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Wprowadzenie

Rozwój i zmiany zachodzące w gospodarce mają bardzo duży wpływ zarówno 

na wielkość osiąganych dochodów rozporządzalnych ludności, jak też na rozmiary 

realizowanej konsumpcji i akumulowanych oszczędności. Oddziałują silnie na sposób 

przechowywania/inwestowania bieżąco osiąganych oraz wcześniej wypracowanych 

nadwyżek �nansowych gospodarstw domowych. Wraz z powstawaniem gospodarki 

rynkowej w Polsce, wstąpieniem do Unii Europejskiej, spadkiem bezrobocia oraz 

wzrostem dochodów rozporządzalnych ludności znacząco zwiększyły się nadwyżki 

�nansowe, którymi dysponuje część społeczeństwa. Ciekawym obszarem badaw-

czym jest analiza wielkości i struktury oszczędności �nansowych. Zmiany preferencji 

oraz zachowań w zakresie przechowywania i inwestowania nadwyżek �nansowych 

mają bardzo duży wpływ na rynki �nansowe, towarowe, rynek nieruchomości oraz 

na sytuację w całej realnej sferze gospodarki.

Celem artykułu jest analiza wpływu zmian poziomu stóp procentowych na wiel-

kość i strukturę oszczędności �nansowych gospodarstw domowych w Polsce.

Struktura pracy podporządkowana jest tak sformułowanemu celowi badawczemu. 

Artykuł składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz krótkiego zakończenia. Pierw-

sza część pracy poświęcona jest analizie wybranych teorii ekonomicznych zajmują-

cych się oszczędnościami. W drugim rozdziale przebadano wielkość oraz strukturę 

oszczędności �nansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2013. 

W końcowej części artykułu zanalizowano wpływ zmian poziomu stóp procento-

wych na wielkość oraz strukturę oszczędności �nansowych ludności w Polsce. Pod-

sumowanie oraz najważniejsze wnioski wynikające z pracy zawarto w zakończeniu.

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.
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1. Oszczędności w teorii ekonomii

Poszczególne szkoły ekonomii w dość odmienny sposób postrzegają rolę i zna-
czenie oszczędności oraz czynniki, które determinują rozmiary akumulowanych nad-
wyżek �nansowych. Do podstawowych nurtów teorii zajmujących się tymi ważnymi 
zagadnieniami można zaliczyć:
• ekonomię klasyczną i neoklasyczną,
• ekonomię keynesowską,
• hipotezę cyklu życia oszczędności F. Modiglianiego,
• teorię dochodu permanentnego M. Friedmana,
• grupę teorii portfelowych.

Rysunek 1. Zależność pomiędzy stopą procentową a wielkością oszczędności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, 
Key Text, Warszawa 2002, s. 244.

W ekonomii klasycznej i neoklasycznej wielkość oszczędności zdeterminowana 
jest wysokością stopy procentowej. Wraz z jej wzrostem wartość akumulowanych 
oszczędności zwiększa się (rysunek 1). Celem każdego człowieka jest maksymalizacja 
bieżącej konsumpcji. Jeśli ludzie mają zacząć oszczędzać, muszą jednocześnie rezy-
gnować z przeznaczania na teraźniejszą konsumpcję całych osiąganych dochodów. 
Jedynym bodźcem, który może ich do tego skłonić, jest większa konsumpcja przy-
szła, którą będą w stanie s�nansować dzięki dzisiejszym oszczędnościom i powstrzy-
maniu się od bieżącej konsumpcji. Wynagrodzeniem za oszczędzanie i rezygnację 
z bieżącej konsumpcji są zyski otrzymywane w formie oprocentowania od wcześniej 
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poczynionych oszczędności. Im wyższy jest poziom stopy procentowej, tym więk-

sze są dochody z oszczędności i wyższy poziom przyszłej konsumpcji, który będzie 

można s�nansować. Skłania to gospodarstwa domowe do rezygnowania z bieżącej 

konsumpcji, zwiększania oszczędności na rzecz większego poziomu przyszłej kon-

sumpcji, którą będzie można s�nansować dzięki otrzymanym odsetkom i innym 

dochodom1. Stopa procentowa jest ceną kapitału, która wynagradza oszczędzających 

za powstrzymywanie bieżącej konsumpcji.

