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DETERMINANTY GROMADZENIA OSZCZDNOCI
PIENINYCH PRZEZ WIEJSKIE GOSPODARSTWA
DOMOWE
Monika Szafraska, Renata Matysik-Pejas
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. Celem pracy jest charakterystyka i identykacja wybranych czynników determinujcych skonno wiejskich gospodarstw domowych do oszczdzania. ródem
danych do analizy i wnioskowania byy informacje uzyskane w badaniach przeprowadzonych w Maopolsce na grupie 554 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach
wiejskich. Jak wynika z bada, czynnikami decydujcymi o skonnoci do oszczdzania
s wiek, wyksztacenie, wysoko i rodzaj róda dochodu, a tak e liczba osób w gospodarstwie domowym. Grup najchtniej oszczdzajc byy osoby lepiej wyksztacone,
o wy szym poziomie wiedzy nansowej, w wieku 45–54 lat, uzyskujce dochody z pracy najemnej oraz gospodarstwa domowe, w których dochód netto na osob w rodzinie
wynosi 1501–3000 PLN. Badania ujawniy tak e, e znaczna cz oszczdnoci gromadzonych przez wiejskie gospodarstwa domowe wystpuje w postaci gotówki (40%).
Co trzecie gospodarstwo domowe zaoszczdzone rodki ulokowao w banku na lokatach
lub kontach oszczdnociowych. Popularn form gromadzenia oszczdnoci by tak e
rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy. Z kolei mniejsze znaczenie miay inwestycje
w jednostki funduszy inwestycyjnych, zakup produktów ubezpieczeniowych i papierów
wartociowych.
Sowa kluczowe: oszczdnoci, wiejskie gospodarstwa domowe

