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Typologia strategii oszczĊdnoĞciowych
wiejskich gospodarstw domowych
(na przykáadzie województwa maáopolskiego)
WstĊp
Globalizacja rynków Þnansowych i towarzyszący jej coraz intensywniejszy
proces internacjonalizacji instytucji Þnansowych nie pozostają bez wpáywu na
konsumenta i jego zachowania na rynku. Wzrost wagi tej problematyki potĊgowany jest takĪe rozwojem technologicznym, rozszerzeniem oferty rynkowej dostĊpnej dla konsumentów oraz zmianami cywilizacyjno-kulturowymi [Smyczek
2014, s. 97].
W globalnej gospodarce rynkowej, wĞród róĪnych obszarów zachowaĔ konsumenta na rynku, szczególne miejsce zajmują zachowania Þnansowe przebiegające na rynkach Þnansowych. Zachowania te odnoszą siĊ do wyborów konsumenta podczas poszukiwania, zakupów, uĪytkowania, oceny oraz rozdysponowania usáug Þnansowych, które zaspokajają jego potrzeby [Smyczek 2012,
s. 58–59].
W teoriach dotyczących zachowaĔ Þnansowych gospodarstw domowych
szczególna uwaga poĞwiĊcona jest kwestii gromadzenia oszczĊdnoĞci. Punkt
wyjĞcia w analizach zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych gospodarstw domowych stanowią teorie dochodowe Keynesa oraz Friedmana, a takĪe teoria cyklu Īycia
Modiglianiego i Brumberga. Pierwsza z wymienionych teorii – hipoteza dochodu absolutnego – zakáada, Īe poziom konsumpcji uzaleĪniony jest od dochodu
bieĪącego. Z kolei, wedáug teorii dochodu permanentnego Friedmana, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zaleĪą w gáównej mierze od dochodu staáego (permanentnego), rozumianego jako przeciĊtny dochód uzyskiwany
w ciągu caáego Īycia konsumenta. Teoria cyklu Īycia wyróĪnia dwa okresy: czas
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pracy, w trakcie którego jednostka akumuluje bogactwo, oraz czas emerytury,
kiedy jednostka moĪe skorzystaü ze zgromadzonego w czasie pracy bogactwa,
co pozwala na utrzymanie okreĞlonego standardu Īycia nawet w okresie uzyskiwania mniejszych dochodów [Ando i Modigliani 1963, s. 56].
Teorie dochodowe i teoria cyklu Īycia zakáadają w peáni racjonalne zachowania jednostek, które w praktyce nie wystĊpują. W 1975 roku Katona stwierdziá,
Īe najwaĪniejszą rolĊ w ksztaátowaniu zachowaĔ nabywców odgrywają czynniki
o charakterze psychologicznym, a oszczĊdzanie jest wypadkową zdolnoĞci i chĊci oszczĊdzania [Garczarczyk i in. 2014, s. 18]. W Ğlad za tym autorem w nurcie
prac z zakresu ekonomii powszechnie przyjmuje siĊ, Īe konsumenci na rynku
dziaáają z ograniczoną racjonalnoĞcią.
W 1988 roku Shefrin i Thaler stworzyli behawioralną hipotezĊ cyklu Īycia
bazującą na samokontroli (ang. self-control) i systemie ksiĊgowania umysáowego (ang. mental accounting). Podstawą tej teorii nie tylko byáa analiza zachowaĔ
racjonalnych, ale takĪe rzeczywiste ludzkie zachowanie. Badania nad efektem
samokontroli prowadzili takĪe Rha, Montalto i Hanna, udowadniając w nich,
Īe gospodarstwa domowe, które stosowaáy siĊ do ustanowionych zasad oszczĊdzania (ang. saving rules) wiĊcej oszczĊdziáy niĪ te, które takich zasad nie stosowaáy. Mental accounting polega na dokonywaniu w procesie podejmowania
decyzji mentalnej kalkulacji zysków i strat. Proces rachunkowoĞci mentalnej jest
zróĪnicowany w zaleĪnoĞci od wybranej strategii Þnansowej realizowanej przez
gospodarstwa domowe [BaĔbuáa 2006, s. 50].
Jak wynika z badaĔ krajowych [Kata 2010, s. 144; KuĞmierczyk 2011,
s. 33; Maciejasz-ĝwiątkiewicz 2012, s. 45] i zagranicznych [Deirdre 2007, s. 53],
strategie oszczĊdnoĞciowe realizowane przez gospodarstwa domowe róĪnią siĊ
w zaleĪnoĞci od miejsca zamieszkania konsumentów (miasto lub wieĞ). Jak
wskazują Kata i inni [2015, s. 8], przyczyny zróĪnicowania zachowaĔ Þnansowych pomiĊdzy mieszkaĔcami miast i wsi leĪą zarówno po stronie popytowej,
jak i podaĪowej. Do tych pierwszych naleĪy zaliczyü maáe dochody ludnoĞci
wiejskiej oraz czynniki behawioralne i edukacyjne. Z kolei po stronie podaĪowej
naleĪy wskazaü sáaby rozwój infrastruktury Þnansowej na obszarach niezurbanizowanych, niedopasowanie oferty usáug do potrzeb lokalnych klientów oraz
asymetriĊ informacji.
Strategie Þnansowe gospodarstw domowych są takĪe zróĪnicowane regionalnie. Pewnych informacji na ten temat dostarczają badania empiryczne dotyczące sytuacji Īyciowej Polaków, przeprowadzone w ramach projektu Diagnoza Spoáeczna. W Ğwietle tych badaĔ zdecydowanie najrzadziej posiadanie
oszczĊdnoĞci deklarowaáy gospodarstwa domowe z województw warmiĔsko-mazurskiego (70% z nich nie posiadáo Īadnych oszczĊdnoĞci) i kujawsko-pomorskiego (prawie 65%) [CzapiĔski i Panek 2015, s. 56]. RóĪnice w skáonnoĞci
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do oszczĊdzania gospodarstw domowych w zaleĪnoĞci od przynaleĪnoĞci administracyjnej do danego województwa zostaáy zauwaĪone równieĪ w badaniach
przeprowadzonych przez TNS Polska dla Związku Banków Polskich [TNS Polska 2014, s. 16–17].
Mając na uwadze regionalne zróĪnicowanie zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych
konsumentów, jak równieĪ róĪnice w zachowaniach Þnansowych miĊdzy miejskimi i wiejskimi gospodarstwami domowymi, konieczne wydaje siĊ poznanie
specyÞki zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych wybranych grup konsumentów. Otrzymane informacje mogą posáuĪyü do przeprowadzenia segmentacji klientów instytucji Þnansowych, budowy przez nie skutecznych strategii marketingowych,
stworzenia oferty produktów dopasowanych do mieszkaĔców wsi, co bezpoĞrednio moĪe wpáynąü na wzrost poziomu inkluzji Þnansowej na obszarach wiejskich.
Gáównym celem pracy jest identyÞkacja i charakterystyka poszczególnych
typów strategii oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych w województwie maáopolskim, a takĪe okreĞlenie motywów, którymi kierują siĊ konsumenci, podejmując decyzje o oszczĊdzaniu.