W 1766 r. A. R. J. Turgot sformułował ważne dla ekonomii klasycznej prawo 

równowagi rynku kapitału, mówiące o zrównywaniu się oszczędności z inwesty-

cjami oraz o automatycznym przekształcaniu się oszczędności w inwestycje, co jest 

możliwe dzięki funkcjonowaniu doskonale elastycznego, rynkowego mechanizmu 

stóp procentowych2. W późniejszej doktrynie ekonomii klasycznej i neoklasycznej 

prawo równowagi rynku kapitału Turgota stało się częścią szerszego prawa rynków 

J.-Ba. Saya, na którym w dużym stopniu opiera się cała doktryna ekonomii klasycz-

nej i neoklasycznej3.

W ekonomii keynesowskiej oszczędności i konsumpcja zdeterminowane są przez 

skłonności, które charakteryzują się dużą stabilnością nawet w długich okresach. 

Doprowadziło to do sformułowania założenia o stałości przeciętnych i krańcowych 

skłonności do konsumpcji oraz do oszczędzania. Skłonności te według J. M. Key-

nesa zależą przede wszystkim od wysokości bieżących dochodów4. Wyróżnił on 

grupę czynników obiektywnych i subiektywnych, które mają wpływ na skłonność 

do konsumpcji, a przez to również na skłonność do oszczędzania. Do czynników 

obiektywnych zaliczył:

• wysokość dochodu,

• inne czynniki (zmianę jednostki płacy, zmianę różnicy pomiędzy dochodem 

brutto a dochodem netto, niespodziewane zmiany wartości kapitałowych, zmiany 

poziomu stopy dyskontowej, zmiany w polityce �skalnej oraz zmiany relacji 

pomiędzy obecnym i przewidywanym przyszłym poziomem dochodów), któ-

rym ostatecznie przypisał małe znaczenie5.

Wśród czynników subiektywnych, mających pewien niewielki wpływ na skłon-

ność do konsumpcji i oszczędzania, J. M. Keynes wyróżniał grupę ośmiu zmiennych 

skłaniających ludzi do powstrzymywania się od bieżącej konsumpcji:

1 A. R. J. Turgot, O tworzeniu i podziale bogactw, Gebethner i Wol!, Warszawa 1927, s. 73.
2 Ibidem, s. 74.
3 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 45–46.
4 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 87, 142–143.
5 Ibidem, s. 83–87.
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• tworzenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności – motyw ostrożności,

• przygotowywanie się do innego przyszłego stosunku pomiędzy dochodem a wydat-

kami w związku z np. ze starością, kształceniem dzieci – motyw przezorności,

• korzyści płynące z oprocentowania oszczędności i wyższego wartościowania 

przyszłości, gdy większa realna konsumpcja w przyszłości jest bardziej pożądana 

od mniejszej konsumpcji bieżącej – motyw wyrachowania,

• zadowolenie płynące ze stopniowego zwiększania wydatków podnoszących 

poziom i standard życia – motyw poprawy stopy życiowej,

• samo poczucie niezależności i możliwości urzeczywistniania swoich zamiarów 

– motyw niezależności,

• zapewnienie sobie kapitałów na spekulację lub prowadzenie działalności gospo-

darczej – motyw przedsiębiorczości,

• chęć pozostawienia majątku po śmierci – motyw dziedziczenia lub dumy,

• czyste skąpstwo, czyli nieuzasadniona, ale nieodparta niechęć do aktu wydatko-

wania jako takiego – motyw skąpstwa6.

