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Wstêp
Gospodarstwa domowe s¹ analizowane z ró¿nych perspektyw, na
gruncie ró¿nych dyscyplin, np. ekonomii, marketingu czy socjologii.
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona finansowa strona ich
funkcjonowania, ograniczona do oszczêdnoœci. W obliczu braku stabilnoœci na rynkach finansowych poszukuje siê filarów, które pozwol¹ na zachowanie równowagi. Jednym z nich wydaj¹ siê byæ oszczêdnoœci.
Oszczêdnoœci gospodarstw domowych maj¹ s³u¿yæ nie tylko pojedynczym u¿ytkownikom, ale tak¿e ca³emu spo³eczeñstwu i gospodarce. Wobec powy¿szych ustaleñ celem opracowania jest przedstawienie teoretycznego aspektu oszczêdnoœci gospodarstw domowych oraz zbadanie –
przez syntetyczn¹ charakterystykê kszta³towania siê ich poziomu – w jakim stopniu teoria jest wykorzystywana w praktyce. Pamiêtaj¹c o tym, ¿e
badane podmioty nie dzia³aj¹ w izolacji, nale¿y podkreœliæ, ¿e niepewnoœæ zwi¹zana z kryzysem finansowym bardziej sk³ania do akumulacji
oszczêdnoœci ni¿ ich redystrybucji. W opracowaniu wykorzystano analizê
Ÿróde³ literaturowych oraz Ÿróde³ statystycznych pochodz¹cych z GUS,
a tak¿e z NBP. Ze wzglêdu na ograniczony rozmiar opracowania nie
uwzglêdniono w treœci zale¿noœci miêdzy wielkoœci¹ oszczêdnoœci a ich
struktur¹ rodzajow¹, stanowi¹cej zagadnienie badawcze ujête na przyk³ad w Diagnozie Spo³ecznej czy raporcie Rozwój Systemu Finansowego,
opracowanym przez NBP.

1. Teoretyczny aspekt oszczêdnoœci i inwestycji gospodarstw
domowych
Wyjaœniaj¹c sens pojêcia gospodarstwo domowe, mo¿na przywo³aæ
definicjê zawart¹ w S³owniku jêzyka polskiego, w którym termin ten opisano
jako „zespó³ osób razem mieszkaj¹cych, wspólnie siê utrzymuj¹cych i podejmuj¹cych decyzje finansowe” [Dubisz (red.), 2008, s. 1054.]. W statystyce wyró¿nia siê gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobo*

Dr hab., prof. U£, Instytut Finansów, Wydzia³ Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet
£ódzki, dorota.czechowska@uni. lodz.pl, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 £ódŸ

58

Iwona D. Czechowska

we. W pierwszym przypadku s¹ to osoby utrzymuj¹ce siê samodzielnie,
tzn. nie³¹cz¹ce swoich dochodów z innymi osobami, bez wzglêdu na to,
czy mieszkaj¹ same, czy te¿ z innymi osobami, w drugim przypadku jest
to „zespó³ osób mieszkaj¹cych razem i wspólnie utrzymuj¹cych siê” [Bud¿ety gospodarstw..., 2012, s. 16]. Definicje gospodarstw domowych mo¿na
odnaleŸæ w literaturze przedmiotu [Flejterski, 2007, s. 93; Rytelewska
(red.), 2005, s. 21.]. Pomimo wa¿nej roli odgrywanej przez gospodarstwo
domowe w ¿yciu spo³eczeñstw nawi¹zywano do niego jedynie wtedy,
gdy wystêpowa³o jako partner innych uczestników rynku [Harasim,
2005, s. 7-8; Bywalec, 2009, s. 18].
Funkcje, potrzeby i specyfika gospodarstw domowych determinuj¹
ich podzia³. Wed³ug metodologii EBC sektor gospodarstw domowych podzielono na podsektory, wœród których znajduj¹ siê: osoby prywatne –
osoby fizyczne, nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, niebêd¹ce
przedsiêbiorcami indywidualnymi lub rolnikami indywidualnymi [„Biuletyn...”, 2010, s. 88.]. W statystykach finansowych kategoria gospodarstwa domowe wystêpuje w podziale na1: osoby prywatne, przedsiêbiorców indywidualnych, rolników indywidualnych. Natomiast w badaniach
bud¿etów gospodarstw domowych klasyfikuje siê gospodarstwa domowe wed³ug piêciu grup spo³eczno-ekonomicznych: gospodarstw pracowników, gospodarstw rolników, gospodarstw pracuj¹cych na w³asny rachunek, gospodarstw emerytów i rencistów, gospodarstw utrzymuj¹ce
siê z niezarobkowych Ÿróde³, np. zasi³ków dla bezrobotnych, œwiadczeñ
udzielonych w ramach pomocy spo³ecznej [Bud¿ety gospodarstw..., 2012,
s. 12-13].
Korzystaj¹c z dorobku teorii ekonomii, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e gospodarstwa domowe wystêpuj¹ w sferze konsumpcji oraz w sferze wymiany
[Bywalec, 2009, s. 18.] Finanse gospodarstw domowych dotycz¹ aktywnoœci w czterech powi¹zanych obszarach, oprócz konsumpcji równie¿:
Ÿróde³ finansowania, zarz¹dzania ryzkiem oraz oszczêdnoœci i inwestycji
(czyli podejmowania decyzji dotycz¹cych okreœlenia czêœci przeznaczonej na oszczêdnoœci i decyzji o tym, gdzie zaoszczêdzone œrodki zainwestowaæ, na jaki czas i w jakiej formie) [Bogacka-Kisiel (red.), 2012, s. 10].
Ze wzglêdu na cel niniejszego opracowania wydaje siê zasadne przedstawienie definicji oszczêdnoœci, które powszechnie uto¿samiane s¹ z czêœci¹ niewykorzystanych œrodków, nieprzeznaczonych na bie¿¹ce wy1