Metody badaĔ
Podstawowym Ĩródáem danych do analizy i wnioskowania byáy informacje
pierwotne pochodzące z badaĔ wáasnych. W badaniach wykorzystano technikĊ
wywiadu osobistego. Badania miaáy charakter badaĔ regionalnych. Zakres przestrzenny badaĔ objąá wiejskie obszary województwa maáopolskiego.
Badania przeprowadzono w 2014 roku na grupie 384 respondentów. Doboru
respondentów dokonano metodą doboru warstwowego proporcjonalnego. Warstwami (grupami) próby byáy podregiony województwa maáopolskiego wedáug
klasyÞkacji GUS [2013, s. 96–97]. Struktura próby badawczej pod wzglĊdem
podregionu zamieszkania i páci odpowiadaáa populacji generalnej.
WĞród osób, które uczestniczyáy w badaniu, 54% stanowiáy kobiety, a 46%
mĊĪczyĨni. W badaniach braáy udziaá tylko osoby peánoletnie (powyĪej 18. roku
Īycia). Prawie 45% badanych stanowiáy osoby w wieku 18–35 lat, 36% osoby
w wieku 36–55 lat. Co piąty respondent miaá powyĪej 55 lat. Najliczniejsza grupa respondentów miaáa wyksztaácenie wyĪsze (49%). Osoby z wyksztaáceniem
Ğrednim stanowiáy 36% ogóáu badanych. Pozostali respondenci deklarowali wyksztaácenie zawodowe. DuĪy udziaá osób z wyksztaáceniem wyĪszym wynika
z tego, Īe osoby te chĊtniej wyraĪaáy chĊü udziaáu w badaniach. Dominującą
grupą respondentów byáy osoby pracujące (2/3 badanych). W badaniach wziĊli udziaá takĪe studenci (19%), emeryci i renciĞci (9%). Najmniej liczną grupą
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byli bezrobotni (8%). Dominowaáy czteroosobowe gospodarstwa domowe oraz
gospodarstwa, w których przeciĊtny miesiĊczny poziom dochodu netto na osobĊ
w rodzinie mieĞciá siĊ w przedziale 501–1000 zá.
Do realizacji wyznaczonego celu zastosowano wskaĨniki struktury oraz
niehierarchiczną metodĊ analizy skupieĔ – grupowanie metodą k-Ğrednich. Celem tej metody jest wyodrĊbnienie homogenicznych grup konsumentów przy
zachowaniu minimalizacji zmiennoĞci wewnątrz skupieĔ oraz maksymalizacji
zmiennoĞci miĊdzy poszczególnymi skupieniami [Stanisz 2007, s. 127–128].
W celu porównania otrzymanych wyników z innymi badaniami w analizie przyjĊto podziaá populacji na szeĞü skupieĔ (szeĞü strategii oszczĊdnoĞciowych)
wedáug Anioáy i Goáasia [2013b, s. 78]. Wyniki badaĔ zostaáy przedstawione
w formie opisowej i graÞcznej (tabele i wykresy).

