres najwięk-
szych żniw dla handlowców – w  końcu 
to właśnie czas sezonowych wyprzeda-
ży. Santander Consumer Bank – bank od 
kredytów postanowił zbadać, czy mimo 
pandemii Polacy mają zamiar skorzy-
stać z  poświątecznych okazji. Okazuje 
się jednak, że tej zimy nasz zapał do rzu-
cenia się w  wir zakupów mocno osłabł. 
Niepewna sytuacja powoduje, że dość 
ostrożnie podchodzimy do zakupowe-
go szaleństwa w  tym sezonie. Z  oczy-
wistych względów zamiast wybrać się 
na zakupy do galerii handlowych, wielu 
z nas poszuka okazyjnych ofert i wyprze-
daży w sieci. Jeśli już wybierzemy się do 
sklepów na wyprzedaże, to często z odli-
czoną kwotą pieniędzy, starając się raczej 
nie przekraczać założonego wcześniej 
budżetu. Jeśli jednak nadarzy się jakaś 
wyjątkowa okazja przekraczająca nasze 
aktualne możliwości, najchętniej skorzy-
stamy z opcji zakupu na raty. 

Znaczna część Polaków zmieniła nieco 
swoje zakupowe nawyki, zarówno w tro-
sce o  bezpieczeństwo, jak i  z  powodów 
ekonomicznych. Staramy się wydawać 
mniej, baczniej przyglądamy się cenom 
i szukamy tańszych produktów, korzysta-
my z  promocji i  przecen. Kupujemy rów-
nież więcej podczas jednorazowych zaku-
pów, ale za to robimy je rzadziej. Chętniej 
też niż do tej pory płacimy kartą.

Wstęp

27% 36% 27%
Polaków ma zamiar sko-
rzystać z poświątecznych 
wyprzedaży

Polaków, w czasie pandemii,  
częściej robi zakupy  
przez internet

Polaków zamówiło jedzenie 
na wynos w ostatnich 
miesiącach
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Na znaczeniu zyskuje e-commerce. Ba-
danie pokazało, że częściej niż przed 
pandemią kupujemy w  sieci. Zmieniają 
się również nieco preferencje odnośnie 
płatności za zakupy w  sklepach interne-
towych – wciąż chętnie wybieramy opcje 
płatności gotówką przy odbiorze, jed-
nak zdecydowanie częściej korzystamy 
z  innych, w  pełni bezgotówkowych opcji 
– przede wszystkim szybkich, zdefinio-
wanych przelewów online oraz płatności 
BLIK. Jednym z  popularnych sposobów 
jest także płacenie kartą kredytową. 

Zamknięcie lokali gastronomicznych spo-
wodowało, że jedynym sposobem na sko-
rzystanie z ich usług stały się zamówienia 
na wynos. Oczywiście z punktu widzenia 
restauratorów jest to jedynie niewielka 
pociecha, bo oznacza i  tak znaczny spa-
dek obrotów. Zyskują za to firmy zajmu-
jące się dostawą jedzenia na zamówienie, 
takie jak Uber Eats, Pyszne.pl itp. Wiele 
restauracji oferuje również dostawy we 
własnym zakresie. Okazuje się, że Polacy 
– przede wszystkim z młodszego pokole-
nia i mieszkający w większych ośrodkach 
miejskich – chętnie zamawiają jedzenie 
do domu czy to płacąc gotówką lub kartą 
przy odbiorze, czy korzystając z przezna-
czonych do tego aplikacji. 

W  pandemii jednak nie tylko zakupy 
i dostawy jedzenia przenoszą się do sie-
ci. Skoro zamknięte są kina – chętniej 
oglądamy filmy w  serwisach streamin-
gowych. Zamiast wizyty w  księgarni 
– czytamy e-booki i słuchamy audiobo-
oków online. Muzyki również coraz czę-
ściej słuchamy właśnie w tego typu ser-
wisach. Warta odnotowania jest, więc 
pewna zmiana podejścia do posiadania, 
która może przerodzić się w  stałą ten-
dencję – coraz chętniej wypożyczamy 
i  korzystamy z  usług udostępnianych 
przez innych. Jest to szczególnie popu-
larne u młodego pokolenia, które w tej 
chwili odchodzi od dawnego modelu, 
w  którym posiadanie na własność róż-
nego rodzaju przedmiotów stanowiło 
cel sam w sobie. Wygląda zatem na to, 
że wielu z  nas woli subskrybować niż 
kupować, wpisując się w coraz bardziej 
popularną na świecie politykę współ-
dzielenia. Pandemia może ten proces 
jeszcze przyspieszyć.

Żyjemy już w  tej trudnej sytuacji epide-
micznej dobrych kilka miesięcy, z  czego 
większość w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Zamykając się w  domach, musieliśmy 
zrezygnować z wielu naturalnych dla nas 
do tej pory kwestii – bezpośrednich i bli-
skich kontaktów społecznych, masowych 
i  kameralnych imprez, udziału w  wy-

darzeniach kulturalnych i  sportowych. 
Ograniczyliśmy naszą aktywność fizycz-
ną. Polacy zapytani o  to, czego brakuje 
im najbardziej, najczęściej wskazują na 
spotkania w większym gronie znajomych 
oraz spotkania i  uroczystości rodzinne. 
Wiele osób marzy o  otwarciu siłowni 
oraz basenów i  chciałoby powrotu do 
zajęć sportowych, które utrzymywały je 
w  dobrej kondycji fizycznej i  psychicznej. 
Spora część z nas narzeka na brak możli-
wości swobodnego podróżowania czy to 
w kraju, czy za granicę.

Ten ostatni aspekt ma szczególne znacze-
nie teraz w sezonie zimowych wyjazdów. 
Decyzją rządu stoki narciarskie pozostają 
zamknięte do 17 stycznia, co zmieniło 
plany wypoczynkowe wielu osób. Dane 
pokazują jednak, że jeszcze przed ogło-
szeniem tych obostrzeń, większość z nas 
i tak nie planowała wyjazdu na ferie. Jeśli 
już takie plany robiliśmy, mieliśmy naj-
częściej zamiar sfinansować je z własnych 
oszczędności lub bieżących dochodów.

Ostatnia część raportu dotyczy prefe-
rencji kredytowych Polaków, jeśli chodzi 
o  wybór między kredytem gotówkowym 
a ratalnym. Po ten pierwszy zdecydowa-
nie chętniej sięgniemy w przypadku więk-
szych, planowanych wydatków, takich 
jak np. remont domu lub mieszkania, ale 
również takich, które są nieprzewidziane 
– np. naprawa samochodu. Kredyt gotów-
kowy wydaje się też Polakom lepszą opcją 
w  przypadku finansowania codziennych 
wydatków konsumpcyjnych, czy eduka-
cji dzieci. Z  kolei raty wybieramy przede 
wszystkim przy okazji zakupów – elemen-
tów wyposażenia domu, np. sprzętu RTV 
i AGD lub mebli. Raty są także preferowa-
ną opcją przy zakupie samochodu. 

Zapraszamy do lektury 
Zespół Santander Consumer Banku

38%
W czasie pandemii Polacy 
najbardziej tęsknią za spo-
tkaniami w większej grupie 
znajomych – 38 proc.

35%
Polaków ogląda filmy i seriale 
w serwisach streamingowych 

40%
Kredyt gotówkowy jest prefe-
rowaną opcją dla 40 proc. Po-
laków w przypadku remontu 
domu lub mieszkania

53%
Polaków wskazuje na kredyt 
ratalny w przypadku zakupu 
sprzętu RTV i AGD lub mebli 
do domu

13%
Polaków płaci za pomocą karty 
kredytowej na wyprzedażach, 
a 10 proc. częściej niż przed pan-
demią korzysta z karty kredyto-
wej podczas zakupów
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Rok 2020 w Polsce, podobnie jak w zde-
cydowanej większości krajów na świecie 
odcisnął swoje wyjątkowo negatywne 
piętno na niemal każdej gałęzi gospodar-
ki. A jak radzi sobie handel? Odpowiedź na 
to pytanie wcale nie jest jednoznaczna.

