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OSZCZĘDNOŚCI I ZADŁUŻENIE POLSKICH
GOSPODARSTW DOMOWYCH
Streszczenie: W artykule dokonano oceny poziomu oszczędności oraz poziomu i struktury
zadłużenia polskich gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2000-2012) w skali ogólnopolskiej. Jako punkt odniesienia przyjęto rok 2000. W analizie i porównaniach wykorzystano dane z roczników statystycznych RP, badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, dane Narodowego Banku
Polskiego oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Zastosowaną metodę badawczą można
określić jako analizę opisową z elementami analizy ilościowej. Z badania wynika, że w latach
2000-2012 zmniejszył się udział oszczędności w dochodzie do dyspozycji brutto w sektorze
gospodarstw domowych. Zmianie uległy także poziom i struktura zadłużenia polskich gospodarstw domowych. Znacząco zmniejszył się udział kredytów konsumpcyjnych, a wzrósł
kredytów mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: oszczędności, zadłużenie, gospodarstwa domowe.

1. Wstęp
Oszczędności oraz kredyty istotnie wpływają na poziom i strukturę spożycia polskich gospodarstw domowych. W ustabilizowanych warunkach rynkowych ich
wpływ zaznacza się głównie w zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu. Jedne i drugie
określane są mianem „dochodów przesuniętych w czasie”, bowiem odraczają one
lub przyśpieszają zaspokojenie wybranych potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw.
Oszczędności uszczuplają bieżący fundusz nabywczy gospodarstw domowych,
opóźniając tym samym konsumpcję w czasie. Kredyty zaś przyśpieszają zaspokojenie potrzeb i pozwalają na zakup różnych dóbr w stosunkowo krótkim czasie. Jedne
i drugie ograniczają jednak możliwości nabywcze gospodarstw domowych. Pierwsze w krótkim czasie, drugie − w dłuższej perspektywie czasowej.
Na poziom oszczędności i zadłużania się gospodarstw domowych wpływa wiele
czynników, w tym sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i związane z nią oczekiwania gospodarstw co do sytuacji własnego podmiotu. W warunkach spowolnienia
gospodarczego szczególnie ważny staje się problem badania stanu posiadanych zasobów i zobowiązań oraz postaw Polaków względem oszczędzania i zadłużania się.
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2. Stan oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
Analiza oszczędności gospodarstw domowych może być przeprowadzona na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących całego sektora gospodarstw domowych oraz na podstawie danych z budżetów gospodarstw domowych. Często
analizy te uzupełniane są także subiektywnymi ocenami badanych na temat stanu
oszczędności ich rodzin.
Tabela 1. Rozdysponowanie nominalnych przychodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw
domowych w latach 2000-2010 (w %)

Rok

Dochody do dyspozycji
brutto

Spożycie indywidualne

Oszczędności brutto

98,5

88,8

11,2

2000
2001

99,8

88,0

12,0

2002

99,8

90,0

10,0

2003

99,7

91,5

8,5

2004

99,6

93,5

6,5

2005

99,3

93,0

7,0

2006

96,1

90,7

9,3

2007

96,0

90,7

9,3

2008

97,0

93,9

6,1

2009

95,6

91,4

8,6

2010

95,6

92,4

7,6

Dane od 2004 r. opracowano w dostosowaniu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i w związku
z tym nie są one w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie. Szerzej zob.: Rocznik Statystyczny RP 2010, s. 739.
a

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2001, s. 161; 2002, s. 164; 2003, s. 168; 2004, s. 160; 2005, s. 163;
2006, s. 166; 2007, s. 170; 2008, s. 168; 2009, s. 165; 2010, s. 170; 2011, s. 171; 2012, s. 174.