Ponadto, według J. M. Keynesa, niektóre motywy skłaniające gospodarstwa 

domowe do dokonywania oszczędności w pewnych okresach są przede wszyst-

kim spowodowane zamiarem utrzymywania ujemnych oszczędności w przyszłości 

na skutek np. konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny czy też 

zabezpieczenia się na starość7. Powody te zostały w późniejszych latach rozwinięte 

w hipotezie cyklu życia oszczędności F. Modiglianiego oraz teorii dochodu perma-

nentnego M. Friedmana. W ten sposób J. M. Keynes neguje klasyczną i neoklasyczną 

teorię stopy procentowej, która do dziś przez zwolenników tych szkół ekonomicz-

nych powszechnie traktowana jest jako cena pieniądza równoważąca podaż kapitału 

(oszczędności) z popytem na kapitał (inwestycje)8. Jego zdaniem stopa procentowa 

nie może być traktowana jako wynagrodzenie za samo oszczędzanie. O podziale bie-

żącego dochodu na konsumpcję i oszczędności nie decyduje aktualny czy też prze-

widywany przyszły poziom stóp procentowych, a analizowane wcześniej przeciętne 

i krańcowe skłonności do konsumpcji oraz do oszczędzania9. Ponieważ w ekonomii 

keynesowskiej odmienne czynniki decydują o skłonności do oszczędzania i inwe-

stowania, a tym samym o wielkości generowanych oszczędności oraz realizowanych 

inwestycji, oszczędności nie przekształcają się samoczynnie w inwestycje. Dlatego nie 

6 Ibidem, s. 97–98.
7 Ibidem, s. 99.
8 Ibidem, s. 210–213.
9 Ibidem, s. 224–225.
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musi automatycznie zachodzić równość oszczędności i inwestycji na mocy znanego 

z ekonomii klasycznej prawa równowagi rynku kapitału A. R. J. Turgota10.

Według hipotezy cyklu życia oszczędności sformułowanej przez F. Modiglia-

niego11 oraz teorii dochodu permanentnego M. Friedmana12 podstawowym powo-

dem oszczędzania jest chęć zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu i standardu 

życia w wieku poprodukcyjnym. Rozmiary ujemnych albo dodatnich oszczędności 

zależą przede wszystkim od wieku konsumenta oraz struktury jego rodziny, w tym 

zwłaszcza liczby dzieci. W teorii dochodu permanentnego bardzo duże znaczenie 

przypisuje się również pochodzeniu oraz dziedziczonemu majątkowi. Determinują 

one zajmowaną przez konsumenta pozycję społeczną, która wpływa bezpośrednio 

na wielkość osiąganych dochodów, decyduje o standardzie i stylu życia, rozmiarach 

konsumpcji i oszczędności13. Pomimo występowania istotnych różnic pomiędzy 

hipotezą cyklu życia oszczędności F. Modiglianiego a teorią dochodu permanentnego 

M. Friedmana, obaj ekonomiści doszli do wniosku, że w skali makroekonomicznej 

oszczędności zależą przede wszystkim od struktury demogra�cznej społeczeństwa14.

Struktura oszczędności �nansowych według ekonomii keynesowskiej zdetermi-

nowana jest przede wszystkim bieżącym poziomem stóp procentowych oraz oczeki-

waniami dotyczącymi kształtowania się stóp procentowych w przyszłości15. Z kolei 

zdaniem F. Modiglianiego popyt na pieniądz oraz struktura oszczędności �nansowych 

zależy od poziomu dochodu, częstotliwości wypłacania wynagrodzeń, poziomu stóp 

procentowych, płynności rynków wtórnych, skali wahań cen aktywów na rynkach 

wtórnych, ogólnego odczucia niepewności, poziomu ryzyka oraz kosztów transak-

cyjnych. Ponadto w ujęciu mikroekonomicznym bardzo duży wpływ na strukturę 

oszczędności �nansowych ma wiek konsumenta oraz struktura jego rodziny, w tym 

zwłaszcza liczba dzieci, zaś w skali makroekonomicznej struktura demogra�czna 

całego społeczeństwa16. W teoriach portfelowych oraz teoriach alokacji aktywów 

struktura oszczędności �nansowych zależy przede wszystkim od oczekiwanych stóp 

zwrotu, wielkości ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne klasy akty-

wów oraz indywidualnej awersji do ryzyka poszczególnych inwestorów17.