Instrukcja wype³niania formularzy sprawozdawczych dla potrzeb EBC [www.nbp.pl...,
dostêp dnia 27.08.2012].
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datki, ale na realizacjê celów w przysz³oœci. Oszczêdnoœci s¹ wynikiem
procesu oszczêdzania. Mog¹ byæ pojmowane w wê¿szym oraz w szerszym ujêciu i dotyczyæ nie tylko gospodarstw domowych, ale tak¿e innych podmiotów gospodaruj¹cych. Zakres oszczêdnoœci mo¿e byæ tak¿e
zró¿nicowany i odnosiæ siê do wszystkich aktywów albo wy³¹cznie do
aktywów finansowych [Bogacka-Kisiel (red.), 2012, s. 119.] (zob. tab. 1).
Tablica 1. Przyk³adowe definicje oszczêdnoœci
autor

treœæ definicji

J. Harasim

Wszelkie aktywa (finansowe i niefinansowe) lub
wy³¹cznie finansowe, niewykorzystywane w celu
zaspokojenia bie¿¹cych potrzeb.

D. Korenik

Czêœæ dochodu, nieprzeznaczona do spo¿ycia,
przechowywana w gotówce, instrumentach finansowych
i zasobach rzeczowych.

G. Rytelewska

Gromadzone z osobistych dochodów; jako zasób
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w funkcjonowaniu
gospodarki.

S³ownik finansów
i bankowoœci

Œrodki pieniê¿ne od³o¿one przez osoby fizyczne na
okreœlony cel lub w celu zabezpieczenia dochodu
w przysz³oœci, czêsto na emeryturze.

J. Black, S³ownik
ekonomii

Nadwy¿ka dochodów nad konsumpcj¹.

J. M. Keynes

Ró¿nica miêdzy dochodem a wydatkami na
konsumpcjê.

J. G³uchowski

Rezultat odroczonej konsumpcji.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Kie¿el (red.), 2004, s. 141; S³ownik finansów
i bankowoœci, 2008, s. 272; Keynes, 1956, s. 124-146; Black, 2008, s. 298; Bogacka-Kisiel (red.),
2012, s. 119; Harasim (red.), 2010, s. 18; Korenik, 2003, s. 25; Rytelewska, 2006, s. 756].