Portfel oszczĊdnoĞciowy wiejskich gospodarstw
domowych
OszczĊdnoĞci gospodarstw domowych są czĊĞcią dochodu, która nie jest
przeznaczona do spoĪycia i która jest przechowywana w gotówce, instrumentach
Þnansowych i zasobach rzeczowych [Korenik 2003, s. 119]. Jednym z kryteriów
podziaáu oszczĊdnoĞci jest ich dobrowolnoĞü gromadzenia. Na podstawie tego
kryterium w wąskim zakresie wyróĪnia siĊ oszczĊdzanie dobrowolne i przymusowe. OszczĊdzanie dobrowolne oznacza Ğwiadomą, wolną od zewnĊtrznych
nacisków rezygnacjĊ gospodarstwa domowego z wydatkowania czĊĞci swych
dochodów na bieĪące cele konsumpcyjne. O oszczĊdzaniu przymusowym mówimy wówczas, gdy rezygnacja z wydatkowania czĊĞci dochodów na konsumpcjĊ
odbywa siĊ pod przymusem prawnym (np. obowiązkowe skáadki emerytalne) lub
przymusem ekonomicznym (w warunkach deÞcytu towarów na rynku) [Bywalec
2009, s. 163]. W niniejszym opracowaniu analizie poddano tylko oszczĊdnoĞci
o charakterze dobrowolnym.
Podstawowym kryterium analitycznym wykorzystywanym w badaniu zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych gospodarstw domowych jest skáonnoĞü do oszczĊdzania mierzona odsetkiem gospodarstw deklarujących posiadanie oszczĊdnoĞci
[Anioáa i GoáaĞ 2012, s. 37]. Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, prawie
40% analizowanych gospodarstw domowych posiadaáo oszczĊdnoĞci. Otrzymane rezultaty są zbieĪne z wnioskami badania Diagnozy Spoáecznej, z których
wynika, Īe w 2013 roku oszczĊdnoĞci posiadaáo 41% polskich gospodarstw domowych, a w 2015 roku odpowiednio 45% [CzapiĔski i Panek 2015, s. 56].
OszczĊdnoĞci posiadaáy w równym stopniu kobiety i mĊĪczyĨni, gáównie osoby