WSTP
Gównymi podmiotami gromadzcymi oszczdnoci w gospodarce s gospodarstwa
domowe. Mimo i oszczdzanie i oszczdnoci gospodarstw domowych to kategorie
mikroekonomiczne, maj one wielorakie znaczenie makroekonomiczne [Owsiak 2002].
Po pierwsze, skumulowane oszczdnoci gospodarstw domowych stanowi gówne
i najtasze ródo kapitau w gospodarce. Po drugie, wzrost oszczdnoci gospodarstw
domowych zwiksza niezale no gospodarki od kapitaów zagranicznych, a w rezulAdres do korespondencji – Corresponding authors: Monika Szafraska, Renata Matysik-Pejas,
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tacie podnosi suwerenno ekonomiczn kraju. Po trzecie, zwikszenie oszczdnoci
gospodarstw domowych, podnoszc zasoby kapitaowe kraju, poprawia relacje midzy
kapitaem a prac, co przyczynia si ostatecznie do wzrostu wydajnoci pracy i szybkiego
rozwoju gospodarczego. Poza tym, rosnce oszczdnoci gospodarstw domowych zwikszaj midzypokoleniowe transfery majtkowe [Korenik 2003].
Wybór sposobów gromadzenia oszczdnoci przez gospodarstwa domowe, a tak e
ich skonno do oszczdzania zale  od wielu czynników o charakterze obiektywnym,
jak i grupy determinant subiektywnych. Celem opracowania jest identykacja i charakterystyka wybranych czynników decydujcych o skonnoci do oszczdzania przez wiejskie gospodarstwa domowe. Zagadnienia zwizane z oszczdzaniem i oszczdnociami
indywidualnymi s szczególnie istotne w warunkach przezwyci ania kryzysu gospodarczego, poniewa brak oszczdnoci w dugim okresie mo e wpyn destabilizujco na
procesy wzrostu i rozwoju gospodarki.
METODYKA
W opracowaniu analizie poddano tylko oszczdnoci pieni ne wiejskich gospodarstw
domowych. Podstawowym ródem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania byy informacje pierwotne pochodzce z bada wasnych. Badania przeprowadzono
w ramach projektu badawczego wasnego „Czynniki determinujce poziom wiedzy nansowej mieszkaców obszarów wiejskich na przykadzie Maopolski”1. Zastosowano
technik wywiadu kierowanego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Badania
przeprowadzono w 2010 roku, na grupie 554 losowo wybranych wiejskich gospodarstw
domowych, gospodarujcych w województwie maopolskim. Wywiad przeprowadzono
z osob, która zarzdza nansami gospodarstwa domowego (paci rachunki, podejmuje
decyzje dotyczce usug nansowych, inwestuje). Oprócz róde pierwotnych, wykorzystano równie róda wtórne, jak raport z bada ilociowych przeprowadzonych przez
Fundacj Kronenberga oraz najnowszy raport NBP o rozwoju systemu nansowego
w Polsce. Denicj wiejskiego gospodarstwa domowego przyjto za K. elazn [2002]:
„Wiejskie gospodarstwo domowe to gospodarstwo zlokalizowane na terenie jednostki
administracyjnej typu wiejskiego (…). Do grupy wiejskich gospodarstw domowych zalicza si gospodarstwa ludnoci utrzymujcej si gównie z pracy w rolnictwie, ludnoci
dla której rolnictwo jest dodatkowym ródem dochodów, osób utrzymujcych si z pracy najemnej w gospodarce uspoecznionej i nieuspoecznionej oraz osób pracujcych na
wasny rachunek, a tak e emerytów i rencistów”. Gównymi kryteriami podziau populacji byy pe, wiek i wyksztacenie respondentów, wielko gospodarstwa domowego,
dochód netto na osob w gospodarstwie oraz gówne ródo dochodów badanego gospodarstwa.
ISTOTA I RODZAJE OSZCZDNOCI PIENINYCH
Oszczdno pieni na gospodarstwa domowego jest to cz dochodu do dyspozycji
podmiotu, która nie zostaa wydana za zakup dóbr i usug, czyli konsumpcj. Oszczdno1
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ci pieni ne w gospodarce rynkowej stanowi podstawow kategori i wielko ekonomiczn. Wielko i struktura oszczdnoci gospodarstw domowych zale  od czynników
