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I. Wprowadzenie

W badaniu mobilnoci gospodarstw domowych w Polsce wykorzystalimy
dane pochodz¹ce z panelu gospodarstw domowych, wybranych ze zbiorów
rocznych Bud¿etów gospodarstw domowych badanych przez GUS. Panel
zawiera 3001 gospodarstw. S¹ to gospodarstwa, które zosta³y wylosowane do
próby na okres czterech lat i w ci¹gu tego okresu nie zrezygnowa³y z uczestnictwa w badaniach oraz spe³ni³y wymagania formalne dotycz¹ce spójnoci
danych. Jako dochód gospodarstwa bralimy dochód rozporz¹dzalny, zarejestrowany przez GUS w miesi¹cu badania gospodarstwa.
Ka¿de gospodarstwo by³o badane przez jeden (zawsze ten sam) miesi¹c
w kolejnych czterech latach. Do naszych badañ wziêlimy pod uwagê gospodarstwa, które nie mia³y ujemnego dochodu rozporz¹dzalnego we wszystkich
rozwa¿anych latach. Oszczêdnoci s¹ obliczane jako ró¿nica miêdzy dochodem rozporz¹dzalnym i wydatkami gospodarstwa, tzn.
S = DOCHG – WYDG

(1)

a stopa oszczêdzania jako stosunek oszczêdnoci do dochodu rozporz¹dzalnego
:
S

DOCHG

SO = S/DOCHG

(2)

Tabela 1.
Klasyfikacja stóp oszczêdzania

poni¿ej 20%
od 20% do 5%
od 5% do 5%
od 5% do 20%
powy¿ej 20%
ród³o: Opracowanie w³asne.
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stopa bardzo niska (ujemna)
stopa niska (ujemna)
stopa bliska 0
stopa wysoka (dodatnia)
stopa bardzo wysoka (dodatnia)
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Stopê oszczêdzania wyra¿amy w procentach. Stopy oszczêdzania zosta³y
podzielone na 5 klas, którym przypisalimy nazwy: stopa bardzo niska (ujemna), stopa niska (ujemna), stopa bliska zeru, stopa wysoka (dodatnia), stopa
bardzo wysoka (dodatnia).
Rozk³ad dochodów gospodarstw w utworzonych klasach stop oszczêdzania
przedstawia tabela 2.
Tabela 2.
redni miesiêczny dochód gospodarstw w grupach sklasyfikowanych wed³ug wysokoci stopy
oszczêdzania

Stopa oszczêdzania

Dochód rozporz¹dzalny gospodarstwa (z³ miesiêcznie)
1997
1998
1999
2000
poni¿ej 20%
1024
1202
1312
1371
od 20% do 5%
1182
1338
1474
1620
od 5% do 5%
1357
1479
1537
1691
od 5% do 20%
1467
1592
1705
1834
powy¿ej 20%
1887
2019
2199
2437
Ogó³em
1465
1603
1738
1883
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Gospodarstwa sklasyfikowane w grupach o wy¿szych stopach oszczêdzania charakteryzuj¹ siê równie¿ wy¿szym miesiêcznym dochodem rozporz¹dzalnym we wszystkich latach.
Cechy gospodarstw uwzglêdnione w badaniu, to:
 g³ówne ród³o utrzymania (6 klas: praca najemna poza rolnictwem, praca
najemna poza rolnictwem i w rolnictwie, gospodarstwo rolne, w³asna
dzia³alnoæ lub wolny zawód, emerytura lub renta, pozosta³e niezarobkowe ród³o utrzymania),
 p³eæ g³owy gospodarstwa (2 klasy: mê¿czyzna, kobieta),
 wykszta³cenie g³owy gospodarstwa (4 klasy: wy¿sze, rednie ogólnokszta³c¹ce lub zawodowe, zasadnicze zawodowe, podstawowe lub ni¿sze),
 wiek g³owy gospodarstwa (5 klas: do 34 lat, 3544 lata, 4554 lata, 5564
lata, 65 lat i wiêcej),
 typ rodziny (5 klas: jednoosobowe, ma³¿eñstwo bez dzieci, ma³¿eñstwo i 1
lub 2 dzieci, ma³¿eñstwo i wiêcej ni¿ 2 dzieci, rodzic i dzieci, pozosta³e),
 grupa kwintylowa dochodu gospodarstwa,
 subiektywna ocena dochodu przez g³owê gospodarstwa (3 klasy: dobry,
redni, z³y).
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II. rednie stopy oszczêdzania gospodarstw domowych
w grupach demograficznych i spo³eczno-ekonomicznych
w latach 19972000