23
w wieku 35–54 lat, osoby najlepiej wyksztaácone oraz gospodarstwa domowe
posiadające najwiĊkszy dochód netto przypadający na osobĊ w rodzinie.
Drugim wskaĨnikiem charakteryzującym zachowania oszczĊdnoĞciowe
gospodarstw domowych jest stopa oszczĊdzania mierzona relacją poziomu
oszczĊdnoĞci gospodarstwa domowego do jego dochodów [Anioáa i GoáaĞ 2012,
s. 38]. W grupie oszczĊdzających gospodarstw domowych (n = 150) tylko 35%
jednostek posiadaáo oszczĊdnoĞci wiĊksze od trzymiesiĊcznych dochodów gospodarstwa. Wyniki te są na niĪszym poziomie niĪ rezultaty uzyskane w badaniu Diagnoza Spoáeczna, w Ğwietle którego prawie 42% Polaków w 2013 roku
deklarowaáo oszczĊdnoĞci na poziomie wyĪszym niĪ trzymiesiĊczne dochody
gospodarstwa domowego [CzapiĔski i Panek 2015, s. 56]. Otrzymana róĪnica
wynika z tego, Īe rezultaty zamieszczone we wspomnianym raporcie dotyczą
caáej populacji Polaków, a w niniejszym opracowaniu próba zostaáa zawĊĪona
do mieszkaĔców wsi jednego z województw.
Mimo znaczącego rozwoju rynku usáug Þnansowych w Polsce w ostatnim
okresie oraz wzrostu aktywnoĞci promocyjnej instytucji Þnansowych, Polacy
preferują tradycyjne produkty umoĪliwiające oszczĊdzanie i pozostają nieufni
wobec alternatywnych metod inwestowania wolnych Ğrodków [Anioáa i GoáaĞ
2012, s. 39]. Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, najwiĊkszy udziaá w strukturze skáadników portfela oszczĊdnoĞciowego wiejskich gospodarstw domowych
mają tradycyjne lokaty. TĊ formĊ oszczĊdzania wskazaáo 66% oszczĊdzających
gospodarstw domowych. Otrzymane wyniki są zbieĪne z rezultatami badaĔ innych autorów, z których wynika, Īe 67% respondentów w 2013 roku posiadaáo
lokaty bankowe [CzapiĔski i Panek 2015, s. 57].
Kolejną formą oszczĊdzania jest gotówka. Prawie 50% oszczĊdzających
respondentów záoĪyáo deklaracjĊ, Īe dysponuje wolnymi Ğrodkami w gotówce.
W porównaniu z rezultatami badaĔ innych autorów [CzapiĔski i Panek 2015,
s. 57], uzyskano wartoĞci wiĊksze o 4 p.p. Otrzymane wyniki potwierdzają to, Īe
wiejskie gospodarstwa domowe cechuje tradycjonalizm i duĪe „przywiązanie”
do gotówki. Sytuacja ta moĪe wynikaü równieĪ z gorszego dostĊpu do infrastruktury Þnansowej na obszarach wiejskich.
Trzecim najczĊĞciej preferowanym produktem oszczĊdnoĞciowym byáy jednostki funduszy inwestycyjnych. Ich udziaá w portfelu oszczĊdnoĞciowym wiejskich gospodarstw domowych w porównaniu z dwoma wczeĞniej omówionymi
formami oszczĊdzania jest jednak maáy i wynosi 5%. Do 2007 roku ta forma
inwestowania byáa bardzo popularna w Polsce, jednak po krajowym kryzysie
Þnansowym, w wyniku znacznego zmniejszenia wartoĞci zgromadzonych jednostek w funduszach, obserwuje siĊ mniejsze zainteresowanie gospodarstw domowych tą formą lokowania wolnych Ğrodków Þnansowych.
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Znaczenie pozostaáych form oszczĊdzania byáo wyraĨnie mniejsze. Jedynie
3% wiejskich gospodarstw domowych województwa maáopolskiego zainwestowaáo wolne Ğrodki w obligacje, a 1% posiadaáo akcje, które gáównie zostaáy
nabyte w powszechnych programach prywatyzacji. Zdaniem Smyczka [2014,
s. 99], niski poziom korzystania z usáug Þnansowych oferowanych przez rynek kapitaáowy wynika z jednej strony z braku wolnych Ğrodków Þnansowych,
a z drugiej z niepewnoĞci co do uzyskania korzyĞci Þnansowych i z obawy
o utratĊ Ğrodków. WĞród pozostaáych form oszczĊdzania naleĪy wymieniü zakup nieruchomoĞci oraz polis ubezpieczeniowych. Tylko trzech respondentów
zadeklarowaáo posiadanie produktów Þnansowych umoĪliwiających zbieranie
Ğrodków pieniĊĪnych na przyszáą emeryturĊ (konta IKE i IKZE).
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Rysunek 1
Motywy oszczĊdzania wiejskich gospodarstw domowych (n = 150; wyrób wielokrotny,
258 wskazaĔ)
ħródáo: Badania wáasne.