o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Oddziaywanie czynników obiektywnych
wpywa bezporednio lub porednio zarówno na oszczdzajcych, jak i instytucje/rynki
absorbujce oszczdnoci. Do tej grupy determinant mo emy zaliczy midzy innymi:
poziom i tempo wzrostu PKB, poziom spo ycia indywidualnego, poziom in acji i bezrobocia, poziom zadu enia, polityk pieni n i skaln pastwa oraz czynniki demograczne (liczba ludnoci, liczebno gospodarstw domowych itp). Czynniki zwizane
z decyzjami podejmowanymi przez oszczdzajcych to grupa determinant o charakterze
subiektywnym, czyli poziom i róda dochodu gospodarstwa domowego, realizowany
model konsumpcji, stopie edukacji i kultury ekonomicznej, dowiadczenia z oszczdzaniem w poprzednich okresach [Harasim 2007].
Istnieje wiele kryteriów podziau oszczdnoci gospodarstw domowych. Jednym
z nich jest tre ekonomiczna. Na tej podstawie wyró niamy oszczdnoci dobrowolne
i przymusowe. Oszczdzanie dobrowolne oznacza wiadom, woln od zewntrznych
nacisków rezygnacj gospodarstwa domowego z wydatkowania czci dochodów na
bie c konsumpcj. O oszczdzaniu przymusowym mówimy wówczas, gdy rezygnacja
z wydatkowania czci dochodów odbywa si pod przymusem ekonomicznym (np. decyt towarów na rynku) lub przymusem prawnym (np. obowizkowe skadki emerytalne)
[Bywalec 2009].
Ze wzgldu na czas wyró niamy oszczdnoci krótkoterminowe (bie ce, do 1
roku) oraz oszczdnoci dugoterminowe (powy ej 1 roku). Je eli za kryterium podziau oszczdnoci przyjmiemy form ich wystpowania, na tej podstawie wyró nimy
oszczdnoci gotówkowe oraz bezgotówkowe (np. depozyty bankowe, papiery wartociowe, udziay w towarzystwach powierniczych i inwestycyjnych). Kolejnym kryterium
klasykacji oszczdnoci jest metoda ich gromadzenia. Wyró niamy tutaj oszczdnoci
gotówkowe i oszczdnoci zinstytucjonalizowane (pienidze gromadzone w bankach, towarzystwach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych).
Analizujc cel gromadzenia oszczdnoci, mo emy wyró ni: ochron wartoci realnej pienidza w czasie, osiganie realnego dochodu (procentu), zakup dóbr trwaego
u ytku, zabezpieczenie na staro, zabezpieczenie na wypadek choroby i spekulacj
[Owsiak 2002].
Nastpnym kryterium podziau oszczdnoci jest ich przeznaczenie. Na tej podstawie
rozró niamy oszczdnoci celowe (gromadzone na zakup konkretnych dóbr lub regulacj
zobowiza), a tak e oszczdnoci bez okrelonego przeznaczenia.
Oszczdnoci gospodarstw domowych obejmuj aktywa nansowe (pieni ne), takie jak gotówka, depozyty gromadzone w bankach i SKOK-ach, inwestycje w papiery
wartociowe oraz inne instrumenty rynku nansowego, a tak e aktywa nienansowe,
do których zaliczmy np. nieruchomoci, dziea sztuki, rodki transportu, przedmioty codziennego u ytku, wartoci niematerialne i prawne [Harasim 2007].
Warto aktywów nansowych polskich gospodarstw domowych w latach 2004–2007
wzrastaa (rys. 1). Najwikszy wzrost zaobserwowano w 2006 roku (rok poprzedni = 100,
zmiana o 25%). Z kolei w 2008 roku zauwa ono obni enie si wartoci aktywów nansowych gospodarstw domowych o 11,4 mld PLN, a ich warto na koniec omawianego
okresu wynosia niespena 740 mld PLN. Powodem spadku wartoci aktywów nansoOeconomia 9 (3) 2010
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Aktywa nansowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 2001–2008 (mld PLN)
Financial assets of households in Poland in 2001–2008 (billion PLN)
[Sobolewski, Tymoczko 2009].
[Sobolewski, Tymoczko 2009].