W świetle analizy makroekonomicznej dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych mogą być przeznaczane na finansowanie spożycia indywidualnego oraz na oszczędności1. Dane w tab. 1 pokazują, że w 2000 r. udział oszczędności
w przychodach gospodarstw domowych ogółem wynosił 11,2%. W latach 2001-2004 odnotowano spadek z 12% w 2001 r. do 6,5% w 2004 r. Przyczyn takiego
1
Zgodnie z definicją oszczędności brutto sektora gospodarstw domowych stanowią część dochodów do dyspozycji brutto, która jest przeznaczana na: akumulację (tj. nakłady brutto na środki trwałe,
przyrost rzeczowych środków obrotowych i przyrost aktywów o wyjątkowej wartości), transfery kapitałowe, wierzytelności netto lub zadłużenie netto oraz rezerwy w funduszach emerytalnych. Mały
Rocznik Statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 174.
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stanu rzeczy można doszukiwać się przede wszystkim w zakupach spekulacyjnych
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście Polski do Unii. Przyczyną był
także spadek dynamiki dochodów realnych na skutek stagnacji polskiej gospodarki w latach 2000-2002, co powodowało z kolei uruchamianie oszczędności w celu
utrzymania konsumpcji wcześniej realizowanej. Nie bez znaczenia pozostała także
kolejna fala popytu restytucyjnego2. Po okresie obniżenia poziomu oszczędności nastąpił wzrost ich udziału w przychodach gospodarstw domowych do poziomu 9,3%
w 2006 i 2007 r. Jednak już kolejny rok − 2008 – przyniósł ponowny spadek, tym
razem do poziomu 6,1%. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom i dynamikę oszczędności w tym roku był kryzys panujący na rynkach finansowych. W konsekwencji spadku cen wielu instrumentów finansowych, w które w sposób pośredni
lub bezpośredni konsumenci lokowali swoje aktywa, ich wartość uległa znacznej
deprecjacji. Zmieniły się także czynniki mające wpływ na ich wzrost. Zmalało m.in.
tempo wzrostu wynagrodzeń w kraju, wyhamowała kreacja oszczędności dzięki zakupom nieruchomości na rynku wtórnym, a także zmniejszyła się wartość transferów przekazywanych do kraju przez Polaków pracujących za granicą. Największa
zniżka oszczędności stała się udziałem bezpośrednich inwestycji na rynku akcji, których wartość obniżyła się o ok. 18%3. Rok 2009 przyniósł ponowny wzrost oszczędności Polaków. Największy wpływ na ten stan rzeczy miały depozyty bankowe, których wartość zwiększyła się aż o 4,5%. Drugim pod względem wpływu segmentem
były środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Ważnym
aspektem okazała się również utrzymująca się w Polsce zdolność do generowania
nadwyżek zasilających późniejsze oszczędności4. W 2010 r. udział oszczędności
brutto w przychodzie do dyspozycji ukształtował się na poziomie 7,6%. Rok ten zapoczątkował kolejną fazę spadku udziału oszczędności w dochodach do dyspozycji
brutto w sektorze gospodarstw domowych. Spadek ten wynikał z ujemnej korekty
z tytułu udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych, które stanowiły dużą cześć oszczędności gospodarstw domowych5. Dodać należy, że na stopę oszczędzania składają się generalnie dwie podstawowe kategorie.
Pierwsza to wartość korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. Druga to tzw. oszczędności dobrowolne,
których znaczenie, w całkowitej stopie oszczędzania, od 2000 r. uległo znacznemu
obniżeniu6. W końcu 2012 r. oszczędności polskich gospodarstw domowych prze2
Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 184.
3
D. Modrzejewska, Kryzys zżera oszczędności Polaków, http://forsal.pl/artykuly/110854,kryzys_
zzera_oszczednosci_polakow.html, 26.10.2011 r.
4
Oszczędności gospodarstw domowych w grudniu 2009 r., Analizy Online. http://slimak.onet.
pl/_m/nb/biznes/redakcja/20100427/analizy.pdf, 26.10.2011 r.
5
G. Mierzejewska, A. Urbaniec, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r., NBP Instytut Ekonomiczny, 2012 r., s. 7.
6
G. Mierzejewska, A. Kolasa, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale
2012 r., NBP Instytut Ekonomiczny, 2013 r., s. 7.
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kroczyły 1 bln zł (w wartościach bezwzględnych), a ich udział w PKB osiągnął
poziom 66,5%7.
Skłonność do oszczędzania jest zróżnicowana w poszczególnych grupach gospodarstw domowych. Zależy ona przede wszystkim od poziomu dochodów8, ale
wynika także z wpływu innych determinant ekonomicznych oraz pozaekonomicznych − w tym demograficznych, społecznych, kulturowych, psychologicznych9.
Na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych można stwierdzić, iż najniższą skłonnością do oszczędzania cechują się gospodarstwa emerytów
i rencistów (zob. rys. 1). Specyfika tych gospodarstw nie sprzyja oszczędzaniu. Są to
przeważnie osoby w wieku starszym, bierne zawodowo, pozostające w małych gospodarstwach domowych, których dochody miesięczne raczej nie sprzyjają oszczędzaniu. Ponadto ze względu na wiek członków gospodarstw emerytów i rencistów
dużą część budżetu pieniężnego pochłaniają wydatki na zdrowie. Ewentualne wolne
środki przeznaczane są na zagospodarowanie dużej ilości czasu wolnego lub pomoc
dzieciom i wnukom. W przypadku tej grupy mówi się nawet o tzw. zjadaniu wcześniejszych oszczędności.