Oszczêdnoœci stanowi¹ od³o¿on¹ w czasie konsumpcjê w celu maksymalizowania funkcji u¿ytecznoœci. Bardzo wa¿ne dla wyborów konsumentów s¹ preferencje dotycz¹ce bie¿¹cych potrzeb oraz stosunek konsumentów do teraŸniejszoœci i przysz³oœci. W ramach ró¿nych teorii
ekonomicznych identyfikowano wspólne dla konsumentów czynniki,
maj¹ce wp³yw na podzia³ dochodów przeznaczonych na konsumpcjê
obecn¹ i przysz³¹. Do podstaw tych teorii zalicza siê prace Fishera oraz
Keynesa [Bañbu³a, 2006, s. 7-13]. Fisher [1930] odrzuci³ za³o¿enie o pro-
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porcjonalnoœci konsumpcji i dochodu i uzna³, ¿e sam dochód bie¿¹cy nie
wyjaœnia stopy oszczêdnoœci. G³ównym punktem teorii Keynesa [1938]
by³a konsumpcja uzale¿niona od ³¹cznego dochodu oraz motywy oszczêdzania. Pod koniec lat 40. XX w. pojawi³a siê teoria wzglêdnego dochodu
autorstwa Duesenberry’ego [1949], wystêpuj¹ca pod nazw¹ efekt rygla,
zak³adaj¹ca, ¿e gospodarstwa domowe staraj¹ siê dorównaæ konsumpcji
innych gospodarstw zgodnie z zasad¹ naœladownictwa. Oprócz wy¿ej
wymienionych teorii wystêpuje tak¿e Hipoteza Cyklu ¯ycia (HC¯) oraz
Hipoteza Permanentnego Dochodu (HPD), okreœlane jako modele cyklu
¿ycia. Autorzy HC¯, Modigliani i Brunenberg [1954], za³o¿yli, ¿e racjonalne podmioty d¹¿¹ do wyrównywania konsumpcji w czasie ¿ycia, np.
bêd¹c na emeryturze, konsumuj¹ zgromadzone oszczêdnoœci. Zgodnie
z HPD czynnikiem maj¹cym kluczowe znaczenie i wp³yw na stopê
oszczêdnoœci s¹ preferencje wobec obecnej i przysz³ej konsumpcji.
W literaturze przedmiotu podnoszony jest w¹tek dotycz¹cy rozró¿niania oszczêdzania i inwestowania. W praktyce oba pojêcia s¹ u¿ywane
zamiennie. W teorii natomiast jednym z elementów ró¿ni¹cych powy¿sze
obszary decyzyjne jest stosunek do ryzyka. Oszczêdzanie ³¹czy siê z potrzeb¹ bezpieczeñstwa i ochron¹ wartoœci posiadanych zasobów. Natomiast inwestowanie charakteryzuje aktywnoœæ inwestorów, sk³onnoœæ do
ryzyka i chêæ powiêkszenia posiadanego kapita³u [Harasim (red.), 2010,
s. 14-15.]. Na decyzje dotycz¹ce oszczêdnoœci i inwestycji wp³ywaj¹ ró¿nego rodzaju czynniki, np. zamo¿noœæ gospodarstwa domowego (wielkoœæ, struktura maj¹tku, bie¿¹ce i spodziewane dochody), wielkoœæ
gospodarstwa domowego i jego struktura (liczba cz³onków, charakter
³¹cz¹cych wiêzi, poziom aktywnoœci zawodowej) [Bogacka-Kisiel (red.),
2012, s. 11; Bywalec, 2009, s. 19].
Oszczêdnoœci gospodarstw domowych s¹ analizowane w kontekœcie
realizacji potrzeb uzale¿nionych od funduszy nabywczych i dochodów.
Na fundusze nabywcze sk³adaj¹ siê dochody bêd¹ce czêœci¹ przychodów.
Dochody rozporz¹dzalne stanowi suma bie¿¹cych dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych Ÿróde³ pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych p³acone przez p³atnika w imieniu
podatnika, o podatki od dochodów z w³asnoœci, podatki p³acone przez
osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. W sk³ad dochodu rozporz¹dzalnego wchodz¹ dochody pieniê¿ne i niepieniê¿ne oraz towary i us³ugi otrzymane nieodp³atnie.
Natomiast dochód do dyspozycji to dochód rozporz¹dzalny pomniejszo-
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ny o pozosta³e wydatki, np. op³aty celne, przekazane dary, kaucje i inne
rodzaje wydatków [Bud¿ety gospodarstw..., 2012, s. 17]. Dochody do dyspozycji zostaj¹ rozdysponowane przez gospodarstwa domowe na bie¿¹c¹
konsumpcjê (która mo¿e byæ zasilana tak¿e przez dochody zwrotne takie
jak: kredyty czy po¿yczki) oraz oszczêdnoœci, stanowione tak¿e przez rezerwy na bie¿¹ce p³atnoœci, np. wydatki na czynsz, op³aty, raty kredytów
[Bogacka-Kisiel (red.), 2012, s. 21].
Oszczêdnoœci rozumiane jako zasób, konsumpcja od³o¿ona w czasie,
maj¹ okreœlone konsekwencje. Stanowi¹ Ÿród³o akumulacji kapita³u
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia w inwestycje w sposób poœredni, poniewa¿ dziêki systemowi finansowemu zasilaj¹ przedsiêbiorstwa i mog¹
wp³ywaæ na wzrost gospodarczy. Wzrost oszczêdnoœci uniezale¿nia od
kapita³u zagranicznego. Ponadto rosn¹cy poziom oszczêdnoœci wp³ywa
pozytywnie na miêdzypokoleniow¹ solidarnoœæ i zapewnienie stabilnego
poziomu konsumpcji na ró¿nych etapach ¿ycia [Rytelewska, 2006, s. 756].
W ekonomii wystêpuje wiele teorii zwi¹zanych z oszczêdzaniem dotycz¹cych celów, motywów oraz zale¿noœci miêdzy cechami spo³eczno-demograficznymi a dochodami gospodarstw domowych i ich potrzebami finansowymi, pocz¹wszy od teorii racjonalnych przes³anek zachowañ
ludzkich Keynesa, który okreœli³ motywy oszczêdzania, przez Modiglianiego i Brumberga, autorów teorii cyklu ¿ycia uwzglêdniaj¹cej ró¿ne etapy i ich powi¹zanie z wypracowanymi dochodami i oszczêdnoœciami, skoñczywszy na przyk³ad na behawioralnej wersji hipotezy cyklu ¿ycia
[Bogacka-Kisiel (red.), 2012, s. 119-128; Kie¿el (red.), s. 142-152; Bañbu³a,
2006].