wych byy przede wszystkim zmiany wartoci rodków zgromadzonych w funduszach
inwestycyjnych oraz akcji notowanych na giedzie [Rozwój… 2009].
Alokacja oszczdnoci pomidzy poszczególne aktywa nansowe zale y od ich
atrakcyjnoci inwestycyjnej (oczekiwany zysk, poziom ryzyka) oraz od indywidualnych
preferencji inwestycyjnych gospodarstw domowych. Dominujc pozycj w strukturze
aktywów nansowych gospodarstw domowych w Polsce s depozyty bankowe. S to
popularne instrumenty nansowe, poniewa do inwestowania w depozyty nie potrzeba
specjalistycznej wiedzy. Poczwszy od 2005 roku zaobserwowano systematyczny wzrost
ich wartoci. Najwy sz dynamik wzrostu odnotowano w 2008 roku, kiedy warto tej
grupy aktywów wzrosa z 260,5 mld PLN w 2007 roku do 328,2 mld PLN (zmiana o 26
punktów procentowych). Dynamiczny wzrost by zwizany z faktem wycofywania przez
gospodarstwa domowe rodków z funduszy inwestycyjnych i lokowania ich w bankach.
W okresie 2004–2007 zaobserwowano tendencj do zmniejszania si udziau tej kategorii aktywów w strukturze gospodarstw domowych z powodu substytucji depozytów
bankowych korzystniejszymi pozabankowymi formami lokowania oszczdnoci (tab. 1).
Trend ten zosta zahamowany w 2008 roku, w którym udzia omawianej grupy aktywów
wzrós prawie do 44% (z 35% w 2007 r.) [Rozwój… 2009]. Produktami dziaajcymi na
podobnych zasadach s depozyty oferowane przez SKOK-i, jednak udzia tej kategorii
w aktywach nansowych w porównaniu do depozytów bankowych jest niewielki
(w 2008 roku – 1%).
Istotn pozycj aktywów nansowych gospodarstw domowych s rodki zgromadzone na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych. Oszczdnoci gromadzone
w OFE maj jednak inny charakter ni pozostae formy lokowania, poniewa s obligatoryjne dla modszych grup wiekowych. Ponadto, nie ma mo liwoci wypacenia zgromadzonego w ramach otwartych funduszy emerytalnych kapitau przed osigniciem wieku
emerytalnego. W caym omawianym okresie mo na zauwa y systematyczny wzrost ich
udziau w aktywach nansowych, z poziomu 14% w 2004 roku do 19% w 2008 roku
[Rozwój… 2009].
Wa nym substytutem lokat bankowych s nabywane przez gospodarstwa domowe
jednostki funduszy inwestycyjnych. W latach 2004–2007 mo na byo zaobserwowa
cigy wzrost udziau tej grupy inwestycji w aktywach nansowych gospodarstw domoActa Sci. Pol.
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wych. Napyw rodków do funduszy inwestycyjnych wynika z bardzo dobrych wyników
inwestycyjnych, dajcych wy sze stopy zwrotu w porównaniu lokatami bankowymi.
W 2007 roku udzia ten wynosi 17%. W kolejnym roku analizy zaobserwowano gwatowne zmniejszenie si udziau tej grupy do poziomu 8%. Byo to skutkiem obni enia
si rentownoci tych instrumentów i sprzeda y jednostek funduszy inwestycyjnych przez
gospodarstwa domowe.
Kolejnym elementem aktywów nansowych jest gotówka. Jest to najmniej efektywna
forma oszczdzania. Mimo to, znaczna cz gospodarstw domowych preferuje ten sposób oszczdzania. W latach 2004–2007 udzia gotówki w aktywach nansowych klientów indywidualnych charakteryzowa si trendem ujemnym, co byo wynikiem lokowania oszczdnoci w opacalnych instrumentach nansowych (tab. 1). W ostatnim roku
analizy zaobserwowano wzrost udziau gotówki w aktywach do poziomu 12%. Zmiana
trendu bya nastpstwem wycofania przez klientów czci zainwestowanych wczeniej
w ró ne instrumenty nansowe rodków pieni nych z powodu nasilajcego si kryzysu
nansowego i problemów zagranicznych instytucji nansowych.
Alternatywn form oszczdzania dla gospodarstw domowych s produkty rynku
ubezpieczeniowego. Udzia tych produktów w aktywach nansowych osób indywidualnych w okresie 2004–2007 by stabilny i wynosi 8%. Warto inwestycji gospodarstw
domowych w produkty tej kategorii w 2008 roku wzrosa do poziomu 67,8 mld PLN,
osigajc 9% udziau. Zmiana spowodowana bya wy szym zainteresowaniem konsumentów produktami, które gwarantuj zwrot kapitau (np. ubezpieczenia na ycie z gwarancj zwrotu kapitau).
Kolejn mo liwoci oszczdzania przez gospodarstwa domowe jest rynek papierów
wartociowych. Ta forma oszczdzania wi e si jednak ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym z uwagi na du  zmienno cen notowanych na giedzie walorów. W latach
2004–2007 udzia tej kategorii aktywów nansowych zwiksza si z okresu na okres, co
wynikao z opacalnoci tej formy inwestycji. W 2008 roku udzia akcji zmniejszy si
Tabela 1. Struktura aktywów nansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2001–2008
(%), wg stanów na koniec okresów
Table 1. The structure of households nancial assets in Poland in 2001–2008 (%) by states at the
end of periods
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