Branża handlowa nie jest monolitem – zu-
pełnie inaczej wygląda sytuacja sieci spo-
żywczych czy np. drogerii, a inaczej wiel-
kopowierzchniowych galerii handlowych 
i  innych placówek sprzedających towary 
niebędące artykułami pierwszej potrze-
by. Nie bez powodu właściciele galerii 
i najemcy sklepów w tych obiektach wy-
stosowywali do rządu dramatyczne apele 
o możliwość ich otwarcia w okresie przed-
świątecznym, który dla sieci handlowych 
i  sklepów jest najważniejszym w  roku 
(ostatni kwartał generuje ok. 30 proc. 
rocznych dochodów w handlu). Jak wska-
zuje branża, otwarcie sklepów w grudniu 
2020 oznaczało dla niej być albo nie być, 
ponieważ nawet latem, kiedy handel był 
dozwolony, obroty sklepów były znacznie 
niższe niż w latach ubiegłych, a listopado-
we zamknięcie jeszcze dramatycznie po-
gorszyło ich sytuację.

Z danych Polskiej Rady Centrów Handlo-
wych wynika, że już tylko w okresie ma-
rzec – maj 2020 r. centra handlowe straciły 
ponad 17,5 mld zł obrotów netto, a ogra-
niczenie handlu w samym tylko listopadzie 
to dla branży strata obrotów w wysokości 
ok. 8 mld zł. W  ocenie PRCH przedłuże-
nie lockdownu na grudzień oznaczałoby 
kolejne nawet 12 mld zł utraconych obro-
tów. Równocześnie właściciele sklepów, 
mimo że nie mogli funkcjonować, nie zo-
stali zwolnieni z  opłat, np. czynszów za 
wynajem powierzchni, a  te, szczególnie 
w dużych galeriach handlowych są bardzo 
wysokie. To zaś generuje naturalne spory 
na linii najemcy – właściciele obiektów.

Wygląda jednak na to, że apele han-
dlowców przyniosły skutek – od 28  li-
stopada rząd zezwolił na otwarcie ga-
lerii i  centrów handlowych, sklepów 
budowlanych, odzieżowych, księgarni 
itd. Faktycznie, Polacy jeszcze tego sa-
mego dnia ruszyli tłumnie na zakupy. 
Decyzję rządu branża przyjęła z  dużą 
ulgą, mając nadzieję, że umożliwienie 
prowadzenia działalności w tym najgo-
rętszym okresie pozwoli uratować tysią-

ce miejsc pracy. Do 28 grudnia wszystkie 
sklepy mogły, więc funkcjonować, choć 
oczywiście stosując odpowiedni reżim 
sanitarny. Z czym akurat radzą sobie cał-
kiem dobrze – zgromadzone przez PRCH 
dane wskazują, że skala zakażeń wśród 
pracowników handlu od maja nie prze-
kroczyła 1 promila.

Jest to pewnie zasługą tego, że już od 
jakiegoś czasu w  sklepach i  galeriach 
handlowych obowiązuje limit osób oraz 
konieczność noszenia maseczek ochron-
nych. Sklepy muszą spełniać wymóg 
udostępnienia klientom rękawiczek jed-
norazowych lub płynów do dezynfekcji 
rąk, a  pracownicy mają obowiązek dba-
nia o  odkażanie miejsc często dotyka-
nych przez klientów. Wciąż obowiązują 
tzw. godziny dla seniorów (w  godzinach 
10:00 -12:00). W grudniu doszło do tego 
wprowadzenie niedziel handlowych przez 
rząd jako sposób na rozładowanie ruchu 
w sklepach. Widać zatem, że handlow-
cy zrobili co mogli, aby przetrwać kryzys 
i  spróbować w  końcówce roku nieco od-
bić się od dna, ratując tym samym sezon 
świąteczny i  okres wyprzedaży. Pytanie 

Rozdział 1:
Handlowcy szykują się na wyprzedaże. 
A polscy konsumenci?
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jednak, czy klienci będą chcieli skorzystać 
z takiej możliwości? Z badania Santander 
Consumer Banku wynika, że entuzjazmu 
w tej kwestii wśród Polaków jest zdecydo-
wanie mniej niż latach ubiegłych, choć jak 
mogliśmy zaobserwować w okresie oko-
łoświątecznym w sklepach stacjonarnych 
frekwencja wydawała się dość wysoka.

Warto też zastanowić się, na jakie zaku-
py w te święta mogliśmy sobie pozwolić. 
Eksperci Deloitte wyliczyli, że w  2020 r. 
Polacy planowali wydać na święta Bożego 
Narodzenia średnio 1318 zł, co oznacza 
kwotę mniejszą aż o 29 proc. od tej z 2019 
roku. Analiza danych Santander Consu-
mer Banku pokazuje z kolei, że o ile przed 
rokiem 36 proc. Polaków miało zamiar 
skorzystać z poświątecznych wyprzedaży, 
a kolejne 14 proc. rozważało tę opcję, to 
dziś taką chęć deklaruje jedynie 27 proc.

Podobnie jak w  latach ubiegłych, więk-
sze zainteresowanie wyprzedażami 
wykazują kobiety. Widać je też częściej 
u osób, które swoją sytuację finansową 
określają jako raczej dobrą lub przecięt-
ną. Wygląda więc na to, że perspektywa 
obniżek nie przyciąga osób najlepiej zara-
biających – być może nie czują one takiej 
potrzeby, ponieważ mogą sobie pozwo-
lić na zakupy w  mniej gorącym okresie. 
Zastanawiać może za to fakt, że osoby 
w trudniejszej sytuacji finansowej raczej 
niechętnie podchodzą do wyprzedaży, 
mimo że miałyby szansę kupić niezbędne 
produkty w bardziej korzystnych cenach. 

Z możliwości tej chętnie skorzystają za to 
młodsi Polacy. 

Mimo tego, że do 17 stycznia część skle-
pów stacjonarnych ponownie pozostanie 
zamknięta, wiele osób nadal może czuć 
się niekomfortowo w  otoczeniu dużej 
liczby klientów na terenie pojedynczego 
sklepu lub w galerii handlowej. Jest jed-
nak łatwe rozwiązanie, jak ominąć ten 
dyskomfort – wyprzedaże i poświąteczne 
promocje odbywają się również w  sieci. 
Z  badania Santander Consumer Banku 
wynika, że preferencje Polaków w  tej 
kwestii dzielą się niemal po połowie – 18 
proc. woli skorzystać tylko z tradycyjnych 
wyprzedaży w  sklepach, a  19 proc. wy-
łącznie z  tych online. Większość jednak 
nie wyklucza żadnej z tych opcji (59 proc.) 
– uzupełniając to, co kupili na wyprzeda-
żach w sklepie, korzystając z okazji online.

Dane pokazują ponadto, że to kobiety 
wykazują większą chęć do kupowania 
na wyprzedażach w  sieci, niż w  opcji 
stacjonarnej (odpowiednio 20 i 16 proc. 
wskazań). W  przypadku mężczyzn pro-
porcje są odwrotne – 22 proc. wybiera 
tradycyjne zakupy, a  16 proc. online. To 
przede wszystkim młodsze pokolenia są 
większymi zwolennikami zakupów na 
internetowych wyprzedażach. Widoczna 
jest również korelacja z  poziomem do-
chodów i  sytuacją finansową poszcze-
gólnych osób – im wyższe zarobki, tym 
większa skłonność do okazyjnego kupo-
wania przez internet.

Co prawda na wyprzedażach kupujemy 
taniej, ale paradoksalnie, wyjątkowo 
duża liczba atrakcyjnych promocji może 
spowodować, że nie chcąc, aby oka-
zje uciekły nam sprzed nosa, wydamy 
więcej niż pierwotnie planowaliśmy. 
Santander Consumer Bank zapytał więc 
Polaków o  ich sposoby na uniknięcie 
takiego scenariusza. 

Co piąty z  nas (22 proc.) na wyprzedaże 
chodzi z  odliczoną wcześniej kwotą i  nie 
bierze pod uwagę opcji przekroczenia 
tego budżetu. Z  kolei 19 proc. specjal-
nie odkłada pieniądze z  wyprzedzeniem, 
zanim rozpocznie się sezon wyprzedaży 
– taką taktykę obierają najczęściej osoby 
najmłodsze i 50-latkowie. Część osób (29 
proc.) wykorzystuje w tym celu prezenty 
gwiazdkowe – np. znalezioną pod choinką 
kopertę z gotówką lub bony. Jak pokazuje 
badanie, tego typu „smart” zakupy są nie-
co częściej domeną kobiet, a  także osób 
posiadających wyższe wykształcenie. 