2. Oszczêdnoœci gospodarstw domowych w Polsce, ujêcie
empiryczne
Powi¹zanie oszczêdnoœci z dochodami ukazuje funkcja oszczêdnoœci
odzwierciedlaj¹ca zale¿noœci miêdzy ca³kowitymi oszczêdnoœciami a dochodem rozporz¹dzalnym, którego wielkoœæ jest ustalona po op³aceniu
podatku dochodowego. Uzyskanie wielkoœci oszczêdnoœci nastêpuje po
odjêciu od danego poziomu dochodu rozporz¹dzalnego ca³kowitych wydatków konsumpcyjnych. ród³o informacji o oszczêdnoœciach gospodarstw domowych w Polsce stanowi¹ opracowania GUS. Na podstawie
zebranych przez GUS danych mo¿na zidentyfikowaæ przeciêtny poziom
oszczêdnoœci w kontekœcie statusu spo³eczno-zawodowego, który wp³ywa na zró¿nicowanie poziomu dochodów. Poziom oszczêdnoœci gospo-
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darstw domowych zale¿y od ró¿nych czynników, takich jak: tendencje
w strefie euro, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju, aktywnoœæ gospodarcza, perspektywy wzrostu, poziom bezrobocia czy inflacja (zob.
tab. 2 i 3).
Tablica 2. Poziom przeciêtnych dochodów rozporz¹dzalnych i wydatków na
osobê w gospodarstwie domowym oraz udzia³ oszczêdnoœci w dochodach w latach 2003–2011
wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

712,0 735,4 761,5 834,7 928,9 1045,5 1114,5 1192,8 1227,0
dochód
rozporz¹dzalny
(w z³)
dynamika
wzrostu r/r
wydatki (w z³)
dynamika
wzrostu r/r

–

1,03

1,04

1,10

1,11

1,13

1,07

1,07

1,03

677,8 694,8 690,3 744,8 810,0 904,3 956,7 991,4 1015,1
–

1,03

0,99

1,08

34,2

40,6

71,2

89,9 118,9 141,2 157,8 201,4 211,9

dynamika
wzrostu r/r

–

1,19

1,75

1,26

udzia³
oszczêdnoœci
w dochodzie
(w%)

4,80

5,52

9,35 10,77 12,80 13,51 14,16 16,88 17,27

oszczêdnoœci
(w z³)

1,09

1,32

1,12

1,19

1,06

1,12

1,04

1,28

1,02

1,05

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Bud¿ety gospodarstw..., 2012].

Analizuj¹c informacje zawarte w tablicy 2, mo¿na zauwa¿yæ w badanym okresie 2003–2011 nominalny wzrost przeciêtnych miesiêcznych dochodów rozporz¹dzalnych oraz wydatków przypadaj¹cych na osobê
w gospodarstwie domowym (jedynie w 2005 r. nast¹pi³ spadek poziomu
wydatków wobec roku poprzedniego). Temu wzrostowi w gospodarstwach domowych odpowiada³ równie¿ wzrost przeciêtnego miesiêcznego poziomu oszczêdnoœci z poziomu 34 z³ w 2003 r. do 211 z³ w 2011 r.
Zmiany poziomu dochodów rozporz¹dzalnych i wydatków mia³y ten
sam kierunek i kszta³towa³y siê na bardzo podobnym poziomie. Poziom
dochodów rozporz¹dzalnych przewy¿sza³ poziom wydatków przezna-
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czonych na bie¿¹c¹ konsumpcjê, co oznacza, ¿e gospodarstwa domowe
nie musia³y redukowaæ oszczêdnoœci i zaci¹gaæ kredytów po to, aby
utrzymaæ poziom ¿ycia. Udzia³ oszczêdnoœci w przeciêtnych miesiêcznych dochodach powiêksza³ siê i wynosi³ od 4,8% w 2003 r. do 17,3%
w 2011 r.
Tablica 3. Przeciêtny poziom dochodów, wydatków i oszczêdnoœci w gospodarstwach domowych wg statusu spo³eczno-zawodowego (w 2009–2011)
gospodarstwa domowe – w tym
wyszczególnienie

ogó³em pracowników

rolników

pracuj¹cych na
w³asny
rach.