10 R. Bartkowiak, op.cit., s. 168–169.
11 A. Abel, �e collected papers of Franco Modigliani. �e life cycle hypothesis of saving, !e MIT Press, 

Cambridge 1986, s. 1–550.
12 M. Friedman, A �eory of the Consumption Function, National Bureau of Economic Research, Prin-

ceton University Press, Princeton 1957, s. 1–289.
13 M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009, s. 156.
14 M. Friedman, op.cit., s. 228.
15 J. M. Keynes, op.cit., s. 209–213.
16 A. Abel, �e collected papers of Franco Modigliani. Essays in macroeconomics, !e MIT Press, Cam-

bridge 1980, s. 23–68.
17 M. Harris, A. Raviv, �e theory of capital structure, “Journal of Finance” 1991, Vol. 46, No. 1, s. 45–49.
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2.  Wielkość i struktura oszczędności �nansowych 

gospodarstw domowych w Polsce

Aktywa �nansowe obok nieruchomości, metali szlachetnych, dzieł sztuki, dia-
mentów itp. należą do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce 
środków tezauryzacji, czyli gromadzenia i przechowywania bogactwa. Gospodarstwa 
domowe w Polsce, podobnie jak za granicą, akumulują i inwestują swoje oszczędno-
ści �nansowe w pięciu podstawowych formach:
• depozytach oferowanych głównie przez banki lub ewentualnie przez instytucje 

parabankowe,
• dobrowolnych lub obowiązkowych produktach oferowanych przez kapitałową 

część systemu emerytalnego,
• produktach oferowanych przez instytucje zbiorowego inwestowania (fundusze 

inwestycyjne),
• produktach oferowanych przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – prze-

różnych ubezpieczeniach na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczony,

Rysunek 2.  Oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000– 
–2013 w cenach bieżących oraz w cenach stałych z końca 2013 r. (w mln PLN)
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Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.
pl/ home.aspx?f=/statystyka/ pieniezna_i_bankowa/ krf.html; Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.
gov.pl/ opracowania/ rynek_emerytalny/ dane_o_rynku/ rynek_ofe/ Dane_miesieczne/ dane_miesieczne_
ofe.html, http://www.knf.gov.pl/ opracowania/ rynek_kapitalowy/ dane/kw_t�.html; raportów miesięcznych 
i kwartalnych spółki Analizy Online S. A., http://www.analizy.pl/fundusze/; Ministerstwa Finansów, http://www.
mf.gov.pl/ dokument.php? const=5&dzial=590&id=70515
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• bezpośrednich inwestycjach w różnorodne instrumenty �nansowe, w tym przede 
wszystkim w dłużne lub własnościowe papiery wartościowe.
W całym okresie analizy wartość oszczędności �nansowych gospodarstw domo-

wych zwiększyła się w wartościach nominalnych z 206,1 mld PLN w początkach 
2000 r. do 1 076,9 mld PLN na koniec 2013 r. W ujęciu procentowym dało to 422,5% 
wzrostu. W cenach stałych z końca 2013 r. oszczędności �nansowe ludności w bada-
nym okresie zwiększyły się o 259,7%, rosnąc z 299,4 mld PLN w początkach 2000 r. 
do ponad biliona PLN w końcu 2013 r. (rysunek 2). Szczególnie dynamiczny wzrost 
wartości akumulowanych kapitałów obserwowany był w latach 2004–2007, kiedy 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił znaczący i szybki spadek bezrobocia 
oraz wzrost dochodów rozporządzalnych ludności. Wybuch kryzysu �nansowego 
doprowadził w 2008 r. oraz w pierwszym kwartale 2009 r. do przejściowego spadku 
wartości oszczędności �nansowych gospodarstw domowych.