WaĪnym aspektem zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych są motywy gromadzenia
oszczĊdnoĞci. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 1, gáównym
celem gromadzonych oszczĊdnoĞci przez wiejskie gospodarstwa domowe byáy
niespodziewane wydatki na sytuacje losowe. Taką odpowiedĨ wskazaáo 70%
oszczĊdzających ankietowanych. Otrzymane rezultaty są zbieĪne z wynikami
ogólnopolskich badaĔ [CzapiĔski i Panek 2015, s. 57]. W dalszej kolejnoĞci ankietowani przeznaczyli oszczĊdnoĞci na remont domu (30%) i zakup dóbr trwaáego uĪytku (25%). Prawie 20% respondentów oszczĊdzaáo na przyszáoĞü dzieci.
Niepokojące jest, Īe tylko 11% badanych odkáadaáo pieniądze na okres emerytury. Otrzymane wyniki w przypadku tego motywu oszczĊdzania są zbieĪne
z rezultatami badaĔ Fundacji Kronenberga [2014, s. 42].
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Typy strategii oszczĊdnoĞciowych wiejskich
gospodarstw domowych
W celu wyodrĊbnienia poszczególnych typów strategii oszczĊdnoĞciowych
wiejskich gospodarstw domowych zastosowano niehierarchiczną metodĊ analizy skupieĔ – grupowanie metodą k-Ğrednich. Podstawowym kryterium klasyÞkacji dokonanej przy zastosowaniu analizy skupieĔ byáy róĪne formy oszczĊdzania i inwestowania. AnalizĊ przeprowadzono na podstawie siedmiu zmiennych: gotówka, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, dodatkowe fundusze
emerytalne, obligacje, akcje oraz pozostaáe formy inwestowania. Na podstawie
przyjĊtych kryteriów segmentacji wyodrĊbniono trzy typy strategii oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych: T1 – strategiĊ dywersyÞkacji, T2
– strategiĊ bierną oraz T3 – strategiĊ konserwatywną, co zostaáo zaprezentowane
na rysunku 2 i w tabeli 1. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wybranych czynników determinujących zachowania oszczĊdnoĞciowe
wiejskich gospodarstw domowych w poszczególnych typach.
15%
strategia dywersyfikacji
(T1)
strategia bierna (T2)

47%

38%

strategia konserwatywna
(T3)

Rysunek 2
Strategie oszczĊdnoĞciowe wiejskich gospodarstw domowych (n = 150)
ħródáo: Badania wáasne.
Tabela 1
Typy strategii oszczĊdnoĞciowych w wiejskich gospodarstwach domowych (czĊstoĞü deklarowania posiadania poszczególnych produktów oszczĊdnoĞciowych – % gospodarstw; n = 150)
Forma oszczĊdnoĞci

Typ strategii
T1 – dywersyfikacji T2 – bierna T3 – konserwatywna

Lokaty w bankach

75

55

70

Gotówka

80

41

38

Dodatkowe fundusze emerytalne

9

0

1

Fundusze inwestycyjne

9

2

7

Obligacje

9

2

3

Akcje

9

0

0

Inne

9

5

3

ħródáo: Badania wáasne.
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Tabela 2
Czynniki determinujące poszczególne typy strategii oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych (n = 150)
Typ strategii
Wyszczególnienie