Depozyty bankowe

48

43

37

35

44

rodki zgromadzone na rachunkach w OFE

14

17

18

19

19

Tytuy uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Tytuy uczestnictwa w UFK oraz skadki oszczdnociowe ubezpiecze na ycie
Akcje notowane na GPW

8

11

15

17

8

8
4

8
5

8
7

8
8

9
4

Skarbowe papiery wartociowe

5

3

2

1

2

Depozyty w SKOK-ach

1

1

1

1

1

Gotówka w obiegu

12

11

11

10

12

Razem

100

100

100

100,0

100

ródo: [Sobolewski, Tymoczko 2009].
Source: [Sobolewski, Tymoczko 2009].
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o poow w stosunku do roku wczeniejszego. Obni enie zainteresowania ze strony gospodarstw domowych akcjami wynikao ze spadku cen akcji na GPW.
Zmiany cen akcji wpyny równie na zainteresowanie gospodarstw domowych skarbowymi papierami wartociowymi. Poczwszy od 2004 roku, mo emy zaobserwowa
zmniejszajce si znaczenie tych papierów wartociowych dla osób zycznych, a do
2007 roku. W kolejnym roku zauwa ono wzrost zainteresowania t inwestycj, co oprócz
obni enia si cen akcji byo rezultatem rosncego wzrostu oprocentowania obligacji.
ZACHOWANIA OSZCZDNOCIOWE WIEJSKICH GOSPODRATSW
DOMOWYCH
W badaniach uczestniczyo 316 kobiet oraz 237 m czyzn. W badanej populacji dominoway osoby w wieku 25–44 lat (45%). Najliczniejsz grup respondentów stanowiy
osoby z wyksztaceniem rednim (44%). Prawie 1/3 analizowanych gospodarstw domowych to gospodarstwa czteroosobowe. Co czwarte gospodarstwo domowe skadao si
z trzech osób. Gównym ródem dochodów bya praca najemna (65%). Gospodarstwa
domowe rencistów/emerytów stanowiy 18%, a rolników 17%. Miesiczny dochód netto
w przeliczeniu na osob w gospodarstwie domowym w przypadku 38% respondentów
mieci si w przedziale 501–1000 PLN. Wikszo osób oceniaa swoj sytuacj materialn jako przecitn.
Badana grupa charakteryzowaa si wysok skonnoci do oszczdzania. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, prawie 2/3 respondentów posiadao oszczdnoci. W porównaniu z wynikami bada przeprowadzonych przez Fundacj Kronenberga otrzymano
wartoci dwa razy wy sze [Stan wiedzy nansowej Polaków 2009]. Wynika to z faktu, i
badania zostay przeprowadzone w Maopolsce, a zdaniem M. Bielickiej poudnie Polski
cechuje si wy sz skonnoci do oszczdzania [Wójcik 2007]. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wraz ze wzrostem poziomu wyksztacenia wzrasta równie skonno
do oszczdzania. W grupie osób z wyksztaceniem podstawowym i gimnazjalnym prawie 2/3 respondentów nie miao adnych oszczdnoci, podczas gdy wród badanych
z wyksztaceniem wy szym niespena 30% nie posiadao oszczdnoci. Kolejnym determinantem ksztatujcym postawy wobec oszczdzania jest wiek respondentów. Wyniki
bada sugeruj, e grup, która oszczdza najchtniej s osoby w wieku 45–54 lat. Potwierdza to tez przedstawion przez E. Wójcik, e najwiksze oszczdnoci gromadzone
s przez gospodarstwa domowe w tym okresie ycia, w którym osigaj one najwy sze
dochody. Zaczynaj wówczas odkada pienidze z myl o emeryturze i przyszych pokoleniach. W warunkach polskich jest to okres wanie po 45. roku ycia [Wójcik 2007].
Z analizy wynika, e najwy sz skonno do oszczdzania wykazuj gospodarstwa domowe, w których dochód na osob w gospodarstwie wynosi 1501–3000 PLN na osob.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi mo na stwierdzi, e najwy sz skonnoci do
oszczdzania cechuj si gospodarstwa domowe, których gównym ródem dochodu
jest praca najemna. Z kolei najni sz, gospodarstwa utrzymujce si z zasików, zapomóg i pomocy nansowej od innych osób. Jest to zrozumiae, poniewa gospodarstwa
te charakteryzuj si najni szymi dochodami. O skonnoci do oszczdzania decyduje
równie liczba osób w gospodarstwie domowym. Konsument zachowuje si inaczej, gdy
wystpuje na rynku jako pojedyncza osoba, a inaczej jako czonek wieloosobowego goActa Sci. Pol.
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spodarstwa, w którym decyzje nansowe podejmowane s zgodnie z potrzebami i mo liwociami jednostki nadrzdnej, jak jest rodzina. Wyniki bada potwierdzaj ten fakt.
Tylko 40% gospodarstw jednoosobowych deklaruje, e ma oszczdnoci, podczas gdy
w gospodarstwach domowych wieloosobowych odsetek ten jest na poziomie 60%.
Osoby oszczdzajce mog mie okrelone preferencje dotyczce formy oszczdzania (gotówkowa lub bezgotówkowa). Z przeprowadzonych bada wynika, e prawie 40%
respondentów cao lub znaczn ich cz trzyma w domu w przysowiowej „skarpecie”
(rys. 2). Wynika to z przyzwyczajenia Polaków do gotówki (tzw. kult gotówki), braku
zaufania do instytucji nansowych, a tak e skonnoci do posiadania pewnej rezerwy
w gotówce na zaspokojenie nieprzewidzianych potrzeb. rodki pieni ne przechowywane
w formie gotówki nie przynosz posiadaczowi adnych korzyci w postaci dochodu,
z uwagi na zmiany wartoci pienidza w czasie. Lokat w banku/SKOK-u lub konto
oszczdnociowe wskaza co trzeci badany. Rezultaty te s zbie ne z wynikami otrzymanymi w badaniach prowadzonych przez Fundacj Kronenberga (28% osób deklarujcych
posiadanie oszczdnoci trzyma pienidze w banku na lokacie lub koncie oszczdnociowym). Na trzecim miejscu znalazy si oszczdnoci przechowywane na rachunku
oszczdnociowo-rozliczeniowym (27%). Rachunek bie cy jest kolejn, najmniej efektywn po gotówce form oszczdzania. Aktualnie oprocentowanie wikszoci ROR-ów
w Polsce jest ni sze od poziomu in acji. W przypadku bada Fundacji Kronenberga uzyskano wynik wy szy o 16%. Ró nice wynikaj z faktu, i badana próba to gospodarstwa
zlokalizowane na obszarach wiejskich, na których stan infrastruktury nansowej jest gorszy
w porównaniu z terenami zurbanizowanymi, ni szy w zwizku z tym jest równie wska nik ubankowienia. Dla badanej próby wynosi on 60%2. Kolejnymi formami oszczdza36%
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2