W tej czêci przedstawiamy zmiany struktury stopy oszczêdzania gospodarstw domowych w Polsce w latach 19972000 w ró¿nych grupach gospodarstw domowych wyodrêbnionych wed³ug kryteriów demograficznych i spo³eczno-ekonomicznych, zdefiniowanych we wprowadzeniu.
Mediana stopy oszczêdzania gospodarstw domowych ogó³em obni¿y³a siê
z 7,8% w 1997 do 7,5% w roku 1998, aby wzrosn¹æ w roku 1999 do 8,1% i ponownie obni¿yæ siê do 7,6% w roku 2000. G³ównym powodem tych mian by³o za³amanie siê wzrostu dochodów realnych badanego panelu gospodarstw domowych po roku 1998 i ich spadek w roku 2000 (w skali makroekonomicznej w roku 2000 wystêpowa³ jeszcze s³aby wzrost dochodów realnych w granicach 1
punktu procentowego (Rocznik Statystyczny GUS, 2002, s. 572).
Gospodarstwa, których g³ow¹ jest kobieta (jest ich ok. jedna trzecia)
oszczêdzaj¹ mniej od gospodarstw prowadzonych przez mê¿czyzn. Trendy
zmian stóp oszczêdzania tych dwu grup gospodarstw s¹ rozbie¿ne w latach
1997 i 2000, a zgodne tylko w roku 1999. W roku 1998 stopa oszczêdzania gospodarstw prowadzonych przez mê¿czyzn jeszcze ros³a, podczas gdy w gospodarstwach prowadzonych przez kobiety ju¿ nast¹pi³o zwolnienie wzrostu dochodów i oszczêdza³y one mniej.
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Rys. 1.
Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug p³ci g³owy gospodarstwa
domowego, 19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

W roku 1999 obie grupy gospodarstw oszczêdza³y nadal wiêcej w stosunku
do swoich dochodów. W roku 2000 gospodarstwa prowadzone przez mê¿czyzn
zmuszone by³y obni¿yæ oszczêdzanie, gdy¿ ich dochody realne zmala³y, podczas gdy gospodarstwa kobiet utrzyma³y swój poziom oszczêdzania w stosunku do dochodu, który równie¿ siê ustabilizowa³.
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Cech¹ funkcji oszczêdzania gospodarstw domowych w Polsce jest wysoka
 najwy¿sza ze wszystkich grup gospodarstw  stopa oszczêdzania osób m³odych w wieku do 34 lat. Nie jest to zgodne z teori¹ cyklu ¿ycia, wed³ug której
wród osób m³odych przewiduje siê raczej ujemne lub bardzo niskie stopy
oszczêdzania. W Polsce wyj¹tkowa pozycja gospodarstw osób m³odych wynika z ich awansu dochodowego po zmianie systemu ekonomicznego w 1989 roku oraz z wy¿szego (przeciêtnie) w tej grupie poziomu wykszta³cenia.
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Rys. 2.
Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug wieku g³owy gospodarstwa
domowego, 19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Jak wynika z rys. 2. w roku 2000 nast¹pi³o zwolnienie wzrostu stopy oszczêdzania tej grupy, zwi¹zane z pogorszeniem siê ogólnej sytuacji gospodarczej
w Polsce od 1999 roku. Nadal ros³y oszczêdnoci nastêpnej wiekowo grupy 
od 35 do 44 lat. Funkcja oszczêdzania tej grupy wiekowej jest ju¿ bardziej
zgodna z teori¹ cyklu ¿ycia, chocia¿ teoria przewiduje osi¹ganie najwy¿szych
oszczêdnoci ¿yciowych raczej w wieku oko³o 40 lat i wiêcej wówczas, gdy
w rodzinie zmniejszaj¹ siê wydatki zwi¹zane z wychowaniem dzieci. W badanym okresie w Polsce wysokie oszczêdnoci gospodarstw domowych osób
w wieku 3544 lata wynika³y tak¿e ze spadku liczby dzieci w tych gospodarstwach w porównaniu z okresami wczeniejszymi i czêstszym wystêpowaniem gospodarstw jednoosobowych.
Oszczêdnoci gospodarstw osób w wieku 4554 kszta³towa³y siê poni¿ej
redniej w poszczególnych latach, co znowu odbiega od ogólnego modelu oszczêdzania w cyklu ¿ycia. W gorszej sytuacji dochodowej by³y gospodarstwa
osób w wieku 5564 lata, które oszczêdzaj¹ mniej ni¿ grupy m³odsze. Grupa ta
mia³a najwiêksze trudnoci w adaptacji do warunków gospodarki rynkowej
ze wzglêdu na wiek, jak i inne cechy charakteryzuj¹ce jej status (wykszta³cenie, zawód, posiadany maj¹tek, liczba dzieci).
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Rys. 3.
Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug g³ównego ród³a utrzymania,
19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