Handlowcy znają wiele sposobów na 
to, aby namówić klienta do zakupu i  to 
zarówno w  sklepach stacjonarnych, jak 
i  w  sieci. W  opcji online tych możliwo-
ści wydaje się być nawet więcej i są one 
bardziej skuteczne. Sztuczna inteligencja 
i wykorzystanie tzw. big data stosowane 
coraz powszechniej przez e-sklepy po-
wodują, że ich oferta, także ta promocyj-
na, może być idealnie skrojona pod nasze 
gusta lub potrzeby w danym momencie 
i czasem ciężko nam się powstrzymać od 
takiego wyjątkowo atrakcyjnego zaku-
pu. Takie okazje bywają bardzo kuszące, 
a  duże obniżki działają na wyobraźnię. 
Mimo to aż 41 proc. Polaków deklaruje, 
że bardzo pilnują się na wyprzedażach, 
aby nie wydać większej kwoty, niż w da-
nym momencie mogą sobie pozwolić. 

Co zatem zrobić, jeśli mamy szansę na 
świetny, okazyjny zakup, ale wolelibyśmy 
rozciągnąć nieco grudniowe wydatki, któ-
rych zazwyczaj jest jednak sporo? W takim 
przypadku więcej niż co dziesiąty z nas ko-
rzysta z karty kredytowej (13 proc.).

Faktycznie może to być dobry sposób 
na jednoczesne skorzystanie z wyprze-
daży i  niewyzbywanie się zbyt dużej 
ilości pieniędzy w momencie kumulacji 
wydatków, np. związanych z organiza-
cją świąt. Jeśli zadłużenie na karcie zo-
stanie spłacone w całości i w terminie, 
skorzystamy wtedy z okresu bezodset-
kowego, co de facto oznacza brak opłat 
za udzielony w  ten sposób przez bank 
kredyt. Dotyczy to oczywiście wyłącz-
nie transakcji bezgotówkowych. 

27%

32% 22%

36%

19%

59%

Polaków planuje skorzystać  
z poświątecznych wyprzedaży

Wyprzedaże interesują 
niemal co trzecią kobietę  
i co piątego mężczyznę

Osób oceniających swoją 
sytuację jako raczej dobrą, 
chce kupować w tym roku 
na wyprzedażach

Skorzystałoby wyłącznie  
z wyprzedaży w sklepach 
online

Skorzystałoby z wyprzeda-
ży i w sklepie stacjonarnym 
i w internetowym

18%
Polaków skorzystałoby 
wyłącznie z wyprzedaży  
w sklepach stacjonarnych
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Z danych zebranych przez PRnews.pl wy-
nika, że na koniec III kwartału 2020 r. Pola-
cy mieli w swoich portfelach ponad 6 mln 
kart kredytowych. Płatności bezgotówko-
we szybko zyskiwały na znaczeniu w Pol-
sce jeszcze przed wybuchem pandemii. 
Według danych Narodowego Banku Pol-
skiego liczba punktów handlowo-usługo-
wych akceptujących płatności przy użyciu 
kart płatniczych na koniec marca 2020  r. 
wzrosła o 12 proc. rok do roku. W ujęciu 
kwartalnym wzrost wyniósł wówczas 
3  proc. Teraz ten trend jeszcze przyspie-
szył. Wstępne dane opublikowane ostat-
nio przez NBP pokazują, że po raz pierw-
szy w historii udział transakcji gotówką był 
mniejszy niż płatności bezgotówkowych.

Na jakie kategorie produktów najchętniej 
polujemy w  czasie wyprzedaży? Przede 
wszystkim na ubrania i obuwie – co drugi 
Polak zaopatruje się w ten sposób w nową 

odzież. Warto w tym miejscu odnotować 
znaczącą dysproporcję pod kątem płci – 
ubrania na wyprzedażach kupuje aż dwie 
trzecie kobiet (63 proc.) i tylko jedna trze-
cia mężczyzn (36 proc.).

Drugim najpopularniejszym celem ta-
kich zakupów jest sprzęt AGD (28 proc.), 
a trzecim sprzęt RTV (21 proc.) – ta ostat-
nia kategoria produktów jest poszuki-
wana na wyprzedażach zdecydowanie 
częściej przez mężczyzn. Kolejne 13 proc. 
kupuje na wyprzedażach perfumy i  ko-
smetyki. Co 9. badany wskazał na laptop 
lub komputer, a  identyczny odsetek na 
wyposażenie domu i  ogrodu. Jeden na 
dziesięciu z nas kupuje okazyjnie książki. 
Ponadto, wskazywano jeszcze na smart-
fony i  tablety, artykuły spożywcze, gry 
i zabawki, a nawet samochody.22%

41%

19%

13%

29%

Polaków chodzi na wyprze-
daże z odliczoną kwotą i nie 
przekracza tego budżetu

nie wydaje na wyprzeda-
żach więcej niż jest w stanie 
sobie w danym momencie 
pozwolić

oszczędza z wyprzedze-
niem kwotę przeznaczoną 
na wyprzedaże

korzysta na wyprzedażach 
głównie z karty kredytowej

na wyprzedażach wykorzy-
stuje prezenty gwiazdkowe 
(gotówka, bon)

Co najbardziej opłaca się 
kupować na sezonowych 
wyprzedażach?
Najczęściej udzielane odpowiedzi

21%

10%
13%

sprzęt RTV

książki

perfumy  
i kosmetyki

50%

12%
28%

12%

ubrania i obuwie

laptopy i komputery 

 sprzęt AGD

wyposażenie domu 
 i ogrodu
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Zdarzają się czasem sytuacje, kiedy tra-
fiamy na wyjątkowo korzystną ofertę za-
kupu produktu, który jest nam niezbędny, 
ale w danym momencie nie dysponujemy 
wystarczającą wolną kwotą. A  przecież 
tego typu okazje nadarzają się zazwyczaj 
zupełnie niespodziewanie. Z badania San-
tander Consumer Banku wynika, że w ta-
kich momentach największa część Pola-
ków kupi taki produkt na raty (22 proc.), 
a niewiele mniej skorzysta z debetu w ra-
mach swojego rachunku bankowego (17 
proc.). Karta kredytowa byłaby preferowa-
na przez co 9. osobę (12 proc.), a 6 proc. 
zaciągnęłoby kredyt gotówkowy.

W  takiej sytuacji kredyt gotówkowy jest 
zdecydowanie częściej rozważaną opcją 
przez mężczyzn. Kobiety z  kolei są bar-
dziej skłonne do sięgania w  takim mo-
mencie po kartę kredytową. „Plastik” 
jest również częściej preferowany przez 
młodszych Polaków. Na raty stawiają 
przede wszystkim 30-latkowie, a kredyt 
gotówkowy to pierwszy wybór dla poko-
lenia 40-latków. Dane pokazują ponadto, 
że karta kredytowa to produkt oceniany 
lepiej przez osoby w  dobrej lub bardzo 
dobrej sytuacji finansowej, z  wyższym 
wykształceniem, będące mieszkańcami 
dużych miast i metropolii.

KREDYTDEBET

RATY  
0% 22% 12%

17% 6%

Polaków skorzystałoby z kre-
dytu ratalnego, aby kupić nie-
zbędny produkt, nie dysponując 
wystarczającą kwotą

skorzystałoby z karty  
kredytowej

wykorzystałoby debet w ra-
mach rachunku bankowego

skorzystałoby z kredytu 
gotówkowego 
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Zarówno w  czasie wiosennego loc-
kdownu, jak i  w  miesiącach letnich, 
kiedy mieliśmy do czynienia z  bardziej 
liberalnym podejściem do obostrzeń,  
a wreszcie w jesienno-zimowej, drugiej 
fali pandemii, ciągłość handlu w  przy-
padku artykułów pierwszej potrzeby 
musiała zostać zachowana. Sklepy po-
zostawały otwarte, choć i  one musiały 
wprowadzić cały szereg ograniczeń 
i  obowiązków zarówno dla pracowni-
ków, jak i klientów. Każdy z nas, mimo 
potencjalnego zagrożenia co jakiś czas 
wybiera się więc na zakupy do sklepu.