emerytów (E)
i rencistów (R)
razem

E

R

przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny w gospodarstwach domowych
na gospodarstwo domowe (w z³)
2009

3132,91

3774,93

3808,88

4718,25

2104,09

2238,87

1604,02

2010

3375,33

4006,43

4443,02

4982,18

2222,68

2356,29

1704,11

2011

3471,6

4157,13

4178,28

5057,57

2328,8

2476,95

1756,08

na osobê w gospodarstwie domowym (w z³)
2009

1114,49

1123,3

884,01

1396,47

1116,3

1180,65

870,55

2010

1192,82

1199,22

1024,53

1468,38

1180,82

1244,77

925,63

2011

1226,95

1243,84

983,88

1497,43

1233,08

1297,96

968,98

przeciêtne miesiêczne wydatki w gospodarstwach domowych
na gospodarstwo domowe (w z³)
2009

2706,47

3164,07

3067,77

4081,74

1995,51

1983,27

1546,36

2010

2805,48

3270,87

3283,92

4095

1960,36

2054,65

1594,39

2011

2872,24

3362,42

3126,68

4125,66

2039,94

2146,71

1627,19

na osobê w gospodarstwie domowym (w z³)
2009

956,68

941,53

712

1208,08

1002,98

1045,56

839,26

2010

991,44

979,05

757,25

1206,91

1041,46

1085,42

866,03

2011

1015,12

1006,05

736,25

1221,52

1080,14

1124,91

897,86
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gospodarstwa domowe – w tym

wyszczególnienie

ogó³em pracowników

rolników

pracuj¹cych na
w³asny
rach.

emerytów (E)
i rencistów (R)
razem

E

R

przeciêtne miesiêczne oszczêdnoœci w gospodarstwach domowych
na gospodarstwo domowe (w z³)
2009

426,44

610,86

741,11

636,51

108,58

255,6

57,66

2010

569,85

735,56

1159,1

887,18

262,32

301,64

109,72

2011

599,36

794,71

1051,6

931,91

288,86

330,24

128,89

na osobê w gospodarstwie domowym (w z³)
2009

157,81

181,77

172,01

188,39

113,32

135,09

31,29

2010

201,38

220,17

267,28

261,47

139,36

159,35

59,6

2011

211,83

237,79

247,63

275,91

152,94

173,05

71,12

udzia³ oszczêdnoœci w dochodzie (w %)
na gospodarstwo domowe
2009

13,61

16,18

19,46

13,49

5,16

11,42

3,59

2010

16,88

18,36

26,09

17,81

11,80

12,80

6,44

2011

17,26

19,12

25,17

18,43

12,40

13,33

7,34

na osobê w gospodarstwie domowym
2009

14,16

16,18

19,46

13,49

10,15

11,44

3,59

2010

16,88

18,36

26,09

17,81

11,80

12,80

6,44

2011

17,26

19,12

25,17

18,43

12,40

13,33

7,34

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Rocznik Statystyczny..., 2011; Rocznik
Statystyczny..., 2012].

Ilustracjê przeciêtnych miesiêcznych poziomów oszczêdnoœci przypadaj¹cych na gospodarstwo domowe i osobê w gospodarstwie w powi¹zaniu z dochodami rozporz¹dzalnymi i wydatkami prezentuje tablica 3.
Wœród gospodarstw domowych najwy¿szy poziom dochodów rozporz¹dzalnych przypadaj¹cy na gospodarstwo domowe i osobê osi¹gnê³y
gospodarstwa pracuj¹cych na w³asny rachunek. Równie¿ tê grupê gospodarstw domowych charakteryzowa³ najwy¿szy w badanym okresie
2009–2011 poziom wydatków. Najni¿szy poziom zarówno dochodów, jak