25,2
19,1

18,4

17,3

12,4

Ogółem

Pracownicze

Rolnicze

Pracujacych na
własny rachunek

Emerytów
i rencistów

Rys. 1. Udział oszczędności w dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych według grup
społeczno-ekonomicznych gospodarstw w 2011 r.
Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 83, 99.

Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2012), Analizy Online. 11.03. 2013 r.
W 1998 r. zaobserwowano, iż przy dochodach 2,5-krotnie wyższych od średniej krajowej stopy
oszczędzania były 4-krotnie wyższe od średniej. Szerzej patrz: B. Liberda, Oszczędzanie w gospodarce
polskiej, PTE, Warszawa 2000, s. 15.
9
A. Widowicz, Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005, [w:]
Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej
w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 69.
7

8
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Najwyższy wskaźnik skłonności do oszczędzania cechuje gospodarstwa rolników. Są to gospodarstwa konsumencko-produkcyjne, w związku z czym ich sytuacja
też jest dość specyficzna. Konsumpcja naturalna tych gospodarstw bowiem znacznie
przewyższa poziom konsumpcji naturalnej w innych gospodarstwach. Duże znaczenie mają także dochody tych gospodarstw, które ulegają wahaniom i często mają
charakter sezonowy. Znaczenie ma też nieregularność zakupów maszyn i urządzeń
rolniczych (raz na dłuższy czas). Dla ogółu gospodarstw udział oszczędności w dochodzie rozporządzalnym ukształtował się w 2011 r. na poziomie 17,3%.