dywersyfikacji

kobieta

44

Páeü respondenta

bierna
%
54

konserwatywna
57

mĊĪczyzna

56

46

43

do 24

13

12

21

25–35

11

16

19

Wiek respondenta 35–44
[lata]
45–54

23

26

22

27

22

20

55–64

15

14

9

65 i wiĊcej

11

10

9

Wyksztaácenie
respondenta

WielkoĞü
gospodarstwa
domowego

PrzeciĊtny,
miesiĊczny
dochód netto
na osobĊ
w gospodarstwie
domowym [zá]
Gáówne Ĩródáo
dochodu
w gospodarstwie
domowym
Rachunek
w banku
lub SKOK
Kredyt

podstawowe/gimnazjalne

8

7

6

zawodowe

24

25

25

Ğrednie

47

49

45

wyĪsze

21

19

24

jednoosobowe

4

5

6

dwuosobowe

17

14

14

trzyosobowe

23

23

24

czteroosobowe

24

29

30

piĊcioosobowe

32

29

26

500 zá

8

16

20

501–1000

38

34

38

1001–1500

24

24

21

1501–2000

17

17

13

2001–3000

11

4

5

3001

2

5

3

praca
dochód z gospodarstwa
rolnego
renta/emerytura

77

71

67

5

4

7

12

16

15

inne

6

9

11

tak

77

80

84

nie

23

20

16

konsumpcyjny

20

24

27

hipoteczny

3

7

8

ħródáo: Badania wáasne.
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Wiejskie gospodarstwa domowe województwa maáopolskiego charakteryzują siĊ mniejszym zróĪnicowaniem stosowanych strategii oszczĊdnoĞciowych,
w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi. Jak wynika z badaĔ Anioáy i Goáasia
[2013a, s. 23], w polskich gospodarstwach domowych zidentyÞkowano aĪ szeĞü
strategii. W analizowanej grupie podmiotów nie stwierdzono strategii: wybitnie konserwatywnej, agresywnej i maáego ryzyka. Wynika to z tego, Īe portfel
oszczĊdnoĞciowy wiejskich gospodarstw domowych nie jest zdywersyÞkowany
i tworzą go gáównie lokaty bankowe i gotówka.
Jedną z wyodrĊbnionych strategii byáa strategia dywersyÞkacji (T1) reprezentowana przez najmniej liczną grupĊ gospodarstw (15%), cechująca siĊ najwyĪszą stopą oszczĊdzania. W zdywersyÞkowanym portfelu oszczĊdnoĞciowym
wolne Ğrodki przechowywane byáy w formie gotówkowej (72% badanych gospodarstw) oraz na bankowych rachunkach terminowych (75%). W porównaniu
z pozostaáymi wyodrĊbnionymi grupami w strukturze portfela oszczĊdnoĞciowego wiĊksze znaczenie miaáy inne formy oszczĊdzania, takĪe jednostki funduszy
inwestycyjnych czy inwestycje w akcje. Respondenci z tej grupy, w porównaniu
z pozostaáymi grupami strategii, rzadziej deklarowali posiadanie kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, reprezentowali równieĪ postawĊ, Īe wolą oszczĊdzaü niĪ Īyü „na kredyt”. W tej grupie znajdowali siĊ gáównie mĊĪczyĨni, osoby
w wieku 35–54 lat oraz z wyksztaáceniem zawodowym i Ğrednim. Dominowaáy
w niej rodziny wieloosobowe. Gospodarstwa domowe reprezentujące strategiĊ
T1 cechują siĊ najkorzystniejszą sytuacją dochodową.
Kolejny wyodrĊbniony typ strategii oszczĊdnoĞciowej stanowi strategia
bierna (T2), którą reprezentuje prawie 40% badanych. Grupa ta charakteryzuje
siĊ najniĪszą stopą oszczĊdzania. Prawie 60% osób z tej grupy posiadaáo lokaty bankowe, a 39% miaáo oszczĊdnoĞci w gotówce. Wykorzystanie alternatywnych do lokat instrumentów Þnansowych w tej grupie byáo równieĪ najmniejsze.
W porównaniu z wczeĞniej omówioną strategią (T1), respondenci reprezentujący