Chociaż 37 proc. Polaków deklaruje, że 
pandemia nie zmieniła zasadniczo ich 
podejścia do zakupów, to jest jednak 
również wiele osób, które postanowi-
ły zmienić swoje zakupowe nawyki. 
Zmiany te są z  jednej strony podykto-
wane troską o własne bezpieczeństwo, 
a  z  drugiej niepewną sytuacją ekono-
miczną, co skłania do większej ostroż-
ności w wydawaniu pieniędzy.

Co się zatem zmieniło w naszych zacho-
waniach? Najczęściej deklarujemy, że 

w  czasie pandemii staramy się kupować 
tylko najpotrzebniejsze produkty (29 
proc.). Taka odpowiedź częściej pada z ust 
kobiet i osób w starszym wieku (powyżej 
60 roku życia). Ta postawa w  oczywisty 
sposób łączy się z obawą o własną sytu-
ację finansową – odpowiedź ta jest wybie-
rana głównie przez osoby o  najniższych 
miesięcznych dochodach i  takie, które 
kondycję swojego domowego budżetu 
oceniają jako przeciętną lub raczej złą. 
To także ci sami ankietowani najczęściej 
deklarują, że wydają obecnie mniej pie-
niędzy na zakupy. Wśród ogółu Polaków 
takiej odpowiedzi udziela 22 proc. Nie-
wiele mniejszy odsetek wskazuje, że stara 
się przywiązywać większą wagę do cen 
i  szuka tańszych produktów (19 proc.),  
a 8 proc. częściej kupuje na przecenach.

Jedną z  charakterystycznych zmian wy-
wołanych pandemią jest chęć ograni-
czenia liczby wizyt w sklepach, ale za to 
kupowania jednorazowo większych ilo-
ści. Faktycznie, taki trend potwierdzają 
dane Polskiej Izby Opakowań. Eksperci 
PIO wskazują, że w  związku z  pande-
mią zmieniły się wybory konsumentów 

– większą popularnością cieszą się duże, 
rodzinne opakowania, kosztem mniej-
szych i poręcznych (on the go), zabiera-
nych zazwyczaj do pracy lub szkoły. Po-
lacy chętniej kupują, więc na zapas. Jest 
to szczególnie popularna taktyka w przy-
padku kobiet (33 proc.) i osób starszych 
(34 proc. 60-latków i 30 proc. osób po 70 
roku życia), a także wśród mieszkańców 
większych miejscowości. Ten ostatni fakt 
może wynikać z tego, że w dużych skupi-
skach ludzkich obawy przed pandemią są 
większe niż w  małych miejscowościach 
lub na terenach wiejskich.

Jeden na dziesięciu Polaków wskazu-
je, że obecnie na zakupach częściej niż 
kiedyś posługuje się kartą kredytową. 
Przyczyny mogą być dwojakie. Z  jednej 
strony płatności kartą wydają się bez-
pieczniejsze od gotówki, choć zdaniem 
ekspertów dotykanie banknotów niespe-
cjalnie wpływa na rozprzestrzenianie się 
wirusa. Za to z  całą pewnością płatności 
bezgotówkowe usprawniają sam proces 
płacenia, szczególnie w przypadku korzy-
stania z opcji zbliżeniowej. Inną zaletą kart 
kredytowych jest możliwość rozłożenia 

Rozdział 2:
Zakupy coraz częściej online 
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wydatków na dłuższy okres. Część z  nas 
korzysta z nich zatem w momentach, gdy 
w krótkim czasie kumuluje się nam wiele 
różnych wydatków. Okres przedświątecz-
ny z pewnością do takich należy. Nie jest 
to jednak zjawisko masowe. Wciąż zdecy-
dowanie częściej posługujemy się kartami 
debetowymi niż kredytowymi. Jak wyni-
ka z  danych NBP, podstawową kategorią 
kart w Polsce są właśnie karty debetowe 
(80,8 proc.). Ich łączna liczba wyniosła 
35 mln sztuk i wciąż rośnie. Karty kredy-
towe stanowią natomiast 12,8 proc. ogółu 
kart płatniczych w  Polsce. Warto jednak 
pamiętać, że karty debetowe otrzymuje 
niemal każdy klient otwierający rachunek 
bankowy, a  karta kredytowa to produkt, 
do którego dostęp jest mniejszy. 

Karta kredytowa to także z  samej zasa-
dy produkt nieco bardziej złożony niż 
zwykły „plastik”. Warto zatem dokładnie 
zapoznać się z regulaminem korzystania 
z  takiej karty, aby wykorzystać profity, 
jakie daje – okres bezodsetkowy lub do-
datkowe usługi, takie jak cashback, czy 
ubezpieczenie, równocześnie unikając 
niepotrzebnych niespodzianek.

Polacy coraz chętniej  
kupują w sieci
Jedną z niewielu gałęzi gospodarki, które 
realnie wygrały na pandemii, jest z pew-
nością e-handel. Z jednej strony lockdown 
niejako wypchnął wielu handlowców do 
sieci – ci, aby przetrwać, musieli zaktywi-
zować lub usprawnić ten kanał sprzedaży, 
z  drugiej – to sami klienci dostrzegli za-
lety kupowania przez internet. Ten trend, 
będący skutkiem ubocznym pandemii, 
w sposób wyraźny potwierdzają dane.

Analitycy Santander Bank Polska obliczyli, 
że udział e-commerce w  handlu detalicz-
nym w 2020 r. może się ustabilizować na 
poziomie ok. 8 proc., podczas gdy w 2019 r. 
wynosił 5,4 proc. W pierwszej połowie lip-
ca poziom wydatków na zakupy w  inter-
necie wyniósł blisko 140 proc. wydatków 
z analogicznego okresu w 2019 r.

Aby unaocznić to, z jak dużą zmianą mamy 
do czynienia w  Polsce, warto też przyto-
czyć dane Global Ecommerce 2020 wska-
zujące, że najwyższy na świecie wzrost 
sprzedaży w kanale e-commerce w 2020 
roku odnotuje Europa Środkowo-Wschod-
nia – o 21,5 proc. (globalnie wskaźnik ten 
ma wynieść 16,5 proc). Szacuje się, że 
w Polsce wzrost ten będzie jeszcze wyższy 
i może nawet przekroczyć 26 proc. Z kolei 
autorzy raportu „E-commerce w  Polsce 
2020” opublikowanego przez Izbę Go-
spodarki Elektronicznej wskazują jedno-
znacznie – pandemia miała wpływ na 

wzrost zainteresowania zakupami online. 
Wielu Polaków miało okazję zrobić zdal-
nie zakupy po raz pierwszy w życiu i moż-
na wnioskować, że stanie się to dla nich 
regularną praktyką. Dane IGE pokazują, 
że aż 73 proc. ankietowanych internautów 
dokonało chociaż raz zakupów online, co 
oznacza wzrost aż o 11 p.p. w porównaniu 
z rokiem 2019.

Najnowsze badanie Santander Consumer 
Banku potwierdza tę tezę – 36 proc. Po-
laków deklaruje, że w  czasie pandemii 
chętniej kupuje produkty przez inter-
net (z  czego 19 proc. wskazuje, że robi 
to zdecydowanie częściej niż kiedyś). 
Mniej, bo 30 proc. nie zmieniło w  tej 
kwestii swoich nawyków zakupowych 
w  ostatnich miesiącach. Zwiększenie 
zainteresowania zakupami online jest 
szczególnie widoczne w  przypadku ko-
biet i osób najmłodszych (18-29 lat) oraz 
w pokoleniu 30-latków. Popularność za-
kupów internetowych najszybciej rośnie 
wśród mieszkańców największych miast 
i metropolii. Trend ten jest również sko-
relowany z sytuacją finansową – w sieci 
kupują częściej ci, którzy dobrze ocenia-
ją swój aktualny status materialny. Ten 
ostatni element z  jednej strony wydaje 
się oczywisty – to osoby bardziej majętne 
mają z reguły łatwiejszy dostęp i chętniej 
korzystają z dobrodziejstw sieci i techno-
logii, z drugiej jednak strony, to właśnie 
w  internecie można kupować taniej, 
a dostęp do szerokiej i różnorodnej także 
cenowo oferty jest łatwiejszy.