3. Zadłużenie gospodarstw domowych
z tytułu zaciąganych kredytów
Główną rolą kredytów udzielanych gospodarstwom domowych jest umożliwienie
im zrealizowania wyższego poziomu konsumpcji, niż wynikałoby to z ich bieżącego
poziomu dochodów.
Z punktu widzenia celu zaciągania zobowiązań kredyty dla gospodarstw domowych można podzielić głównie na konsumpcyjne i mieszkaniowe. Kredyt konsumpcyjny związany jest z finansowaniem bieżącej konsumpcji (jest to m.in. zadłużenie na rachunku bankowym czy przez karty kredytowe), a także jest przeznaczony
na finansowanie wydatków na podniesienie kapitału ludzkiego, np. wykształcenie
i leczenie. Kredyt mieszkaniowy, zaciągany głównie w formie kredytu hipotecznego, przeznaczany jest na finansowanie konsumpcji rozłożonej w czasie, konkretnie
domu czy mieszkania. Mimo że horyzont czasowy jego spłaty jest zdecydowanie
dłuższy niż kredytu konsumpcyjnego, to i tak stanowi on zwykle znaczne obciążenie
dla budżetu gospodarstwa domowego.
W latach 2000-2012 obserwowano wzrost zadłużenia gospodarstw domowych
z tytułu zaciągania kredytów. Różne było jednak tempo tego wzrostu. I tak w latach
2001-2004, w stosunku do 2000 r., nastąpiło nieznaczne wyhamowanie tempa wzrostu zadłużenia gospodarstw z tytułu zaciąganych kredytów, a główną przyczyną takiego stanu rzeczy było pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych na skutek spadku tempa wzrostu PKB i wzrostu stopy bezrobocia. Osłabienie
dynamiki wzrostu dochodów rozporządzalnych w tym czasie przełożyło się generalnie na obniżenie zdolności kredytowej gospodarstw. W latach 2005-2008 można
było jednak odnotować ponowny, dynamiczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. Samo zadłużenie w bankach zwiększyło się w tym okresie ponad 2,5-krotnie, a dynamika jego wzrostu w latach 2005-2008 wynosiła odpowiednio: 24, 34,5,
38,4 i 44,9%. Dopiero w 2009 r. dynamika należności gospodarstw domowych obniżyła się i wyniosła zaledwie 11,9%. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy
były przejawy kryzysu finansowego, który nasilił się w drugiej połowie 2008 r.,
a wśród nich wymienić należy takie zjawiska, jak wzrost bezrobocia, zmniejszenie się tempa realnego wzrostu wynagrodzeń i ostatecznie pogorszenie się sytuacji
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ekonomicznej gospodarstw domowych. Dodatkowo większość banków znacząco
zaostrzyła swoją politykę kredytową. W kolejnych latach, do 2011 r., sytuacja nie
ulegała znaczącej zmianie. Tempo zadłużania się gospodarstw z tytułu zaciąganych
pożyczek i kredytów ogółem wynosiło kilkanaście procent (rok do roku). Wyraźne
osłabienie zaobserwowano dopiero na koniec 2012 r., kiedy to zadłużenie polskich
gospodarstw domowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ogółem wzrosło,
w stosunku roku poprzedniego zaledwie o 0,1%, i ostatecznie ukształtowało się na
poziomie 524,5 mln zł10.
Tabela 2. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach i jego zmiany w latach 2000-2012 –
stan w grudniu (kredyty ogółem =100)
Kredyty i pożyczki
ogółem
Rok
w mln zł

zmiana
%

Kredyty konsumpcyjne
w mln zł

zmiana
%

w%
kredytu
ogółem

Kredyty mieszkaniowe
w mln zł

zmiana
%

w%
kredytu
ogółem

2000

69,6

27,2

37,9

27,2

54,5

9,6

62,7

13,8

2001

79,9

14,8

40,0

5,5

50,1

14,1

46,9

17,6

2002

86,1

7,8

41,0

2,5

47,6

20,0

41,8

23,2

2003

98,1

13,9

42,3

3,2

43,1

29,6

48,0

30,2

2004

109,7

11,8

46,5

9,9

42,4

35,8

20,9

32,6

2005

136,0

24,0

56,0

20,4

41,2

50,4

40,8

37,1

2006

182,9

34,5

68,3

22,0

37,3

77,7

54,2

42,5

2007

253,2

38,4

90,5

32,5

35,7

116,8

50,3

46,1

2008

367,0

44,9

119,9

32,5

32,7

192,5

64,8

52,5

2009

410,7

11,9

135,3

12,8

32,9

214,9

11,6

52,3

2010

467,7

13,9

137,7

1,8

29,4

263,7

22,7

56,4

2011

523,9

12,0

134,5

–2,3

25,7

314,0

19,1

59,9

2012

524,5

0,1

128,3

–4,6

24,5

316,4

0,8

60,3

Kategoria gospodarstw domowych w rozumieniu statystyk NBP obejmuje osoby prywatne oraz
rolników i przedsiębiorców indywidualnych prowadzących uproszczoną rachunkowość.
Źródło: Statystyka i sprawozdawczość. Dane NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, 18.03.2013 r.