Denicj wska nika ubankowienia przyjto za T. Ko liskim. Porównanie wyników bada ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r. NBP, Departament Systemu
Patniczego 2009, Warszawa.
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nia byy zakup jednostek funduszy inwestycyjnych i wykupienie polisy ubezpieczeniowej na ycie (po 4%). Mniejsze znaczenie miay inwestycje w papiery wartociowe.
W badaniach uzyskano tak e informacje zwizane z postawami respondentów w zakresie oszczdzania. Prawie 1/3 osób zadeklarowaa, e oszczdza tylko w sytuacji, gdy
zbiera pienidze na co du ego lub specjalnego (najczciej wymieniany by tu zakup
samochodu lub sprztu AGD, RTV). Byy to osoby najmodsze, m czy ni, osoby pracujce, respondenci, których dochód na osob w gospodarstwie domowym wynosi 1001–
–1500 PLN, z wyksztaceniem rednim. Kolejna grupa to osoby starajce si regularnie
oszczdza. Tak postaw charakteryzoway si kobiety, respondenci w wieku 55–64 lat,
z wyksztaceniem wy szym, gospodarstwa domowe o najwy szym dochodzie. Niemal
¼ badanych wskazaa odpowied , e nie oszczdza, poniewa nie ma wystarczajcych
dochodów/pienidzy na odo enie. Byy to osoby najstarsze, o najni szych dochodach,
utrzymujce si z zasików, legitymujce si najni szym wyksztaceniem. Co dziesity respondent nie potra poda przyczyny dlaczego nie oszczdza lub wskazywa jako
przyczyn lenistwo. Ponad 3% respondentów uwa ao, e nie potrzebuje oszczdza,
poniewa jest na utrzymaniu rodziców lub ma bardzo wysokie dochody.
Istotnym czynnikiem determinujcym zachowania konsumentów dotyczce oszczdzania jest poziom wiedzy o instrumentach oszczdnociowych. Wysoki poziom wiedzy
w tym zakresie pozwala na wybranie najbardziej odpowiedniego produktu nansowego
w danym czasie, uwzgldniajcego preferencje, mo liwoci i ograniczenia gospodarstwa
domowego. Jednym z najwa niejszych elementów, który nale y uwzgldni przy wyborze usugi nansowej, jest ryzyko zwizane z ulokowaniem pienidzy w danym produkcie. Jak wynika z analizy zachowa polskich konsumentów na rynku usug nansowych,
znaczna cz osób inwestujcych w jednostki funduszy inwestycyjnych w latach 2006–
–2007 nie bya „wiadoma” ryzyka zwizanego z tym produktem. Std dziaania Komisji
Nadzoru Finansowego w postaci uchway z 3 lipca 2007 roku w sprawie komunikatu
KNF odnonie form przekazu reklamowego funduszy inwestycyjnych.
W przeprowadzonych przez autorów badaniach respondenci poproszeni byli o wskazanie, wród wymienionych mo liwoci, instrumentu, który cechuje si najwy szym ryzykiem (lokata bankowa, obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje). Jak wynika z analizy,
prawie co drugi respondent wskaza prawidow odpowied . Pozostae osoby to badani,
którzy wybrali opcj nie wiem (28%) lub wskazali z odpowied (25%). Potwierdza to
tez, e stan wiedzy nansowej Polaków jest bardzo niski. Wynika to przede wszystkim
z braku odpowiednich dziaa edukacyjnych, poczwszy od szkoy gimnazjalnej. Wy sz
wiedz na temat ryzyka poszczególnych usug nansowych wykazali si m czy ni, respondenci w wieku 25–44 lat, czonkowie gospodarstw domowych, w których gównym
ródem dochodów jest staa praca. Ponadto zauwa ono, e poziom poprawnych odpowiedzi wzrasta wraz z poziomem wyksztacenia respondentów (tylko 16% badanych
z wyksztaceniem podstawowym i gimnazjalnym potrao wskaza odpowied poprawn, podczas gdy odsetek ten w grupie najlepiej wyksztaconych wynosi 62%) oraz wraz
ze wzrostem dochodu netto na osob w gospodarstwie domowym.
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PODSUMOWANIE