Oszczêdnoœci gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu

65

i wydatków odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów. Natomiast poziom dochodów i wydatków gospodarstw domowych emerytów przypadaj¹cy na osobê by³ wy¿szy ni¿ gospodarstw domowych
pracowników, co wynika³o zapewne z ró¿nicy dotycz¹cej liczby osób
w tych gospodarstwach.
Analizuj¹c poziom przeciêtnych miesiêcznych oszczêdnoœci, mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e w latach 2009–2011 najwy¿szy ich poziom na gospodarstwo
domowe uzyskiwali rolnicy, natomiast w przeliczeniu na osobê w gospodarstwie – pracuj¹cy na w³asny rachunek (poza 2010 r., w którym pozycja
dominuj¹ca nale¿a³a do gospodarstw domowych rolników). Najni¿szy
poziom oszczêdnoœci wykazywa³y gospodarstwa domowe rencistów.
Wœród gospodarstw domowych, które zaoszczêdzi³y najwiêksz¹ czêœæ
swoich dochodów, znajdowali siê rolnicy oszczêdzaj¹cy od 19,46%
w 2009 r. do 26% w 2010 r., co mo¿na t³umaczyæ wykorzystaniem przez tê
grupê œrodków unijnych. Gospodarstwa domowe pracuj¹cych na w³asny
rachunek oszczêdza³y mniejsz¹ czêœæ swoich dochodów prawdopodobnie z powodu przeznaczenia czêœci tych œrodków na œrodki trwa³e i inwestycje we w³asne przedsiêbiorstwa.
Informacje dotycz¹ce poziomu oszczêdnoœci gospodarstw domowych
w ujêciu rachunków narodowych zawiera tak¿e stopa oszczêdnoœci mierzona jako relacja oszczêdnoœci brutto do dochodów do dyspozycji brutto.
Oszczêdnoœci brutto to pozycja bilansuj¹ca w rachunku wykorzystania
dochodów. Stanowi¹ one czêœæ dochodów do dyspozycji brutto przeznaczonych na akumulacjê, tj. nak³ady na œrodki trwa³e, przyrost rzeczowych
œrodków obrotowych, transfery kapita³owe, wierzytelnoœci lub zad³u¿enie netto oraz rezerwy funduszy emerytalnych (zob. tab. 4 i 5). Oszczêdnoœci sektora gospodarstw domowych sk³adaj¹ siê z dwóch zasadniczych
elementów. Jednym z nich jest akumulacja i jej g³ówny sk³adnik maj¹cy
postaæ rzeczow¹, tj. nak³adów brutto na œrodki trwa³e, w tym przypadku
przede wszystkim wartoœæ œrodków przeznaczonych na inwestycje,
g³ównie budownictwo mieszkaniowe. Drugi sk³adnik to oszczêdnoœci finansowe, saldo aktywów i zobowi¹zañ finansowych. Je¿eli wartoœæ
oszczêdnoœci finansowych (wierzytelnoœci netto) jest dodatnia, oznacza
to, ¿e sektor gospodarstw domowych dysponuje na bie¿¹co œrodkami wystarczaj¹cymi na finansowanie w³asnych nak³adów inwestycyjnych i posiada tak¿e nadwy¿ki œrodków, które pozwalaj¹ finansowaæ inne sektory.
Ujemna wartoœæ oszczêdnoœci finansowych – zad³u¿enie netto oznacza
niedobór w³asnych œrodków i koniecznoœæ zad³u¿enia w innych sektorach [Rocznik..., 2012; Sytuacja finansowa..., 2012]. Z informacji zawartych
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w tablicy 4 wynika wystêpowanie spadku poziomu oszczêdnoœci brutto
w okresie 2009–2011. W badanym okresie 2000–2005 utrzymywa³a siê tendencja spadku stopy oszczêdnoœci. Znaczny spadek stopy oszczêdzania
w 2011 r. wynika³ z ujemnej korekty z tytu³u zmiany udzia³ów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (FE), które
stanowi¹ istotn¹ czêœæ oszczêdnoœci gospodarstw domowych, co by³o
konsekwencj¹ gie³dowej wyceny aktywów finansowych trzymanych
w rezerwach ubezpieczeniowych i zmiany w systemie emerytalnym, polegaj¹cej na ograniczeniu sk³adki przekazywanej przez ZUS do OFE [Sytuacja finansowa..., 2012].
Tablica 4. Rachunek wykorzystywania nominalnych dochodów w sektorze gospodarstw domowych w Polsce (w mld z³)
transakcje
1. dochody do
dyspozycji brutto

2000

2005

2009

2010

2011

527,3

644,8

847,5

889,4

934,4

–

1,22

1,31

1,05

1,05

2. korekta z tytu³u
zmiany udzia³ów
netto gd w rezerwach
funduszy
emerytalnych

6,9

23,7

38,8

41,2

3,4

3. ogó³em przychody
(1 + 2)

534,1

668,4

886,2

930,6

937,8

4. spo¿ycie
indywidualne (z
dochodów
osobistych)

469,8

614,3

809,7

857,0

920,5

5. oszczêdnoœci
brutto (3 – 4)

64,6

54,1

76,5

73,6

17,3

–

0,84

1,41

0,96

0,23

12,3

8,4

9,0

8,3

1,9

dynamika r/r

dynamika r/r
stopa oszczêdzania
(w %)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Rocznik Statystyczny..., 2011; Rocznik
Statystyczny..., 2012].