Oprócz przemian w poziomie zadłużenia, w latach 2000-2012 istotnie zmieniała
się także struktura zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu zaciąganych kredytów. Przede wszystkim znacząco zmniejszył się udział kredytów konsumpcyjnych
na korzyść kredytów mieszkaniowych (zob. tab. 2). W 2000 r. udział kredytów
10
Uwzględniając działalność innych instytucji udzielających kredyty i pożyczki, trzeba dodać, że
faktyczne zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek jest jeszcze większe.
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mieszkaniowych w strukturze zadłużenia gospodarstw domowych ogółem był niewielki i stanowił niecałe 14%. Jednak w ciągu 12 lat wyraźnie wzrósł i ostatecznie
wyniósł 60% w 2012 r., z czego 35,8% stanowiły kredyty walutowe (wobec 10%
w 2000 r. oraz 29% w 2005 r.). Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Pomijając fakt znacznego obniżenia ich udziału w strukturze zadłużenia gospodarstw domowych, podkreślić należy relatywnie
wysokie nasycenie tymi kredytami. Ponadto duża dynamika kredytów konsumpcyjnych z lat 2006-2008 spowodowała ograniczenie potencjału dalszego zadłużania się
gospodarstw z tytułu tych kredytów.

4. Postawy Polaków względem oszczędzania i zadłużania się
w świetle badań ankietowych
W celu uzupełnienia przeprowadzonej analizy można przytoczyć wyniki badań
ankietowych wyrażających opinie badanych respondentów na temat oszczędzania
i zadłużania się Polaków oraz na temat zasobów będących w posiadaniu ich gospodarstw domowych.
Według badań CBOS przeprowadzonych na początku 2000 r. posiadanie zasobów finansowych w formie pieniędzy, lokat bankowych lub papierów wartościowych
deklarowało 22% ankietowanych. Poziom posiadanych oszczędności już wówczas
był ściśle związany z cechami społeczno-zawodowymi i ekonomicznymi ankietowanych. Lepiej wykształceni i lepiej sytuowani respondenci deklarowali wyższy
poziom oszczędności w relacji do respondentów o niskich dochodach rozporządzalnych przypadających na 1 osobę oraz niskim poziomie wykształcenia (ponad połowa osób z wykształceniem wyższym deklarowała posiadanie oszczędności). Brak
jakichkolwiek zasobów finansowych w 2000 r. deklarowało 90% respondentów
oceniających sytuację własnego gospodarstwa negatywnie. Bardzo niski poziom
zasobów finansowych deklarowali także mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (ośmiu na dziesięciu badanych
rolników i robotników niskokwalifikowanych spośród osób aktywnych zawodowo
zadeklarowało brak oszczędności)11.
Po 12 latach zmian w warunkach funkcjonowania polskich podmiotów konsumpcji opinie i deklaracje Polaków odnośnie do oszczędzania uległy pewnym
zmianom. Posiadanie oszczędności własnych lub własnego gospodarstwa domowego zadeklarowało 51% badanych respondentów, zaś 45% uznało, że nie ma żadnych
odłożonych funduszy. Jeśli zaś chodzi o stosunek Polaków do kredytów i pożyczek,
to ponad ¾ badanych (76%) uznało, że w obecnych czasach nie opłaca się brać ani
kredytów, ani pożyczek. Mimo że we wszystkich grupach wiekowych dominowało
przekonanie o nieopłacalności zadłużenia, to osoby w wieku 45 lat i więcej zdecydowanie rzadziej akceptowały zadłużanie się ich gospodarstw z tytułu zaciąganych
11

M. Falkowska, Oszczędności i zakupy na początku 2000 r., CBOS, Warszawa 2000, s. 1-2.
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kredytów konsumpcyjnych i pożyczek niż młodsze grupy wiekowe. Z deklaracji
ankietowanych wynikało dodatkowo, że ponad 1/3 gospodarstw domowych (36%)
jest zadłużona z tytułu kredytu lub pożyczki. Obciążenie pożyczkami i kredytami
najczęściej deklarują osoby z grupy wiekowej 25-4412.