Rysunek 3.  Wartość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych 
w Polsce w latach 2000–2013 (w mln PLN, ceny stałe z końca 2013 r.)
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Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.
pl/ home.aspx?f= /statystyka/ pieniezna_i_bankowa/ krf.html; Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.
gov.pl/ opracowania/ rynek_emerytalny/ dane_o_rynku/ rynek_ofe/ Dane_miesieczne/ dane_miesieczne_
ofe.html, http://www.knf.gov.pl/ opracowania/ rynek_kapitalowy/ dane/kw_t�.html; raportów miesięcznych 
i kwartalnych spółki Analizy Online S. A., http://www.analizy.pl/fundusze/; Ministerstwa Finansów, http://www.
mf.gov.pl/ dokument.php? const=5&dzial=590&id=70515

W badanym okresie nastąpiły również bardzo istotne zmiany w strukturze 
oszczędności �nansowych gospodarstw domowych (rysunek 3, 4). Przede wszystkim 
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nastąpił wyraźny spadek udziału depozytów bankowych z 87% w początkach 2000 r. 

do 52% w końcu 2013 r.

Rysunek 4.  Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce 
w latach 2000–2013 (w procentach, ceny stałe z końca 2013 r.)
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Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego: http://www.nbp.
pl/ home.aspx?f= /statystyka/ pieniezna_i_bankowa/ krf.html; Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.
gov.pl/ opracowania/ rynek_emerytalny/ dane_o_rynku/ rynek_ofe/ Dane_miesieczne/ dane_miesieczne_
ofe.html, http://www.knf.gov.pl/ opracowania/ rynek_kapitalowy/ dane/kw_t�.html; raportów miesięcznych 
i kwartalnych spółki Analizy Online S. A., http://www.analizy.pl/fundusze/; Ministerstwa Finansów, http://www.
mf.gov.pl/ dokument.php? const=5&dzial=590&id=70515

Jedynie w latach największych zaburzeń na światowych rynkach �nansowych, 
pomiędzy połową 2007 r. a pierwszym kwartałem 2009 r., obserwowany był wyraźny 
wzrost zainteresowania depozytami bankowymi, który spowodował zwiększenie się 
ich udziału w strukturze oszczędności �nansowych ludności z 40,6% do 60% w tam-
tym okresie. W wyniku reform systemu zabezpieczeń społecznych wzrósł udział pro-
duktów emerytalnych z 2% w pierwszym kwartale 2000 r. do 29% w końcu 2013 r., 
obejmujących zarówno obowiązkowy II �lar, jak i dobrowolny III �lar. Istotnie zwięk-
szył się również udział aktywów funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędno-
ści �nansowych ludności, notując wzrost z 2% do 10%. Znaczący wzrost zanotowały 
również ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których udział w strukturze oszczęd-
ności �nansowych gospodarstw domowych zwiększył się z poniżej 1% w początkach 
2000 r. do ponad 4,6% na koniec 2013 r. Produkty oferowane przez tę grupę pośredni-
ków �nansowych wciąż są jednak mało popularne w społeczeństwie polskim. Spadł 
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natomiast udział inwestycji bezpośrednich ludności w papiery wartościowe dopusz-
czone do publicznego obrotu. Udział tego typu inwestycji w strukturze oszczędności 

�nansowych gospodarstw domowych wynosił około 8,5% w 2000 r., aby zmniejszyć 

się do zaledwie 4,7% w końcowym okresie badania.