29%

37%

28%

22% 8%

 kupuje tylko najpotrzebniejsze 
produkty

Polaków nie zmieniło swo-
jego podejścia do zakupów 
w związku z pandemią

robi zakupy rzadziej, ale 
kupuje więcej jednorazowo

wydaje mniej pieniędzy  
na zakupy 

5zł

kupuje częściej na wyprze-
dażach i przecenach

19%

10%

zwraca większą uwagę  
na ceny i kupuje 
tańsze produkty

częściej korzysta z karty 
kredytowej

3zł

2%
zdecydowanie rzadziej

19%

17%
30%

5%

Polaków kupuje w sieci zdecydowa-
nie częściej niż przed pandemią

raczej częściej

w takim samym 
stopniu

raczej rzadziej
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Jak wynika z  opracowania „Czym, Jak 
i  Komu: Raport o  metodach płatności 
w  sklepach internetowych Shoper 2015-
2020”, jeszcze 5 lat temu wśród najczę-
ściej wybieranych metod płatności za za-
kupy online znajdował się albo tradycyjny 
przelew bankowy, albo gotówka przy od-
biorze. W ciągu tych kilku lat preferencje 
dotyczące płacenia wśród klientów e-skle-
pów uległy jednak zmianie. Dziś zdecydo-
wana większość sklepów internetowych, 
tzw. marketplace’ów lub platform zaku-
powych oferuje bardzo szerokie spektrum 
różnorodnych opcji płatności.

Co prawda płatność gotówką przy odbio-
rze wciąż wybiera niemal jedna trzecia 
kupujących (32 proc.), jest to jednak obec-
nie opcja preferowana przede wszystkim 
przez najstarszych klientów (46 proc. osób 
powyżej 70 roku życia). Okazuje się za to, 
że największą popularnością cieszą się 
szybkie, zdefiniowane przelewy interne-
towe (tzw. pay-by-link – takie jak PayU, 
Przelewy24, PayPal itp.) – taką opcję wy-
biera 34 proc. badanych. Na trzecim miej-
scu znalazły się płatności BLIK, wskazane 
przez 27 proc. pytanych. Warto zauważyć, 
że BLIK cieszy się niezwykłą popularno-
ścią wśród najmłodszego pokolenia – aż 
56 proc. osób w wieku 18-29 lat preferu-
je tę właśnie metodę płatności za zakupy 
w sieci. Tak popularny jeszcze do niedaw-
na tradycyjny przelew, teraz rozważany 
jest dopiero jako czwarta opcja (24 proc.). 
Wydaje się, że ta metoda płatności traci, 
gdyż wymaga zbyt wielu czynności w po-
równaniu z  przelewami typu pay-by-link 
– logowania się do banku, przepisywania 
numeru konta, kiedy łatwo o  pomyłkę 
itp. Płatność kartą kredytową wybiera 13 
proc. kupujących – to również opcja sto-
sunkowo przyjazna i  prosta w  obsłudze 
dla przeciętnego kupującego w sieci. Kartą 
przy odbiorze płaci co 9. osoba.

Korzystanie z  karty jest opcją wartą roz-
ważenia w przypadku płatności za zakupy 
w sieci. Dlaczego? Przede wszystkim jest 
to bardzo bezpieczna metoda – transakcja 
jest potwierdzana unikalnym kodem, naj-
częściej wysyłanym SMS-em, dodatko-
wym hasłem lub bezpośrednio w aplikacji 
naszego banku. Ponadto karty jako jedyny 
produkt płatniczy umożliwiają tzw. char-
geback – czyli możliwość zwrotu środków, 
np. kiedy zakupiony produkt nie jest zgod-
ny z opisem na stronie sklepu .

PŁACĘ

27%

13%

24%

12%

płaci BLIKIEM

płaci kartą kredytową

płaci wykonując tradycyjny 
przelew

płaci kartą płatniczą przy 
odbiorze

34%

32%

za zakupy online płaci 
szybkim, zdefiniowanym 
przelewem internetowym

płaci gotówką przy odbiorze

Najczęściej udzielane odpowiedzi
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Jedzenie na mieście  
tylko na wynos
Jeszcze do niedawna polska branża ga-
stronomiczna przeżywała bardzo dy-
namiczny rozwój. Polacy coraz chętniej 
stołowali się na mieście. W  całej Polsce 
otwierały się lokale odpowiadające róż-
norodnym gustom i  na niemal każdą 
kieszeń. Jak pokazują analizy PMR Media 
Experts wartość rynku gastronomiczne-
go w Polsce wzrosła z 27 mld zł w 2016 r. 
do 32,6 mld w 2019.

Restauracje, puby, food trucki czy targi 
śniadaniowe nie narzekały na brak klien-
tów. Jedzenie na mieście stało się natu-
ralnym elementem życia wielu Polaków. 
Równolegle rozwijały się nowe gałęzie 
branży – dostawa jedzenia do biur (tzw. 
„pan kanapka”), firmy zajmujące się do-
stawą diet pudełkowych, wreszcie – po-
jawienie się podmiotów takich jak np. 
Uber Eats, Pyszne.pl, czy Glovo, umożli-
wiających zamówienie jedzenia z  wielu 
różnych lokali, w dowolne miejsce za po-
mocą aplikacji na telefon.

Wyliczenia Izby Gastronomii Polskiej po-
kazują, że w naszym kraju działa ponad 
76 tys. lokali, które każdego roku gene-
rują do PKB ok. 37 mld zł.  Zatrudnienie 
w nich znajduje około miliona osób, choć 
tu dynamika jest różna w  zależności od 
okresu roku. Branża gastronomiczna to 
w  większości małe i  średnie firmy. Nie-
stety część tych biznesów już nie prze-
trwała i nie przetrwa okresu pandemii, co 
spowoduje, że duża liczba ich pracowni-
ków – kelnerów, barmanów, czy kucha-
rzy - straci pracę. Z danych Bisnode wy-
nika, że po dziewięciu miesiącach 2020 
roku działalność zawiesiło już 4,3 tys. 
podmiotów. Niestety wiele wskazuje, że 
to nie koniec złych informacji.

Obecny lockdown w  gastronomii potrwa 
co najmniej do 17 stycznia. Restauracje, 
podobnie jak wiosną, mogą jedynie ofero-
wać jedzenie na wynos lub z dostawą do 
domu. Jak sygnalizują jednak restaurato-
rzy, taka forma działalności w niewielkim 
stopniu rekompensuje poniesione straty. 
Nawet liberalizacja obostrzeń w  miesią-
cach letnich nie pozwoliła na realną po-
prawę sytuacji większości lokali – Polacy 
mimo wszystko znacznie mniej chętnie 
stołowali się w restauracjach. Szacuje się, 
że branża będzie potrzebowała kilku lat, 
by powrócić do stanu sprzed pandemii.

Aby ratować sytuację, rząd postanowił 
uruchomić pomoc dla branży – zwolnie-
nie ze składek ZUS w  listopadzie, usta-
nowienie jednorazowego świadczenia 

postojowego, dopłaty do miejsc pracy, 
dotacje itp., w  ramach tzw. antykryzy-
sowej tarczy branżowej. Wsparcie re-
stauratorom starają się również zapew-
nić samorządy – w  niektórych miastach 
przedsiębiorcy wynajmujący lokale miej-
skie mogą liczyć na znaczącą lub niemal 
całkowitą obniżkę czynszów.

Według raportu PizzaPortal.pl „Klikasz 
i  jesz. Raport o  rynku dostaw jedzenia 
w Polsce 2019” rynek zamówień jedzenia 
online na koniec 2020 r. miałby sięgnąć 
niemal 1,8 mld zł. Niebawem przekonamy 
się, na ile i w jaki sposób pandemia zmieni 
te przewidywania. Z  badania Santander 
Consumer Banku wynika, że w  ostat-
nich miesiącach więcej niż co czwarty 
Polak zamawiał jedzenie na wynos (27 
proc.). Jest to szczególnie popularna opcja 
wśród młodszych osób, przyzwyczajo-
nych w większym stopniu do jedzenia na 
mieście. Widoczna jest również wyraźna 
dysproporcja między dużymi a  małymi 
miejscowościami. Jedzenie na wynos 
zamawiają znacznie częściej mieszkań-
cy największych ośrodków. Z  przyczyn 
oczywistych częściej robią to także osoby 
lepiej sytuowane – aż 74 proc. Polaków 
o dochodach miesięcznych powyżej 5 tys. 
zł zamawiało jedzenie z dostawą w anali-
zowanym okresie. 