33
26

mające oszczędności
i niemające kredytów

18

18

mające oszczędności
i kredyty

mające kredyty
i niemające
oszczędności

bez kredytów i bez
oszczędności

Rys. 2. Posiadanie lub nieposiadanie oszczędności i kredytów w gospodarstwach domowych w 2012 r.
Źródło: B. Badora, Oszczędności i kredyty, CBOS, Warszawa 2012, s. 10.

Biorąc pod uwagę posiadanie lub nieposiadanie oszczędności i kredytów, można wyróżnić cztery typy gospodarstw domowych (zob. rys. 2). Wyodrębnione typy
w głównej mierze różnicuje deklarowany poziom zamożności. Co interesujące, do
jednej grupy zalicza się zarówno gospodarstwa posiadające oszczędności, jak i posiadające lub nieposiadające zadłużenia w postaci kredytów lub pożyczek. Nie jest
to zaskakujące, bowiem warunkiem uzyskania kredytu jest wykazanie się zdolnością
kredytową13. Sytuacja taka oznacza, że obciążenie kredytami i pożyczkami wcale
nie musi wiązać się z reperowaniem domowych budżetów14. Prawie co piąte gospodarstwo domowe w Polsce deklaruje taki właśnie stan rzeczy. Podobny odsetek stanowią gospodarstwa nieposiadające oszczędności, a posiadające kredyty. Co trzeci
badany uznał natomiast, iż jego gospodarstwo dysponuje oszczędnościami, lecz nie
posiada kredytów. Osoby nieposiadające ani oszczędności, ani pożyczek stanowiły
1/5 badanej populacji. Byli to respondenci deklarujący jednocześnie najgorszą spośród badanych sytuację materialną własnego podmiotu15.
B. Badora, Oszczędności i kredyty, CBOS, Warszawa 2012, s. 1-10.
Ibidem, s. 12.
14
K. Kowalczuk, Polacy o swoich długach i oszczędnościach, CBOS, Warszawa 2012, s. 3-4.
15
B. Badora, op. cit., s. 12.
12
13
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Posiadanie oszczędności wpływa m.in. na odczucia respondentów dotyczące ich
poczucia bezpieczeństwa materialnego. Brak oszczędności może powodować niezaspokojenie pewnych potrzeb, szczególnie tych z grupy potrzeb wyższego rzędu,
i jednocześnie może być sygnałem występowania problemów finansowych rodzin.
nie mamy
oszczędności
9%
pół roku i dłużej
21%

nie dłużej niż
tydzień
7%

nie dłużej niż
miesiąc
32%

nie dłużej niż 3
miesiące
31%

Rys. 3. Stan oszczędności umożliwiający gospodarstwom życie na stałym poziomie w przypadku
utraty dochodów bieżących
Źródło: U. Grzega, Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania, Wyd. UE, Katowice 2012, s. 259.