strategiĊ T2 czĊĞciej korzystali z róĪnych rodzajów kredytów. Byáy to kobiety,
badani w wieku 35–54 lat, z wyksztaáceniem Ğrednim. StrategiĊ T2 preferują
gáównie renciĞci i emeryci.
Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, najliczniejszą grupą osób są respondenci reprezentujący strategiĊ T3 – konserwatywną (47% badanej próby). Ta
grupa osób charakteryzuje siĊ najmniejszym udziaáem jednostek, które wolne
Ğrodki przechowują w gotówce. JednoczeĞnie są to osoby, które charakteryzują
siĊ najwyĪszym wspóáczynnikiem ubankowienia ze wszystkich analizowanych
grup. Prawie 3/4 respondentów reprezentujących strategiĊ konserwatywną posiada równieĪ lokatĊ w banku. Udziaá pozostaáych instrumentów Þnansowych
w portfelu oszczĊdnoĞciowym jest wiĊkszy niĪ u osób reprezentujących stosujących strategiĊ T2, mniejszy u osób wybierających strategiĊ T1. Osoby zakwa-
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liÞkowane do strategii T3, w porównaniu z pozostaáymi, najczĊĞciej korzystaáy
z kredytów. Jak wynika z danych z tabeli 2, strategia ta cechuje gáównie kobiety,
osoby najmáodsze, rodziny czteroosobowe oraz najuboĪsze gospodarstwa domowe. W tej grupie respondentów udziaá osób, których gáównym Ĩródáem dochodu
są Ğrodki pochodzące z pracy we wáasnym gospodarstwie rolnym lub pozostaáych Ĩródeá (zasiáki, pomoc osób z zagranicy itp.) jest najwiĊkszy.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania umoĪliwiáy charakterystykĊ wybranych zachowaĔ
oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych w województwie maáopolskim oraz identyÞkacjĊ typów strategii oszczĊdnoĞciowych realizowanych
przez te gospodarstwa.
1. Badane wiejskie gospodarstwa domowe charakteryzują siĊ maáą skáonnoĞcią do oszczĊdzania, jednak nie jest ona mniejsza niĪ Ğrednia dla caáego
kraju. Prawie 60% respondentów nie posiadaáo oszczĊdnoĞci. Z kolei w grupie oszczĊdzających gospodarstw tylko 1/3 z nich posiadaáa oszczĊdnoĞci na
poziomie wyĪszym niĪ trzymiesiĊczne dochody gospodarstwa.
2. Gáównymi formami gromadzenia oszczĊdnoĞci przez analizowane wiejskie
gospodarstwa domowe byáy lokaty bankowe i gotówka. Zainteresowanie
pozostaáymi formami oszczĊdzania, takimi jak: papiery wartoĞciowe, lokaty
w dobrach materialnych, polisy ubezpieczeniowe byáo niewielkie.
3. OszczĊdnoĞci ankietowanych w gáównej mierze stanowiáy rezerwĊ na nieprzewidziane zdarzenia losowe, remont domu oraz zakup dóbr trwaáego uĪytku. Tylko 11% badanych gospodarstw gromadziáo oszczĊdnoĞci „na staroĞü”.
W tym przypadku zauwaĪono róĪnice miĊdzy Maáopolską a resztą kraju
w zakresie zachowaĔ oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych,
w których gromadzenie oszczĊdnoĞci na okres emerytury byáo, poza sytuacjami losowymi, drugim najwaĪniejszym motywem oszczĊdzania.
4. W przypadku badanych gospodarstw zidentyÞkowano tylko trzy strategie:
konserwatywną, bierną oraz dywersyÞkacji. Dominującą spoĞród szeĞciu
moĪliwych byáa strategia konserwatywna.

Literatura
ANDO A., MODIGLIANI F., 1963: The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, The American Economic Review 53(1), 1, 55–84.