Santander Consumer Bank sprawdził rów-
nież, jakie są preferowane przez klientów 
sposoby płatności za jedzenie w dostawie. 
Okazuje się, że zdecydowanie najczęściej 
płacimy gotówką przy odbiorze – taką 
opcję wybiera więcej niż co drugi klient (55 
proc.). Co trzeci z kolei preferuje płatność 
kartą w chwili odbioru (32 proc.). Z płat-
ności kartą, ale w ramach aplikacji do za-
mawiania jedzenia, takich jak Uber Eats, 
Pyszne.pl, Volt itp. korzysta 22 proc. Iden-
tyczny odsetek wykonuje przelew online 
w momencie zamawiania, a 14 proc. płaci 
BLIK-iem. Zarówno aplikacje mobilne, jak 

i  BLIK są przede wszystkim preferowane 
przez młodszych klientów, choć i  wśród 
nich wysoko plasuje się gotówka. Miesz-
kańcy większych miejscowości są częściej 
skłonni do korzystania z  karty i  aplikacji, 
natomiast mieszkający w  mniejszych 
ośrodkach wolą posługiwać się gotówką.

PRZELEW

PŁACĘ

74%

27%

Polaków nie zamawiało  
w czasie pandemii jedze-
nia na wynos

Polaków zamawia w czasie 
pandemii jedzenie z dosta-
wą do domu

22%

14%

płaci wykonując przelew 
online przy zamawianiu

płaci BLIK-iem

32%

55%

22%

płaci kartą przy 
odbiorze

zamawiając jedzenie, płaci 
gotówką przy odbiorze

płaci kartą w ramach aplikacji 
do zamawiania jedzenia 
(Uber Eats, Pyszne.pl itp.)
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Subskrypcja czy zakup?  
Subskrypcja 
Model biznesowy, w którym klient nie ku-
puje produktu na własność, ale otrzymuje 
płatny dostęp do danej usługi, w ramach 
której może z niej korzystać przez określo-
ny czas, szybko zyskuje na popularności. 
Model ten zazwyczaj opiera się o zasady 
subskrypcji. Jak czytamy w raporcie PWC, 
aż 81 proc. Amerykanów uważa, że korzy-
stanie z cudzych dóbr i usług jest bardziej 
opłacalne niż ich posiadanie, a  57 proc., 
że dostęp do materiałów i produktów jest 
atrakcyjniejszą ideą od ich posiadania. Ta 
zmiana podejścia jest coraz lepiej widocz-
na na wielu różnych polach także w Polsce 
– wypożyczamy samochody „na minuty”, 
jeździmy na miejskich rowerach i  elek-
trycznych hulajnogach, oglądamy filmy 
i seriale na platformach streamingowych. 
W taki sam sposób coraz częściej słucha-
my muzyki czy audiobooków, korzystamy 
z cyfrowych bibliotek gier, zamiast kupo-
wać je na fizycznych nośnikach. Wydaje 
się, że ten trend jest już nie do zatrzyma-
nia, tym bardziej teraz w czasie pandemii, 
kiedy kolejne obszary naszego życia prze-
noszą się do przestrzeni wirtualnej. 

Z  badania Santander Consumer Banku 
wynika, że już tylko połowa Polaków 
nie ma wykupionej żadnej subskrypcji, 
z czego przeważającą większość tej gru-
py stanowią osoby starsze (80 proc. osób 
powyżej 60 roku życia). W  przypadku 
najmłodszych brak korzystania z  jakiej-
kolwiek subskrypcji zadeklarowało już 
tylko 11 proc.

Jakie zatem usługi najchętniej subskrybu-
jemy? Przede wszystkim serwisy streamin-
gowe z filmami i serialami, takie jak Netflix, 
HBO Go, Amazon Prime itp. (35 proc.). 
Z danych opublikowanych w połowie 2020 
roku przez Netflix wynika, że serwis posia-
dał w Polsce aż 879 tys. klientów, jednak 
prognozuje się, że wkrótce liczba ta prze-
kroczy milion. Mniejsi gracze również od-
notowują dynamiczny wzrost liczby użyt-
kowników w ostatnich miesiącach. Wśród 
młodszych pokoleń Polaków serwisy te 
praktycznie zastąpiły tradycyjną telewizję. 
Subskrybowanie ich deklaruje aż 72 proc. 
ankietowanych w wieku 18-29 lat i 50 proc. 
30-latków. Jest to również bardziej popu-
larna rozrywka wśród osób o  wyższych 
dochodach. Z kolei co 9. Polak subskrybuje 
dostęp do serwisu streamingowego z mu-
zyką. Tak samo jak w  przypadku filmów 
i seriali, z tego typu usług korzystają głów-
nie osoby młode i lepiej zarabiające.

Niemal co 10. pytany wskazuje na dostęp 
do aplikacji użytkowych w  modelu sub-

skrypcyjnym, takich jak nawigacja, na-
rzędzia do pracy czy do obróbki zdjęć. Na 
dalszych miejscach wskazywano również 
na dostęp do serwisów z  grami (np. gry 
mobilne, PS Network, Xbox Game Pass 
itp.) oraz na prenumeratę elektroniczną 
mediów (portali i gazet) – w obu przypad-
kach po 5 proc. wskazań. Kolejne 4 proc. 
to subskrybenci serwisu z e-bookami i au-
diobookami (np. Audioteka lub Storytel).

12%

5%

9%

5%

4%

subskrybuje serwis streamin-
gowy z muzyką

subskrybuje dostęp do serwi-
su z grami

subskrybuje dostęp do aplikacji 
użytkowych – nawigacji, narzędzi 
do pracy, obróbki zdjęć itp. 

subskrybuje prenumeratę elektro-
niczną mediów (portale, gazety)

subskrybuje serwis  
z e-bookami i audiobookami

51%

35%

Polaków nie ma wykupionej 
żadnej subskrypcji

subskrybuje serwis streamin-
gowy z filmami i serialami
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Za czym tęsknimy w czasach  
pandemii?
Zamknięte teatry, kina, muzea, kluby. 
Restauracje serwują jedzenie wyłącznie 
na wynos. Branża fitness zamrożona, za-
mknięte są również baseny i inne obiekty 
sportowe. Koronawirus nie oszczędził 
nawet Bożego Narodzenia – rząd ustalił 
limit spotkań w  czasie świąt na maksy-
malnie 5 osób, nie licząc domowników. 
Również ferie zimowe większość z  nas 
spędza w  domu, zamiast szusować po 
górskich stokach. Po wielu miesiącach 
obostrzeń Polacy mogą być już mocno 
zmęczeni tym stanem, wyczekując mo-
mentu, w którym sytuacja wróci do nor-
malności sprzed pandemii.

Z badania Santander Consumer Banku wy-
nika, że z  powodu koronawirusa cierpią 
przede wszystkim nasze relacje społeczne 
i rodzinne. Najwięcej, bo aż 38 proc. Pola-
ków deklaruje, że w  czasie pandemii naj-
bardziej brakuje im spotkań w  większym 
gronie znajomych, a 37 proc. spotkań i uro-
czystości rodzinnych. Dane pokazują, że za 

wizytami rodziny częściej tęsknią kobiety, 
a  mężczyznom w  nieco większym stop-
niu brakuje spotkań ze znajomymi. Obie 
te kwestie są również często podnoszone 
przez osoby starsze – to w końcu seniorzy 
są w  największym stopniu zagrożeni po-
ważnym przebiegiem COVID-19, a  co za 
tym idzie, bardziej restrykcyjnie stosują się 
do zasad dystansu społecznego. Nic dziw-
nego, że to właśnie oni tęsknią najbardziej 
za spotkaniami ze swoimi rodzinami i przy-
jaciółmi, tak potrzebnymi w ich wieku.

Młodzi z kolei deklarują, że brakuje im ak-
tywności sportowej – siłowni, basenów, 
treningów grupowych czy masowych 
imprez, takich jak maratony. Na tę odpo-
wiedź wskazuje niemal jedna czwarta 
Polaków, w tym aż 44 proc. osób w wieku 
18-29 lat. Z kolei 7 proc. z nas chętnie za-
siadałoby na trybunach podczas jakiegoś 
wydarzenia sportowego, np. meczu pił-
karskiego. Ta kwestia jest istotna przede 
wszystkim dla mężczyzn (12 proc.).