Wielko i struktura oszczdnoci gospodarstw domowych zale  od ró nych czynników o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Analiza zachowa wiejskich gospodarstw domowych w zakresie oszczdzania ujawnia, e czynnikami decydujcymi
o skonnoci do oszczdzania s wiek, wyksztacenie, wysoko i rodzaj róda dochodu,
a tak e liczba osób w gospodarstwie domowym. Grup najchtniej oszczdzajc byy
osoby lepiej wyksztacone, o wy szym poziomie wiedzy nansowej, w wieku 45–54 lat,
uzyskujce dochody z pracy najemnej oraz gospodarstwa domowe, w których dochód
netto na osob w rodzinie wynosi 1501–3000 PLN.
Badania ujawniy tak e, e znaczna cz oszczdnoci gromadzonych przez wiejskie
gospodarstwa domowe wystpuje w postaci gotówki (40%). Jest to du a grupa potencjalnych klientów dla instytucji nansowych, które przy u yciu odpowiednich rodków
promocyjnych powinny zachci t zbiorowo do korzystania z ich usug. Co trzecie
gospodarstwo domowe zaoszczdzone rodki ulokowao w banku na lokatach lub kontach oszczdnociowych. Popularn form gromadzenia oszczdnoci by tak e rachunek
oszczdnociowo-rozliczeniowy. Z kolei mniejsze znaczenie miay inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych, zakup produktów ubezpieczeniowych i papierów wartociowych. Produkty alternatywne do lokat bankowych byy czciej wybierane przez osoby
modsze, lepiej wyksztacone oraz gospodarstwa domowe lepiej sytuowane.
Istotn przeszkod w wykorzystaniu wielu produktów oszczdnociowych jest niski
poziom wiedzy nansowej konsumentów (ponad poowa badanych nie potraa oceni
ryzyka zwizanego z konkretn usug nansow). Przyczyn tego zjawiska jest wiele,
przede wszystkim jednak brak odpowiednich, spójnych programów edukacji nansowej
spoeczestwa w Polsce, obejmujcych zasigiem du e grupy odbiorców. Inicjatywy wystpujce aktualnie w naszym kraju to dziaania wybranych tylko podmiotów, jak bank
centralny, inicjatywy niektórych banków komercyjnych czy instytucji non prot. Podjcie dziaa w tym kierunku pomo e ograniczy nadmiern konsumpcj, wydawanie
pienidzy, umo liwi prawidow ocen ryzyka i przyczyni si do wyksztacenia pozytywnych nawyków zwizanych z oszczdzaniem.
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DETERMINANTS OF ACCUMULATING MONEY SAVINGS BY RURAL
HOUSEHOLDS
Abstract. The goal of the paper is an identication and characteristics of selected factors determining rural households’ willingness for saving. The source of data used for the
analysis and conclusions was information provided by the studies conducted in the Malopolska Region on a group of 554 households situated in rural areas. As results from the
investigations, the factors determining the willingness for saving are age, education, the
amount and the source of income but also the number of persons per rural household. The
most willingly saving group consisted of better educated persons at the age of between
45 and 54, possessing better nancial knowledge, drawing income from hired labour and
the households where a net income per family member was between 1501 and 3000 PLN.
The studies revealed also that rural households accumulate a considerable part of savings
(40%) in cash, every third household kept saved means as bank deposits or in saving accounts. Also settlement savings accounts proved a popular form of accumulating savings,
whereas, investment funds units, insurance product purchases or stock purchases were of
lesser importance.
Key words: savings, rural households
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