3.  Wpływ stóp procentowych na wielkość i strukturę 

oszczędności �nansowych gospodarstw domowych 

w Polsce

Do zaskakujących wniosków prowadzi badanie zależności wielkości i struktury 

oszczędności �nansowych względem zmian poziomu stóp procentowych (tabela 1, 

rysunek 5). W całym okresie badania spadkowi nominalnych i realnych stóp pro-

centowych w Polsce towarzyszył nominalny i realny wzrost wartości oszczędności 

�nansowych gospodarstw domowych. Nie było zatem zachowane znane z ekonomii 

klasycznej i neoklasycznej prawo równowagi rynku kapitału, które mówi o dodatniej 

liniowej korelacji pomiędzy poziomem stopy procentowej a wielkością oszczędno-

ści. W badanym okresie w Polsce obserwujemy zależność odwrotną. Współczynniki 

korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wysokością stóp procentowych a wartością 

oszczędności �nansowych ludności są silnie ujemne (tabela 1). Co jeszcze bardziej 

zaskakujące, silnie ujemna była również zależność pomiędzy poziomem stóp pro-

centowych a wartością depozytów gospodarstw domowych. Patrząc na rezultaty 

przeprowadzonych badań z perspektywy teorii ekonomii, można dojść do wniosku, 

że o wartości oszczędności �nansowych ludności w Polsce w badanym okresie decy-

dowały głównie inne czynniki poza poziomem stóp procentowych, co jest zgodne 

z postulatami ekonomii keynesowskiej, hipotezy cyklu życia oszczędności F. Modi-

glianiego oraz teorią dochodu permanentnego M. Friedmana.

Wysoka dodatnia liniowa korelacja występowała natomiast w badanym okre-

sie pomiędzy wysokością stóp procentowych a udziałem depozytów w strukturze 

oszczędności �nansowych gospodarstw domowych. Oznacza to, że wzrost stóp pro-

centowych prowadził do zwiększenia się udziału depozytów w strukturze oszczędno-

ści. Pomiędzy wysokością stóp procentowych a wartością środków ludności groma-

dzonych w produktach oferowanych przez fundusze inwestycyjne zaobserwowano 

silną ujemną liniową korelację. Również znacząca ujemna korelacja charakteryzo-

wała relację pomiędzy wysokością stóp procentowych a udziałem funduszy inwe-

stycyjnych w strukturze oszczędności �nansowych gospodarstw domowych. Ozna-

cza to, że spadek stóp procentowych prowadził do wzrostu aktywów powierzanych 
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przez ludność funduszom inwestycyjnym oraz zwiększał ich udział w całej struktu-
rze oszczędności �nansowych gospodarstw domowych.

Tabela 1.  Współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy oszczędnościami 
finansowymi gospodarstw domowych w Polsce a wysokością poszczególnych 
stóp procentowych w latach 2000–2013

Rodzaj stóp procentowych
razem

Depozyty

–0,6511 –0,5329 –0,7361

–0,7414 –0,6259 –0,7599

–0,6421 –0,5248 –0,7292

–0,7494 –0,6316 –0,7734

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.
pl/ home.aspx?f= /statystyka/ pieniezna_i_bankowa/ krf.html; Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.
gov.pl/ opracowania/ rynek_emerytalny/ dane_o_rynku/ rynek_ofe/ Dane_miesieczne/ dane_miesieczne_
ofe.html, http://www.knf.gov.pl/ opracowania/ rynek_kapitalowy/ dane/kw_t�.html; raportów miesięcznych 
i kwartalnych spółki Analizy Online S. A., http://www.analizy.pl/fundusze/; Ministerstwa Finansów, http://www.
mf.gov.pl/ dokument.php? const=5&dzial=590&id=70515

Rysunek 5.  Oszczędności finansowe gospodarstw domowych w Polsce a poziom realnych 
stóp procentowych w latach 2000–2013 (oszczędności w mln PLN)
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Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.
pl/ home.aspx?f= /statystyka/ pieniezna_i_bankowa/ krf.html; Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.
gov.pl/ opracowania/ rynek_emerytalny/ dane_o_rynku/ rynek_ofe/ Dane_miesieczne/ dane_miesieczne_
ofe.html, http://www.knf.gov.pl/ opracowania/ rynek_kapitalowy/ dane/kw_t�.html; raportów miesięcznych 
i kwartalnych spółki Analizy Online S. A., http://www.analizy.pl/fundusze/; Ministerstwa Finansów, http://www.
mf.gov.pl/ dokument.php? const=5&dzial=590&id=70515
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Podsumowanie