Analiza stanu oszczędności gospodarstw domowych, oparta na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych autorki16, wskazuje, że na koniec pierwszej dekady XXI w. prawie co dziesiąte badane gospodarstwo nie posiadało oszczędności
umożliwiających mu życie na dotychczasowym poziomie w przypadku utraty dochodów bieżących (zob. rys. 3). Biorąc pod uwagę grupę społeczno-ekonomiczną
gospodarstw najgorszą sytuację zdeklarowały gospodarstwa rencistów – prawie 40%
gospodarstw z tej grupy nie posiadało żadnych oszczędności. Jednocześnie podobny
odsetek rencistów posiadał oszczędności, które wystarczyłyby zaledwie na miesiąc
życia na tym samym poziomie co dotychczas. Najkorzystniej sytuacja przedstawiała
się w grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek. Nie zdeklarowały one
bowiem wcale braku oszczędności. Te zaś, którymi dysponują, w 46% gospodarstw
wystarczyłyby na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na niezmienionym
poziomie aż przez pół roku i dłużej.
16
Badania przeprowadzono w 2010 r. na terenie województwa śląskiego. Zastosowano metodę
ankiety rozdawanej. Próba badawcza wyniosła 500 gospodarstw domowych. W badaniu brali udział
dorośli członkowie gospodarstw domowych, którzy jako przedstawiciele własnych gospodarstw występowali w imieniu wszystkich członków wchodzących w skład danego podmiotu. W doborze próby
zastosowano procedurę doboru celowego – kwotowego. Przyjętą w badaniu kwotą była grupa społeczno-zawodowa gospodarstwa.
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Wypowiedzi respondentów były silnie powiązane z ich sytuacją dochodową,
a także z wykształceniem głowy rodziny. Im lepsza była sytuacja dochodowa i wyższe wykształcenie głowy rodziny, tym wyższe okazywały się deklarowane oszczędności17.

5. Podsumowanie
Oszczędności gospodarstw domowych oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki spełniają
ważną funkcję stabilizacyjną w warunkach kryzysu i związanej z nim niepewnej sytuacji na rynku pracy czy trudności wynikających z wahań dochodów. Czas, na jaki
oszczędności mogą wystarczyć danemu gospodarstwu domowemu na funkcjonowanie na rynku bez przymusowego zadłużania się, zależy zarówno od faktycznej wielkości rezerw finansowych, jak i od dotychczasowego poziomu życia. Inną kwestią
jest fakt, iż gospodarstwa domowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, dysponując
oszczędnościami, co wiąże się generalnie ze zmianami w stylach życia konsumentów, głównie z tzw. życiem na kredyt.
Z analizy danych makroekonomicznych wynika, że w badanym przedziale czasu zmniejszył się udział oszczędności w przychodach do dyspozycji brutto sektora
gospodarstw domowych w Polsce, mimo iż motyw ostrożności mógł okresowo podnosić stopę oszczędności gospodarstw domowych. Do spadku oszczędności gospodarstw mógł przyczynić się m.in. wzrost odsetka osób w wieku emerytalnym oraz
wzrost dostępności kredytów. Zaznaczyć jednak należy, że po okresie dynamicznych
wzrostów zadłużenia z tytułu zaciąganych kredytów w latach 2005-2008 nastąpiło wyraźne wyhamowanie. Zmianie uległa także struktura zaciąganych kredytów.
Zmniejszył się mianowicie udział kredytów konsumpcyjnych, wzrósł natomiast kredytów mieszkaniowych. Ogólnie zaś zmiany te sprawiły, że coraz bardziej „upodabniamy” się do struktury zadłużenia panującej w krajach o rozwiniętej gospodarce
rynkowej18.
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SAVINGS AND DEBT OF POLISH HOUSEHOLDS
Summary: The article assesses the level of savings and the level and structure of debt of
Polish households in a time frame view (retrospective of 2000-2010) on an all-Poland scale.
The year 2000 has been assumed as a point of reference. In the analysis and comparison,
we used the data from the statistical yearbooks of Poland, household budgets performed by
Central Statistical Office, data from National Bank of Poland and Public Opinion Research
Center. The applied research method may be described as a descriptive analysis with elements
of quantitative analysis. The survey showed that the share of savings in gross disposable income of the households sector decreased between 2000 and 2012. There were also significant
changes in both the level and structure of debt of Polish households. The share of the consumer credit decreased and the mortgage credit increased.
Keywords: savings, debt, households.
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