Brak możliwości wyjścia do kina, czy 
udziału w festiwalu filmowym doskwiera 
co piątej osobie (21 proc.), a  na ten sam 

problem w  przypadku teatrów, opery, 
czy koncertów wskazuje 13 proc. Osoby 
młode, w  szczególności mężczyźni de-
klarują, że brakuje im imprez w  klubach 
– takiej odpowiedzi udzieliła co piąta oso-
ba w wieku 18-29 lat (20 proc.) i 16 proc. 
30-latków. Te deklaracje młodych Pola-
ków nie powinny dziwić – branża rozryw-
kowa – koncerty, kina, festiwale, teatry czy 
imprezy klubowe, to jedna z  pierwszych 
zamrożonych gałęzi gospodarki, więc po 
tak długim czasie lockdownu, wielu tęsk-
ni za dawnymi kulturalno-rozrywkowy-
mi aktywności. Podobnie jest z wizytami 
w  restauracjach, na które wskazuje 18 
proc. z  nas. Co prawda branża gastrono-
miczna, w  przeciwieństwie do rozryw-
kowej, mogła funkcjonować w  miarę 
normalnie w  miesiącach letnich, jednak 
jesienią znów została de facto zamknięta 
i nie jest wcale pewne, kiedy znów zacznie 
działać w normalnym trybie.

Rozdział 3:
Zima na nietypowych zasadach
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Ferie na stoku, czy w domu?
Sezon zimowy 2021 niestety przebiega 
pod znakiem pandemii. Inaczej niż do tej 
pory, kiedy ferie szkolne dla uczniów z po-
szczególnych regionów kraju odbywały 
się w różnych terminach, co miało na celu 
rozładowanie ruchu w  ośrodkach tury-
stycznych, tym razem decyzją rządu ferie 
w całym kraju mają miejsce w tym samym 
momencie – między 4 a 17 stycznia.

Kolejną kwestią, która w  pandemii stała 
się bardzo utrudniona, są podróże – aż 
19  proc. Polaków deklaruje, że tęskni za 
swobodnym podróżowaniem po kraju, 
a  16 proc. za wyjazdami zagranicznymi. 
A przecież zazwyczaj o tej porze roku pla-
nujemy już zimowe wyjazdy – wielu z nas 
wybierałoby się na narty w góry, część ob-
rałaby bardziej egzotyczne kierunki, aby 
na chwile wyrwać się z krajowej, zimowej 
aury. Niestety tegoroczna zima okazuje się 
zupełnie inna niż te poprzednie. 

Zablokowano równocześnie możliwość 
zakwaterowania w hotelach, pensjona-
tach i  kwaterach prywatnych. Co naj-
mniej do 17 stycznia nieczynne pozo-
staną również stoki narciarskie.

Z  danych GUS wynika, że aż 20 proc. 
firm funkcjonujących w  gastronomii 
i  hotelarstwie uważa, że przy obecnych 
restrykcjach może nie przetrwać miesią-
ca. Sytuacja ta jest tym bardziej dotkli-
wa dla górskich miejscowości, żyjących 
przede wszystkim z  zimowej turystyki. 
Obostrzenia oznaczają ogromne straty, 
a właściciele hoteli, pensjonatów, kwater 
prywatnych, a także wszyscy właściciele 
wielu biznesów związanych ze sporta-
mi zimowymi stracą niemal całkowicie 
możliwość zarabiania w  tym najgoręt-
szym dla nich okresie roku.

Pandemia i wynikające z niej obostrzenia 
skutecznie zniechęciły Polaków do 
planowania wyjazdów na ferie i  to 
jeszcze zanim zapadły rządowe decyzje 
zaostrzające restrykcje. Z  badania 
Santander Consumer Banku wynika, 
że aż 76 proc. z nas nie miało zamiaru 
wyjechać w te ferie. Wśród tych, którzy 
jednak mieli taki plan przeważają osoby 
młode – ferie poza domem planowało 
37 proc. osób w wieku 18-29 lat, a także 
co czwarty 30 i 40-latek. W tej ostatniej 
grupie wiekowej zimowy wyjazd mógł 
być planowany ze względu na dzieci, 
niemal przez miesiąc pozbawione zajęć 
szkolnych. Wyjazd rozważali częściej 
mieszkańcy największych miast, a także 
osoby w  dobrej lub bardzo dobrej 
sytuacji finansowej.
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37%

21%

19%

7% 21%
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większych spotkań  
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wizyt w kinie, festiwali 
filmowych

swobodnego  
podróżowania po kraju
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Wśród planujących taki wyjazd zdecydo-
wana większość chciała go jednak sfinan-
sować z własnych oszczędności (72 proc.). 
Co piąta osoba planująca wyjazd, byłaby 
w  stanie zapłacić z  bieżących dochodów 
(20 proc.), a 8 proc. posłużyłoby się w tym 
celu kartą kredytową.

Karta kredytowa jest produktem banko-
wym idealnie skrojonym pod potrzeby 
osób w  podróży. Jest ona często wręcz 
niezbędna np. w przy rezerwacji noclegu 
w  hotelu na miejscu, wypożyczenia sa-
mochodu, zakupu biletów lotniczych itp. 
Warto też sprawdzić, jakie nasza karta 
oferuje usługi dodatkowe. Wiele z  nich 
daje np. możliwość skorzystania z dodat-
kowego ubezpieczenia, czy samochodo-
wego assistance. 

Oczywiście w tym sezonie z możliwości 
wyjazdu skorzystają nieliczni, zapewne 
ci, którzy będą mogli sobie pozwolić na 
wyjazd za granicę, więc i transakcji kar-
tami kredytowymi w  podróży będzie 
mniej. Analiza korelacji pomiędzy chęcią 
skorzystania z karty w celu sfinansowa-
nia zimowego wypoczynku a  sytuacją 
finansową Polaków pokazuje, że z takiej 
opcji chcą przede wszystkim skorzystać 
osoby o  średnich dochodach, ale które 
równocześnie raczej dobrze oceniają 
stan swojego portfela. Widać zatem, 
że ci, których stać wybierają finanso-
wanie z bieżących oszczędności, a oso-
by w  gorszej sytuacji finansowej albo 
wcześniej zaoszczędziły odpowiednią 
kwotę, albo rezygnują z wyjazdu.

72%

8%

20%

planowało sfinansować 
wyjazd na ferie z własnych 
oszczędności

chciało zapłacić za wyjazd  
kartą kredytową

planowało sfinansować 
wyjazd na ferie z bieżących 
dochodów
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Dane Biura Informacji Kredytowej poka-
zują, że w pandemii zmniejszył się popyt 
na kredyty gotówkowe. Zarówno jeśli 
chodzi o ich liczbę, jak i wartość, BIK od-
notowuje ujemną dynamikę (-23,3 proc. 
we wrześniu 2020 roku w ujęciu rok do 
roku). Z kolei w przypadku kredytów ra-
talnych odnotowano wzrost o 7,1 proc. 
W  dziewięciu pierwszych miesiącach 
2020 r. banki i  SKOK-i  udzieliły 2,068 
mln kredytów gotówkowych na kwotę 
38,577 mld zł oraz 2,491 mln kredytów 
ratalnych na kwotę 10,745 mld zł. Z wy-
liczeń BIK wynika ponadto, że średnia 
wartość udzielonego we wrześniu kre-
dytu gotówkowego to 18  734 zł, a  ra-
talnego 4 575 zł. Jak zaznaczają jednak 
eksperci Biura, należy pamiętać, że kre-
dyty ratalne obejmują również kredyty 
samochodowe, których średnia kwota 
udzielonego finansowania jest wyższa.

Zdaniem BIK ten pozytywny trend w przy-
padku kredytów ratalnych wynika z faktu, 
że ten rodzaj kredytów jest dla banków 
bezpieczniejszy niż kredyty gotówkowe. 
Wskazują również na ich odmienne prze-
znaczenie – kredyty gotówkowe służą 

bardziej uzupełnieniu bieżącego budżetu 
domowego, natomiast ratalne wiążą się 
z  nabywaniem na raty dóbr konsump-
cyjnych trwałego użytku – sprzętu RTV 
i AGD, innej elektroniki czy mebli, a także 
samochodów. Wzrost liczby udzielonych 
kredytów ratalnych należy zdaniem au-
tora analizy BIK wiązać m.in. z  dużymi 
akcjami promocyjnymi proponowany-
mi w  2020 roku przez firmy zajmujące 
się handlem elektroniką, sprzętem RTV 
i AGD czy meblami.