W Polsce od wielu lat najwy¿szymi stopami oszczêdzania charakteryzuj¹
siê gospodarstwa pracownicze oraz pracowniczo-rolnicze. Te ostatnie wysunê³y siê w ostatnim okresie na pierwsze miejsce pod wzglêdem sk³onnoci do
oszczêdzania. Zwa¿ywszy na wysok¹ zmiennoæ stóp oszczêdzania rolników
(co wynika w du¿ym stopniu z sezonowoci osi¹gania przez nich dochodów)
oraz stabilnoæ oszczêdzania pracowników, mo¿na wnioskowaæ, ¿e posiadanie ziemi przez grupê gospodarstw pracowniczo-rolniczych stanowi dla nich
jedynie dodatkow¹ bazê do prowadzenia innej dzia³alnoci przynosz¹cej sta³y i wysoki dochód. Dodatkowym powodem ³¹czenia dzia³alnoci w rolnictwie
z prac¹ zarobkow¹ mo¿e byæ chêæ uzyskania ulg podatkowych, przys³uguj¹cych jedynie rolnikom (w tym np. p³acenie ni¿szych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne).
Pracuj¹cy na rachunek w³asny oszczêdzaj¹ w granicach redniej dla ogó³u
gospodarstw. Ich rzeczywiste oszczêdnoci s¹ zapewne wy¿sze, gdy¿ czêæ
dochodu rodziny jest traktowana jako dochód w³asnej firmy i w niej inwestowana. Z kolei czêæ dochodu firmy s³u¿y w rzeczywistoci konsumpcji rodziny, a nie rozwojowi firmy (np. u¿ywanie samochodów firmy na potrzeby rodziny), co statystycznie obni¿a wymagane dla tego poziomu konsumpcji oszczêdnoci.
Stopy oszczêdzania gospodarstw domowych osób o ró¿nym stopniu wykszta³cenia nie odzwierciedlaj¹ w pe³ni spodziewanych trendów, wystêpuj¹cych w krajach bardziej rozwiniêtych, zgodnie z którymi osoby o wykszta³ceniu wy¿szym wykazuj¹ z regu³y wysokie stopy oszczêdnoci ¿yciowych.
W Polsce taka sytuacja wystêpowa³a do roku 1998. W latach 19982000 gospodarstwa osób o wy¿szym wykszta³ceniu zarejestrowa³y ni¿sze stopy oszczêdnoci w stosunku do w³asnego dochodu. Wynika³o to zarówno z relatywnego
zwolnienia tempa wzrostu (a nawet spadku dochodów realnych w roku 1998
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i w roku 2000) oraz z czêstszego korzystania z kredytów, zarówno dla podtrzymania poziomu konsumpcji, jak równie¿ dla inwestycji.
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Rys. 4.

Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug wykszta³cenia g³owy gospodarstwa
domowego, 19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Podobnie jak w poprzednich latach [Liberda, 2000] na wysokim, stabilnym
poziomie utrzymuje siê stopa oszczêdzania osób z wykszta³ceniem zawodowym. Jest to kolejna cecha specyficzna funkcji oszczêdzania polskich gospodarstw w stosunku do modelu oszczêdzania gospodarstw domowych w bardziej rozwiniêtych krajach europejskich.
Model rodziny wyranie wp³ywa na sk³onnoæ do oszczêdzania gospodarstwa domowego. Wy¿sz¹ sk³onnoci¹ do oszczêdzania charakteryzuj¹ siê z regu³y gospodarstwa ma³¿eñstw bez dzieci  zarówno m³ode, jak i te, w których
dzieci ju¿ siê usamodzielni³y. Samotni rodzice oraz gospodarstwa jednoosobowe oszczêdzaj¹ mniej. Jest to w zasadzie zgodne z profilem konsumpcji
w rozszerzonym modelu cyklu ¿ycia, wed³ug którego planowanie ¿yciowych
oszczêdnoci uwzglêdnia nie tylko w³asne potrzeby konsumpcji w okresie
emerytury, ale tak¿e pewne transfery miêdzypokoleniowe. Rodziny posiadaj¹ce dzieci oszczêdzaj¹ czêsto powy¿ej redniej dla ogó³u gospodarstw mimo
ponoszenia bie¿¹cych kosztów utrzymania dzieci (czêæ z tych kosztów ma
charakter w istocie inwestycyjny, jak np. op³aty za kszta³cenie, ochronê zdrowia, sport).
W badanym okresie obserwujemy relatywnie wysoki poziom i stabilizacjê
stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wychowuj¹cych jedno lub dwoje
dzieci. Rodziny z trojgiem i wiêksz¹ liczb¹ dzieci mia³y ju¿ ni¿sz¹, ale równie¿
bardzo stabiln¹ stopê oszczêdzania w latach 19972000. Gospodarstwa jednoosobowe i samotni rodzice nawet zwiêkszyli swoj¹ sk³onnoæ do oszczêdzania w latach 19992000, chocia¿ osoby samotne nadal rejestruj¹ ujemne
oszczêdnoci, co wynika tak¿e z ich zad³u¿ania siê na cele inwestycyjne.
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Rys. 5.
Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug typu biologicznego rodziny,
19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Najwiêcej oszczêdzaj¹ gospodarstwa mieszane, wyodrêbnione wed³ug
ró¿nych kryteriów ³¹czenia osób powi¹zanych rodzinnie lub osób obcych. Te
gospodarstwa uzyskuj¹ czêsto bardzo wysokie, nadzwyczajne dochody, które
s¹ w du¿ym stopniu inwestowane.
Ostatnim rozpatrywanym kryterium podzia³u gospodarstw domowych by³o
uszeregowanie ich wed³ug postrzegania dochodu jako dobrego, redniego
lub z³ego. Subiektywna ocena dochodu gospodarstwa nie musi pokrywaæ siê
z bezwzglêdnie wysokim, rednim czy niskim poziomem obserwowanego dochodu, chocia¿ w du¿ym stopniu tak jest (tabela 3.).
Tabela 3.
redni dochód gospodarstw wed³ug subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa

Ocena sytuacji materialnej

Dochód rozporz¹dzalny gospodarstwa (z³)
1997
1998
1999
2000
Bardzo dobra
4991
4491
4594
4678
Raczej dobra
2476
2512
2824
3125
Przeciêtna
1520
1695
1843
2016
Raczej z³a
1094
1225
1334
1484
Z³a
979
1022
1183
1197
Ogó³em
1465
1603
1738
1883
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Osoby oceniaj¹ce swój dochód jako odpowiednio wysoki lub bardzo wysoki oszczêdzaj¹ najwiêcej i podobnie w ca³ym okresie. Stopy oszczêdzania gospodarstw oceniaj¹cych swoj¹ sytuacjê dochodow¹ jako redni¹ i z³¹ s¹ odpowiednio ni¿sze (rys. 6.).
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Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug subiektywnej oceny dochodu
gospodarstwa domowego, 19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Jednak¿e w roku 2000 w gospodarstwach osób oceniaj¹cych swój dochód
jako redni obni¿y³a siê stopa oszczêdzania, podczas gdy w gospodarstwach
osób oceniaj¹cych swój poziom dochodu jako z³y zwiêkszy³y siê oszczêdnoci.
Mo¿e to byæ wyrazem racjonalnoci postaw wobec osi¹ganego i oczekiwanego
poziomu dochodu. Ogólnie, wysoki bie¿¹cy dochód stanowi bardzo wa¿ny
czynnik wysokich oszczêdnoci, ale przewidywanie wzrostu dochodów mo¿e
je obni¿yæ. Natomiast obawa przed dalszym spadkiem dochodu mo¿e zwiêkszyæ stopê oszczêdzania.
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Rys. 7.
Mediany stóp oszczêdzania gospodarstw domowych wed³ug grupy kwintylowej dochodu
gospodarstwa domowego, 19972000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
ekonomia 17