W latach 2000–2013 nastąpiła znaczna zmiana wartości oraz struktury oszczęd-
ności �nansowych gospodarstw domowych w Polsce. Znaczącemu zmniejszeniu 
uległ udział depozytów na rzecz wzrostu znaczenia produktów związanych z ryn-
kami papierów wartościowych. W świetle teorii ekonomii klasycznej i neoklasycz-
nej nie potwierdzono związku pomiędzy wysokością stóp procentowych a wartością 
oszczędności. Skłania to do sformułowania wniosku, że zgodnie z ekonomią key-
nesowską, hipotezą cyklu życia oszczędności F. Modiglianiego oraz teorią dochodu 
permanentnego M. Friedmana inne czynniki (poza stopami procentowymi) deter-
minowały wartość oszczędności �nansowych gospodarstw domowych w badanym 
okresie w Polsce.
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The Level of Interest Rates and the Size and Structure of Households 

Financial Savings in Poland between 2000–2013

"e paper analyzes the size and structure of the households #nancial savings 

in Poland in the years 2000–2013. "roughout the entire analysis period the value 

of savings increased signi#cantly. Bank deposits were the basic category in which 

the personal #nancial surpluses were invested. "e share of alternative investments, 

primarily securities, rose rapidly in the whole structure of households #nancial sav-

ings before the middle of 2007 at the expense of bank deposits. A$er the outbreak 

of the #nancial crisis in the summer of 2007 the share of bank deposits temporary 

increased while the percentage of the alternative investments diminished. During 

entire period the importance of pension products gradually increased.

Keywords: savings, households, bank deposits, investment funds, pension funds

Le niveau des taux d'intérêt et la taille et la structure de l'épargne 

#nancière des ménages en Pologne entre 2000 et 2013

Le document analyse la taille et la structure de l'épargne #nancière des ménages 

en Pologne dans les années 2000–2013. Au cours de cette période, toute la valeur 

de l'épargne a augmenté de manière signi#cative. Les dépôts bancaires étaient la 

catégorie de base dans laquelle les excédents #nanciers personnels ont été investis. 

La part des placements alternatifs, principalement des titres, a augmenté rapide-

ment dans toute la structure de l'épargne #nancière avant le milieu de 2007, au 

détriment des dépôts bancaires. Après le déclenchement de la crise #nancière 

en été 2007, la part des dépôts bancaires temporaires a augmenté tandis que le 

pourcentage des placements alternatifs a diminué. Pendant toute la période de 

l’analyse, l'importance des produits de retraite a progressivement augmenté.

Mots-clés: l’épargne, les ménages, les dépôts bancaires, les fonds d'investissement, 

les fonds de pension



Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych... 117

Уровень процентных ставок и размер и структура финансовых 
сбережений домохозяйств в Польше в 2000–2013 гг.

В статье анализу подверглись размер и структура финансовых сбереже-

ний домашних хозяйств в Польше в 2000–2013 гг. За весь период анализа 

стоимость сбережений значительно возросла. Банковские депозиты были 

основной категорией, куда вкладывались личные финансовые излишки. До 

середины 2007 г. доля альтернативных инвестиций, прежде всего в ценные 

бумаги, быстро увеличивалась в общей структуре финансовых сбережений 

домашних хозяйств за счет банковских депозитов. После начала финансового 

кризиса летом 2007 г. доля банковских депозитов временно увеличивалась, 

в то время как доля альтернативных инвестиций уменьшалась. За весь 

период постепенно росло значение пенсионных продуктов.

Ключевые слова: сбережения, домохозяйства, банковские депозиты, 

инвестиционные фонды, пенсионные фонды