29
ANIOàA P., GOàAĝ Z., 2012: Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych
w typologii strategii oszczĊdnoĞciowych gospodarstw domowych w Polsce, Materiaáy
i Studia NBP 282.
ANIOàA P., GOàAĝ Z., 2013a: Strategie oszczĊdnoĞciowe gospodarstw domowych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(27), 19–31.
ANIOàA P., GOàAĝ Z., 2013b: Zachowania oszczĊdnoĞciowe gospodarstw domowych
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PoznaĔ.
BAēBUàA P., 2006: OszczĊdnoĞci i wybór miĊdzyokresowy – podejĞcie behawioralne, Materiaáy i Studia NBP 208.
BYWALEC Cz., 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
CZAPIēSKI J. (red.), PANEK T., 2015: Diagnoza Spoáeczna 2015. Warunki i jakoĞü Īycia
Polaków, Contemporary Economics 9(4).
DEIRDRE E., 2007: Financial Inclusion and Capability in Rural Scotland, Scottish Council
Foundation, Edinburgh.
Fundacja Kronenberga, 2014: Postawy Polaków wobec oszczĊdzania, PBS, Warszawa.
GARCZARCZYK J., MOCEK M., SKIKIEWICZ R., 2014: Zachowania gospodarstw domowych na rynku usáug finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Cedewu.pl,
Warszawa.
GUS, 2014: Rocznik statystyczny województw 2013, Zakáad Wydawnictw Statystycznych,
Warszawa.
KATA R., 2010: Korzystanie przez rolników i przedsiĊbiorców wiejskich z usáug bankowych
– analiza preferencji i ograniczeĔ, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(322), 143–162.
KATA R., WALENIA A., PYRKOSZ D.S., 2015: Wykluczenie finansowe ludnoĞci wiejskiej
w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(38), 1–10.
KORENIK D., 2003: OszczĊdzanie indywidualne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu, Wrocáaw.
KUĝMIERCZYK K., 2011: Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji
w regionach, [w:] A. KusiĔska (red.), Konsumpcja a rozwój spoáeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa, 31–82.
MACIEJASZ-ĝWIATKIEWICZ M., 2012: Zachowania finansowe gospodarstw domowych,
[w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 38–64.
SMYCZEK S., 2012: Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych,
Placet, Warszawa.
SMYCZEK S., 2014: Przejawy unowoczeĞniania konsumpcji na rynkach finansowych, [w:]
E. KieĪel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowoczeĞniania konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 97–118.
STANISZ A., 2007: PrzystĊpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICS PL na przykáadach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
TNS Polska, 2014: OszczĊdzanie dáugoterminowe – opinie, postawy i oczekiwania polskiego
spoáeczeĔstwa, Warszawa.

30
Abstrakt

W opracowaniu podjĊto próbĊ identyÞkacji i charakterystyki poszczególnych typów strategii oszczĊdnoĞciowych wiejskich gospodarstw domowych
w województwie maáopolskim, a takĪe okreĞlenia motywów, którymi kierują siĊ
konsumenci podczas podejmowania decyzji o oszczĊdzaniu. W badaniach wykorzystano Ĩródáa pierwotne (kwestionariusz wywiadu – 394 respondentów) oraz
wtórne.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe wiejskie gospodarstwa domowe charakteryzują siĊ maáą skáonnoĞcią do oszczĊdzania. Prawie 60% respondentów nie posiadaáo jakichkolwiek oszczĊdnoĞci. Gáównymi
formami gromadzenia oszczĊdnoĞci przez wiejskie gospodarstwa domowe byáy
lokaty bankowe i gotówka. Zgromadzone Ğrodki pieniĊĪne stanowiáy rezerwĊ na
nieprzewidziane zdarzenia losowe, remont domu oraz zakup dóbr trwaáego uĪytku. Wiejskie gospodarstwa domowe róĪnią siĊ pod wzglĊdem realizowanych
strategii oszczĊdzania. W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrĊbniono trzy
strategie oszczĊdnoĞciowe, wĞród których dominującą byáa konserwatywna.
Sáowa kluczowe: zachowania oszczĊdnoĞciowe, wiejskie gospodarstwa domowe, województwo maáopolskie

Typology of saving strategies of rural households
(on the example of the Malopolska Province)
Abstract
The study is an attempt to identify and characterise different types of saving
strategies of rural households in the Maáopolska Province and to deÞne the motives standing behind the decision to start saving. Primary (interview questionnaire — 394 respondents) and secondary sources were used.
The conducted research allows for the conclusion that rural households in the
Maáopolska Province show low propensity to save. Almost 60% respondents did
not have any savings. The main forms of collecting savings by rural households
are bank deposits and cash. The savings were mostly a reserve for unforeseen
events, house renovations, and the purchase of durable goods. Rural households
vary in terms of saving strategy. The dominant strategy was the conservative
one.
Key words: saving behaviour, rural households, Maáopolska Province