35

Z. Barbara Liberda, Marek Pêczkowski

III. Mobilnoæ gospodarstw domowych miêdzy grupami
o wy¿szych lub ni¿szych stopach oszczêdzania w latach
19972000

W tej czêci opisujemy, jak zmienia³y siê stopy oszczêdzania gospodarstw
domowych w kolejnych badanych latach. Utworzony przez nas panel umo¿liwia ledzenie tych samych gospodarstw przez kolejne cztery lata. Po utworzeniu dla ka¿dego roku piêciu klas stóp oszczêdzania (tabela 1.) mo¿emy sprawdziæ, jak kszta³towa³a siê mobilnoæ gospodarstw w dwóch s¹siednich latach.
Tabele 4.6. przedstawiaj¹ rozk³ad przejæ z danej klasy w roku pocz¹tkowym do poszczególnych klas w roku nastêpnym. Metoda badania zaczerpniêta zosta³a z procesów Markowa [Podgórska i in., 2000]1.
Sporód gospodarstw o bardzo niskiej (poni¿ej 20%) stopie oszczêdzania
w 1997 roku ponad 1/3 pozosta³a w nastêpnym roku w tej samej klasie, natomiast 15% przesz³o do klasy o niskiej stopie oszczêdzania (20% do 5%),
a jedna dziesi¹ta do klasy o stopie oszczêdzania bliskiej zeru (5% do 5%).
Oko³o 15% gospodarstw przesunê³o siê do klasy o wysokiej stopie oszczêdzania (5% do 20%) i prawie jedna czwarta gospodarstw awansowa³a do klasy
o bardzo wysokiej stopie oszczêdzania (powy¿ej 20%).
Natomiast sporód gospodarstw o bardzo wysokiej stopie oszczêdzania
w 1997 roku ponad po³owa pozostaje w tej klasie. Porównuj¹c tabele 4.6.
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e fluktuacje miêdzy poszczególnymi klasami s¹ du¿e, jednak najwiêksza stabilnoæ wystêpuje w klasie o najwy¿szej stopie oszczêdzania (ok. 50% gospodarstw pozostaje w tej klasie). Mniejsza stabilnoæ w klasie
o najni¿szej stopie oszczêdzania wynika st¹d, ¿e znajduj¹ siê w niej gospodarstwa bior¹ce du¿e kredyty, które mog¹ byæ jednorazowe i niepowtarzaj¹ce siê
w pozosta³ych latach.

Tabela 4.
Macierz przejcia gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19971998

Stopy oszczêdzania 1998

Stopy oszczêdzania 1998
Ogó³em
<20% 20% do 5% 5% do 5% 5% do 20% 20%
Stopy <20%
36,7
15,2
10,7
14,7
22,7 100,0
oszczê- 20% do 5%
25,8
16,2
18,3
20,3
19,4 100,0
dzania 5% do 5%
23,1
16,4
16,2
22,4
21,9 100,0
1997
5% do 20%
14,6
12,7
18,6
23,9
30,2 100,0
20%+
12,3
8,2
10,0
18,8
50,8 100,0
Ogó³em
20,7
12,7
13,9
19,8
32,9 100,0
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
1 Metoda ta jest tak¿e wykorzystywana do badania konwergencji krajów i regionów [Quah,
1993; Wójcik, 2004] oraz np. do oceny stopnia lojalnoci klientów.
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Rys. 8.
Mobilnoæ gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19971998

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
Tabela 5.
Macierz przejcia gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19971998

Stopy oszczêdzania 1998

Stopy oszczêdzania 1999
Ogó³em
<20% 20% do 5% 5% do 5% 5% do 20% 20%
35,7
15,3
11,4
19,8
17,8 100,0
Stopy <20%
oszczê- 20% do 5% 24,9
20,5
14,7
21,3
18,6
100,0
dzania 5% do 5%
18,7
17,5
15,3
25,9
22,5
100,0
1998
5% do 20%
15,6
10,4
15,0
26,9
32,1 100,0
20%+
11,6
7,2
9,7
19,0
52,5 100,0
Ogó³em
20,1
12,6
12,5
22,0
32,8 100,0
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
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Rys. 9.
Mobilnoæ gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19981999