Analizuj¹c poziom oszczêdnoœci gospodarstw domowych w Polsce,
mo¿na porównaæ je z oszczêdnoœciami w innych krajach. Stopy oszczêdzania s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od kraju, a ich poziom zmienia siê
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w czasie. Na podstawie informacji zawartych w tablicy 5 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Polsce relacja oszczêdnoœci brutto do dochodu do dyspozycji
brutto by³a stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Niektóre spo³ecznoœci, m.in. Niemcy czy Szwedzi, tradycyjnie
przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do przesuwania konsumpcji w czasie i gromadzenia dóbr dla nastêpnych pokoleñ [www.finanse.egospodarka.pl..., dostêp dnia 15.02.2013]. Poziom stopy oszczêdzania w Polsce w 2000 r. by³
wy¿szy od poziomu œredniego, w 2005 r. i 2010 r. kszta³towa³ siê nieco
poni¿ej, natomiast w 2008 r. by³ o wiele ni¿szy. Relacje oszczêdnoœci do
dochodu do dyspozycji by³y najwy¿sze w takich krajach jak: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, S³owenia i Szwajcaria. Te kraje zazwyczaj charakteryzowa³ stabilny w czasie poziom stopy oszczêdnoœci. Mo¿na tak¿e
wskazaæ na kraje, w których ten poziom by³ zmienny, np. Polska, Hiszpania, Szwecja, oraz takie kraje, w których gospodarstwa domowe wiêcej
wydawa³y, ni¿ zarabia³y, np. Estonia w 2005 r., £otwa w 2000 r. czy Litwa
w 2008 r. (zob. tab. 5).
Tablica 5. Relacja oszczêdnoœci brutto w sektorze gospodarstw domowych do
dochodu do dyspozycji brutto
kraje

2000 2005 2008 2009 2010

kraje

Austria

14,1 14,5 16,3 15,7 13,5 Niemcy

Belgia

16,8 15,1 16,8 18,4 16,2 Norwegia

Dania
Cypr

4,3 3,7 5,0 7,7

– Polska

2000 2005 2008 2009 2010
15,1 16,3 17,4 17,1 17,1
9,2 14,5 9,2 12,4 12,4
12,2 8,4 2,1 9,0 8,3