Santander Consumer Bank ze swoją szero-
ką ofertą kredytową, zarówno jeśli chodzi 
o kredyty gotówkowe, jak i ratalne, posta-
nowił sprawdzić, które kategorie wydat-
ków lepiej zdaniem Polaków sfinansować 
kredytem gotówkowym, a które korzyst-
niej jest kupić na raty. Odpowiedzi w zasa-
dzie potwierdzają opinię ekspertów BIK – 
kredyt gotówkowy jest przede wszystkim 
wsparciem w  dużych, planowanych lub 
nagłych wydatkach, a także w takich, któ-
re mają charakter stały lub cykliczny.

Najbardziej wyraźna różnica, jeśli chodzi 
o  wskazania pomiędzy użytecznością 

kredytu gotówkowego a  ratami, rysuje 
się w przypadku remontu domu, napra-
wy samochodu (w  obu przypadkach po 
40 proc. wskazań na kredyt gotówkowy), 
cyklicznych zobowiązań, takich jak ra-
chunki i płatności (31 proc.) lub codzien-
ne, bieżące wydatki, w tym na żywność. 
Duże uroczystości rodzinne, takie jak np. 
wesela, chrzciny, czy komunie również 
raczej sfinansowalibyśmy takim właśnie 
kredytem (40 proc.). Znaczna część an-
kietowanych byłaby skłonna zaciągnąć 
tego typu zobowiązanie, aby wesprzeć 
rodzinę – np. dzieci lub wnuki (41 proc.). 
Zdaniem 35 proc. z nas kredyt gotówko-
wy mógłby pomóc z wydatkami związa-
nymi z  dziećmi (np. szkołą, wyjazdami, 
szczepieniami), a  także sfinansować 
koszty leczenia (39 proc.).

Niemal 40 proc. ankietowanych dekla-
ruje, że inwestycję we własną firmę lub 
gospodarstwo domowe również lepiej 
by było sfinansować kredytem gotówko-
wym. Podobny odsetek zaciągnąłby taki 
kredyt, aby kupić działkę rolną, budow-
laną lub rekreacyjną, czy np. miejsce po-
stojowe albo garaż.

Rozdział 4:
Kredyt gotówkowy czy ratalny?
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Dużą zaletą kredytów gotówkowych, 
szczególnie w  dobie pandemii jest to, że 
mogą one być udzielane z powodzeniem 
przez internet lub telefonicznie. Nie trze-
ba zatem udawać się do oddziału banku, 
a  wszelkie niezbędne do otrzymania ta-
kiego kredytu czynności można dokonać, 
przebywając w domu. Wybierając kredyt, 
warto też zwrócić uwagę na szybkość 
całej procedury – kiedy faktycznie pienią-
dze znajdą się na naszym rachunku, co 
ma duże znaczenie w przypadku nagłych 
i  nieprzewidzianych wydatków. Istotna 
jest również elastyczność – możliwość 
dostosowania wysokości rat do realnych 
możliwości i potrzeb.

41% 36%

40% 39%

39% 40%

40% 38%

40%

pomoc rodzinie, dzieciom  
lub wnukom

podróże, wyjazdy 
wakacyjne

remont domu, mieszkania 
inwestycja we własną firmę,  
w gospodarstwo rolne

zdrowie, leczenie codzienne wydatki, środki 
czystości, jedzenie itp.

naprawa samochodu zakup działki rolnej, budow-
lanej, rekreacyjnej, garażu, 
miejsca postojowego

uroczystości rodzinne,  
wesele, komunia, chrzciny

Jakie wydatki lepiej sfinansować  
kredytem gotówkowym?
Najczęściej udzielane odpowiedzi
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W jakich z kolei przypadkach Polacy wy-
bierają raty? Takie kredyty są preferowane 
przede wszystkim przy zakupie samocho-
du (40 proc.), kupnie rzeczy używanych 
(np. roweru, mebli, komputera, telefonu) 
– 31 proc. i wreszcie wyposażenia domu 
i  mieszkania, np. sprzętu RTV i  AGD lub 
mebli (53 proc.). Nieco chętniej sięgamy 
również po raty, aby sfinansować wydat-
ki związane z ogrodem (29 proc.), a także 
w  przypadku zabiegów medycyny este-
tycznej (23 proc.). 

Warto też podkreślić, że zakupy na raty 
są dostępne i popularne nie tylko podczas 
zakupów w sklepach stacjonarnych. Pola-
cy coraz chętniej korzystają z tej opcji ku-
pując w internecie.

16%

29%

24%

23%

15%

pomoc rodzinie, dzieciom  
lub wnukom

remont domu, mieszkania 

zdrowie, leczenie

naprawa samochodu

uroczystości rodzinne,  
wesele, komunia, chrzciny

Jakie wydatki lepiej sfinansować 
kredytem ratalnym?
Najczęściej udzielane odpowiedzi



20

Podsumowanie

To kolejny już raport Santander Consu-
mer Banku przygotowany w czasie pan-
demii. O ile wczesną wiosną nastroje nie 
były jeszcze najgorsze i dopiero pierwsze 
negatywne symptomy były obecne w de-
klaracjach Polaków, to jesienna edycja ra-
portu, przygotowana w przededniu okre-
su świątecznego pokazuje ewidentnie, że 
jesteśmy już jako społeczeństwo mocno 
zmęczeni obecną sytuacją.

To wyczekiwanie na koniec obostrzeń 
wydaje się być ewidentne, lecz w  tym 
momencie perspektywa wygaszenia pan-
demii wydaje się jeszcze bardzo odległa. 
Widać więc wyraźnie, że limity i zakazy, je-
śli chodzi o wigilię i święta, czy realny brak 
możliwości wyjazdu na ferie, przyjęliśmy 
z pewną dozą rezygnacji.

Szukając pozytywów płynących z obec-
nej, nieciekawej sytuacji – pandemia 
zdecydowanie przyspieszyła upo-
wszechnianie się rozwiązań cyfrowych. 
Wydaje się prawdopodobne, że efekty 
tych zmian zostaną już z nami na stałe 
i  coraz powszechniej będziemy korzy-
stać z  możliwości załatwiania wielu 

kwestii online – jako obywatele, pra-
cownicy czy klienci. W  najbliższych la-
tach będziemy mieli okazję sprawdzić, 
na ile te prognozy się sprawdzą, ale 
wszystko wskazuje na to, że nawet po 
pandemii wiele stosowanych obecnie, 
nowych rozwiązań stanie się normą.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że ko-
lejny raport Santander Consumer Ban-
ku będzie opisywał już zupełnie nową, 
„pocovidową” rzeczywistość – na co jest 
szansa, mając na uwadze rozpoczynają-
ce się 15 stycznia zapisy na szczepienia 
przeciwko COVID-19. Prędzej czy póź-
niej będziemy więc świadkami zdecy-
dowanej, pozytywnej zmiany nastrojów 
społecznych. Optymistyczne odbicie na 
wiosnę jest naprawdę realne.

Informacja o badaniu
Badanie zostało zrealizowane na zlece-
nie Santander Consumer Banku – banku 
od kredytów w  ankiecie telefonicznej, 
przeprowadzonej przez Instytut IBRiS pod 
koniec listopada 2020 r. W badaniu udział 
wzięła reprezentatywna grupa dorosłych 
Polaków. Próba n=1000.

Santander Consumer Bank – bank od kre-
dytów jest jednym z liderów rynku consu-
mer finance w  Polsce. Oferuje klientom 
szeroki zakres produktów obejmujący kre-
dyty gotówkowe, kredyty na nowe i uży-
wane samochody, kredyty ratalne, karty 
kredytowe oraz lokaty. Produkty dystry-
buowane są online oraz poprzez sieć od-
działów, salony i  komisy samochodowe, 
sklepy i punkty usługowe.

Jest także wydawcą TurboKARTY.

Więcej na www.santanderconsumer.pl
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