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
Tabela 6.
Macierz przejcia gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19971998

Stopy oszczêdzania 1999

Stopy oszczêdzania 2000
Ogó³em
20% 20% do 5% 5% do 5% 5% do 20% 20%
37,9
14,0
12,8
17,4
17,9 100,0
Stopy 20%
oszczê- 20% do 5% 26,4
18,2
15,3
21,1
19,0
100,0
dzania 5% do 5%
17,3
16,8
16,0
26,9
23,1
100,0
1999
5% do 20%
14,6
13,7
14,1
29,7
27,9 100,0
20%
10,2
8,7
10,1
22,7
48,3 100,0
Ogó³em
19,6
13,1
12,9
23,5
30,9 100,0
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.
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Rys. 10.
Mobilnoæ gospodarstw domowych wed³ug stóp oszczêdzania w latach 19992000

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Ró¿nice w mobilnoci gospodarstw miêdzy kolejnymi latami s¹ niewielkie. W ci¹gu trzech lat (19972000) sporód gospodarstw niemobilnych (niezmieniaj¹cych swojego przedzia³u stopy oszczêdzania) ponad jedna trzecia
gospodarstw pozostaje w klasie o najni¿szej stopie oszczêdzania (poni¿ej
20% dochodu), a ponad jedna szósta gospodarstw nie opuszcza klasy o nadal
ujemnych stopach oszczêdzania (od 20% do 5% dochodu).
Podobna proporcja gospodarstw (oko³o jednej szóstej) pozostaje w grupie
o stopach oszczêdzania bliskich zeru, a jedna czwarta gospodarstw nie opuszcza klasy o stopach oszczêdzania od 5% do 20% dochodu. Po³owa gospodarstw
utrzymuje siê w grupie o najwy¿szych stopach oszczêdzania powy¿ej 20%
dochodu.
Na skumulowanych wykresach s³upkowych (rys. 8.10.) pokazano równie¿
liczebnoci gospodarstw, które przechodzi³y z danej klasy w roku pocz¹tkowym do poszczególnych klas w roku nastêpnym. Klasy gospodarstw o wysoekonomia 17
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kiej stopie oszczêdzania s¹ najliczniejsze (ponad po³owa gospodarstw oszczêdza powy¿ej 5% dochodu, a ok. 1/3 gospodarstw oszczêdza wiêcej ni¿ 20% dochodu).
Na podstawie oszacowanych macierzy przejcia miêdzy latami 19971998,
19981999 oraz 19992000 trudno jest okreliæ d³ugookresow¹ mobilnoæ gospodarstw domowych do grup o wy¿szych lub ni¿szych poziomach stóp oszczêdzania. Gdyby przyj¹æ za³o¿enie, ¿e mobilnoæ gospodarstw nie zmienia siê
w czasie, wówczas mo¿na by³oby wnioskowaæ o d³ugookresowym rozk³adzie
gospodarstw domowych z punktu widzenia stóp oszczêdzania. Otrzymalibymy wówczas rozk³ad ergodyczny, obrazuj¹cy d³ugookresow¹ strukturê gospodarstw, wskazuj¹c¹ prawdopodobieñstwo znalezienia siê w grupach o wy¿szym, ni¿szym lub tym samym poziomie stopy oszczêdzania.
W celu weryfikacji tego za³o¿enia oszacowano d³ugookresowy rozk³ad gospodarstw z punktu widzenia stóp oszczêdzania, rozpoczynaj¹c proces Markowa od macierzy przejæ w ró¿nych latach (19971998, 19981999 i 19992000).
Tabela 7. przedstawia d³ugookresowy rozk³ad gospodarstw z punktu widzenia stóp oszczêdzania dla poszczególnych okresów pocz¹tkowych.
Tabela 7.
D³ugookresowy rozk³ad gospodarstw domowych z punktu widzenia stóp oszczêdzania

Poziomy stóp oszczêdzania
<20%
20% do 5% 5% do +5% 5% do 20%
D³ugookresowy rozk³ad gospodarstw domowych

20%+

Lata*
19971998
0,211
0,127
0,137
0,196
0,328
19981999
0,198
0,125
0,125
0,221
0,332
19992000
0,198
0,132
0,130
0,236
0,303
* Okresy przejcia rozpoczynaj¹ce procesy Markowa
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych Bud¿ety gospodarstw domowych, 19972000,
GUS, Warszawa.