10,8 10,0 4,9 11,4 11,6 Portugalia

10,6 10,0 7,1 10,9 9,8

– –4,1 3,4 11,6 9,6 Czechy

11,0 6,6 6,1 7,8 11,3

8,1 8,5 8,1 11,9 11,3 S³owacja

11,0 6,6 6,1 7,8 11,3

Francja

14,1 14,4 15,3 16,2 15,6 S³owenia

14,6 17,1 15,2 15,0 15,7

Hiszpania

11,1 11,3 13,4 18,1

16,9 15,4 16,2 17,1

Estonia
Finlandia

Irlandia
Litwa
Luksemburg

– Szwajcaria

– 9,6 11,1 14,7 13,4 Szwecja
6,1 1,0 –3,3 7,1 7,9 Wêgry
–

– 12,1 13,6

– Wielka
Brytania

–

6,9 8,3 14,0 15,6 13,4
11,5 11,3 8,0 9,9 8,2
4,7 4,0 2,0 6,0

–

£otwa

–3,9 0,8 4,9 10,3 4,2 W³ochy

14,2 15,8 14,6 13,4 12,1

Holandia

12,1 12,3 12,2 13,0 10,9 Ogó³em

10,5 9,6 9,5 12,4 10,6

ród³o: [Rocznik Statystyki..., 2012].
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Zakoñczenie
W opracowaniu zrealizowano za³o¿ony cel przez ukazanie teoretycznego aspektu oszczêdnoœci gospodarstw domowych i przedstawienie
tendencji ich kszta³towania siê w praktyce. Na podstawie zebranych informacji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w latach 2003–2011 roœnie (w ujêciu nominalnym) poziom przeciêtnych miesiêcznych dochodów rozporz¹dzalnych
i wydatków przypadaj¹cych na osobê w gospodarstwach domowych.
Tendencja rosn¹ca jest tak¿e charakterystyczna dla poziomu przeciêtnych
miesiêcznych oszczêdnoœci na osobê w gospodarstwach domowych.
W latach 2003–2011 powiêksza siê udzia³ oszczêdnoœci w dochodzie rozporz¹dzalnym z poziomu 5,9% w 2002 r. do 17,27% w 2011 r. Na zró¿nicowanie zachowañ oszczêdnoœciowych wp³ywa przynale¿noœæ do grupy spo³eczno-zawodowej. Rodzaj wykonywanej pracy oraz powi¹zana
z nim wysokoœæ uzyskiwanego wynagrodzenia decyduj¹ o mo¿liwoœciach wygospodarowania wolnych œrodków. Na podstawie zgromadzonych informacji mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach 2009–2011, czyli w okresie
charakteryzuj¹cym siê brakiem stabilnoœci na rynkach finansowych, widoczny by³ wzrost przeciêtnego miesiêcznego poziomu oszczêdnoœci we
wszystkich analizowanych rodzajach gospodarstw domowych (poza gospodarstwami rolników w 2011 r., w którym zaobserwowano ich spadek).
Powy¿sze dane pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e tendencja wzrostu poziomu
oszczêdnoœci gospodarstw domowych wynika³a z niepewnoœci co do koniunktury w gospodarce, obawy przed konsekwencjami kryzysu na rynkach finansowych, sceptycznego odniesienia do pañstwowego systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych czy chêci od³o¿enia dodatkowych œrodków na
emeryturê. Powy¿szy wzrost poziomu oszczêdnoœci w tym okresie by³
tak¿e spowodowany ni¿szym tempem wzrostu wydatków wobec dochodów rozporz¹dzalnych, co pozwala³o gospodarstwom domowym przeznaczaæ na oszczêdnoœci wiêksz¹ czêœæ tego dochodu.
W ujêciu rachunków narodowych poziom oszczêdnoœci brutto gospodarstw domowych rós³ w ni¿szym tempie od dochodów do dyspozycji
brutto i od przeciêtnych miesiêcznych dochodów na osobê. Stopa oszczêdzania brutto wykazywa³a tendencjê malej¹c¹. Na podstawie powy¿szej
analizy nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ tendencji wzrostu poziomu
oszczêdnoœci i stopy oszczêdzania w latach 2009–2011 i powi¹zaæ go
z chêci¹ zabezpieczenia siê przed niepewnoœci¹ spowodowan¹ kryzysem.
Zatem ocena sytuacji jest uzale¿niona od przyjêtej perspektywy: rachunków pojedynczego gospodarstwa domowego i jego uczestników lub ra-
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chunków narodowych. W zakoñczeniu nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e dla
podejmuj¹cych badania nad oszczêdnoœciami gospodarstw domowych
w przysz³oœci interesuj¹ce by³oby w³¹czenie do rozwa¿añ determinant
sk³onnoœci do oszczêdzania, analizy poszczególnych form oszczêdzania,
ochrony przed ryzykiem czy wreszcie zaufania klientów do systemu
finansowego.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest przedstawienie teoretycznego aspektu oszczêdnoœci gospodarstw domowych oraz zbadanie, w jakim stopniu teoria jest wykorzystywana w praktyce poprzez syntetyczn¹ charakterystykê kszta³towania siê ich poziomu. Pamiêtaj¹c o tym, ¿e badane podmioty nie dzia³aj¹ w izolacji, nale¿y
podkreœliæ, ¿e niepewnoœæ zwi¹zana z kryzysem finansowym bardziej sk³ania do
akumulacji oszczêdnoœci ni¿ ich redystrybucji. Opracowanie obejmuje dwie czêœci. Punktem wyjœcia do dalszych rozwa¿añ jest zdefiniowanie pojêcia gospodarstwa domowego, oszczêdnoœci i inwestycji gospodarstw domowych. Nastêpnie autorka podejmuje próbê prezentacji poziomu oszczêdnoœci gospodarstw
domowych na podstawie informacji zawartych w rocznikach statystycznych
GUS.

S³owa kluczowe
gospodarstwo domowe, oszczêdzanie, stopa oszczêdzania

Household savings in Poland during crisis (Summary)
The main purpose of this article is to show the theoretical and practical
aspects of household savings. Household savings are important because of macroeconomic and microeconomic perspective. The aim of the work is to prove that
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the crisis on the financial markets and connected with it uncertainty have not caused a fall in the level of household savings. The article is divided into two parts.
The starting point for further consideration is the definition of a household, its
savings and investments. Next, the author attempts to discuss the level of household savings on the basis of information contained in Statistical Yearbooks GUS.
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