Z tabeli 7. wynika, ¿e w trzech d³ugookresowych rozk³adach gospodarstw
domowych wobec stóp oszczêdzania najwiêksze by³oby prawdopodobieñstwo
znalezienia siê w grupie o najwy¿szych stopach oszczêdzania, czyli powy¿ej
20% dochodu gospodarstwa.
Prawdopodobieñstwo znalezienia siê w grupie o najni¿szych stopach
oszczêdzania wynosi³oby oko³o 0,2. Najmniej liczne grupy gospodarstw znalaz³yby siê w przedzia³ach stóp oszczêdzania od 20% do 5% oraz od 5% do
+5 % dochodu.
Oznacza to polaryzacjê rozk³adu gospodarstw domowych ze wzglêdu na
stopy oszczêdzania. D³ugookresowa struktura gospodarstw domowych wykazuje relatywnie niski udzia³ gospodarstw nieoszczêdzaj¹cych w ogóle lub
maj¹cych niewielkie dodatnie lub nieco wiêksze ujemne oszczêdnoci.
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Natomiast grupy gospodarstw o bardzo wysokich dodatnich oszczêdnociach oraz gospodarstwa o bardzo niskich oszczêdnociach maj¹ tendencjê
do zachowania tych samych stóp oszczêdzania w czasie.
V. Podsumowanie

W artykule badano mobilnoæ gospodarstw domowych miêdzy klasami
gospodarstw o ró¿nych stopach oszczêdzania w latach 19972000. Oszacowano d³ugookresowy rozk³ad gospodarstw ze wzglêdu na stopy oszczêdzania,
czyli prawdopodobieñstwo znalezienia siê gospodarstwa w grupach o ró¿nych przedzia³ach stóp oszczêdzania.
Mediana stopy oszczêdzania gospodarstw domowych obni¿y³a siê z 7,8%
w 1997 do 7,5% w roku 1998, aby wzrosn¹æ w roku 1999 do 8,1% i ponownie
obni¿yæ siê do 7,6% w roku 2000.
W kolejnych latach sporód gospodarstw o najni¿szej stopie oszczêdzania
ponad jedna trzecia pozostawa³a w swojej klasie. W grupie powy¿ej 5% stopy
oszczêdzania jedna czwarta gospodarstw utrzymywa³a ten poziom oszczêdzania, a w klasie powy¿ej 20% stopy oszczêdzania po³owa gospodarstw pozostawa³a w swojej klasie.
W d³ugim okresie prawdopodobieñstwo znalezienia siê w grupie o najni¿szych stopach oszczêdzania wynosi³oby oko³o 0,2. Najmniejsze grupy gospodarstw znalaz³yby siê w przedzia³ach stóp oszczêdzania od 20% do 5% oraz
od 5% do +5 % dochodu. Prawdopodobieñstwo znalezienia siê w grupie
oszczêdzaj¹cej powy¿ej 20% dochodu by³o najwiêksze (0,3). Oznacza to polaryzacjê rozk³adu gospodarstw domowych wzglêdem stóp oszczêdzania.
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Households Saving Mobility in Poland

In this paper we analyse the saving mobility of Polish households, e.g. the mobility of households between classes of different saving rates. The analysis is
based on the household budget panel data of 3001 Polish households surveyed
in the same month during four consecutive years. The panel sample group was
selected by authors from 30 000 households surveyed by Polish Central Statistical Office each year. We apply the Markov mobility matrices. The long term
ergodic structure of households with regard to saving rates is estimated. It
illustrates the probability of a household to fall into one of the saving rates
range.
Our results show that during four consecutive years (19972000), one third of
the households which saved less than 20% of the household disposable income
remained in their class. In the class of households that saved more than 20% of
the household disposable income half of the households kept these high saving
rates.
In the long term, the probability of falling into a group of households with lowest saving is 0.2. Groups falling into 20% to 5% and 5% to 5% saving rates
would be the least numerous. The highest probability (0.3) was to get into
a group that saved more than 20% of the household disposable income. It
shows the tendency towards polarization of the households with regard to saving rates.
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