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Globalizacja rynków Þ nansowych i towarzysz cy jej coraz intensywniejszy 
proces internacjonalizacji instytucji Þ nansowych nie pozostaj  bez wp ywu na 
konsumenta i jego zachowania na rynku. Wzrost wagi tej problematyki pot go-
wany jest tak e rozwojem technologicznym, rozszerzeniem oferty rynkowej do-
st pnej dla konsumentów oraz zmianami cywilizacyjno-kulturowymi [Smyczek 
2014, s. 97].

W globalnej gospodarce rynkowej, w ród ró nych obszarów zachowa  kon-
sumenta na rynku, szczególne miejsce zajmuj  zachowania Þ nansowe przebie-
gaj ce na rynkach Þ nansowych. Zachowania te odnosz  si  do wyborów kon-
sumenta podczas poszukiwania, zakupów, u ytkowania, oceny oraz rozdyspo-
nowania us ug Þ nansowych, które zaspokajaj  jego potrzeby [Smyczek 2012, 
s. 58–59]. 

W teoriach dotycz cych zachowa  Þ nansowych gospodarstw domowych 
szczególna uwaga po wi cona jest kwestii gromadzenia oszcz dno ci. Punkt 
wyj cia w analizach zachowa  oszcz dno ciowych gospodarstw domowych sta-
nowi  teorie dochodowe Keynesa oraz Friedmana, a tak e teoria cyklu ycia 
Modiglianiego i Brumberga. Pierwsza z wymienionych teorii – hipoteza docho-
du absolutnego – zak ada, e poziom konsumpcji uzale niony jest od dochodu 
bie cego. Z kolei, wed ug teorii dochodu permanentnego Friedmana, wydat-
ki konsumpcyjne gospodarstw domowych zale  w g ównej mierze od docho-
du sta ego (permanentnego), rozumianego jako przeci tny dochód uzyskiwany 
w ci gu ca ego ycia konsumenta. Teoria cyklu ycia wyró nia dwa okresy: czas 
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pracy, w trakcie którego jednostka akumuluje bogactwo, oraz czas emerytury, 
kiedy jednostka mo e skorzysta  ze zgromadzonego w czasie pracy bogactwa, 
co pozwala na utrzymanie okre lonego standardu ycia nawet w okresie uzyski-
wania mniejszych dochodów [Ando i Modigliani 1963, s. 56].

Teorie dochodowe i teoria cyklu ycia zak adaj  w pe ni racjonalne zacho-
wania jednostek, które w praktyce nie wyst puj . W 1975 roku Katona stwierdzi , 
e najwa niejsz  rol  w kszta towaniu zachowa  nabywców odgrywaj  czynniki 

o charakterze psychologicznym, a oszcz dzanie jest wypadkow  zdolno ci i ch -
ci oszcz dzania [Garczarczyk i in. 2014, s. 18]. W lad za tym autorem w nurcie 
prac z zakresu ekonomii powszechnie przyjmuje si , e konsumenci na rynku 
dzia aj  z ograniczon  racjonalno ci . 

W 1988 roku Shefrin i Thaler stworzyli behawioraln  hipotez  cyklu ycia 
bazuj c  na samokontroli (ang. self-control) i systemie ksi gowania umys owe-
go (ang. mental accounting). Podstaw  tej teorii nie tylko by a analiza zachowa  
racjonalnych, ale tak e rzeczywiste ludzkie zachowanie. Badania nad efektem 
samokontroli prowadzili tak e Rha, Montalto i Hanna, udowadniaj c w nich, 
e gospodarstwa domowe, które stosowa y si  do ustanowionych zasad oszcz -

dzania (ang. saving rules) wi cej oszcz dzi y ni  te, które takich zasad nie sto-
sowa y. Mental accounting polega na dokonywaniu w procesie podejmowania 
decyzji mentalnej kalkulacji zysków i strat. Proces rachunkowo ci mentalnej jest 
zró nicowany w zale no ci od wybranej strategii Þ nansowej realizowanej przez 
gospodarstwa domowe [Ba bu a 2006, s. 50].

Jak wynika z bada  krajowych [Kata 2010, s. 144; Ku mierczyk 2011, 
s. 33; Maciejasz- wi tkiewicz 2012, s. 45] i zagranicznych [Deirdre 2007, s. 53], 
strategie oszcz dno ciowe realizowane przez gospodarstwa domowe ró ni  si  
w zale no ci od miejsca zamieszkania konsumentów (miasto lub wie ). Jak 
wskazuj   Kata i inni [2015, s. 8], przyczyny zró nicowania zachowa  Þ nanso-
wych pomi dzy mieszka cami miast i wsi le  zarówno po stronie popytowej, 
jak i poda owej. Do tych pierwszych nale y zaliczy  ma e dochody ludno ci 
wiejskiej oraz czynniki behawioralne i edukacyjne. Z kolei po stronie poda owej 
nale y wskaza  s aby rozwój infrastruktury Þ nansowej na obszarach niezurba-
nizowanych, niedopasowanie oferty us ug do potrzeb lokalnych klientów oraz 
asymetri  informacji.

Strategie Þ nansowe gospodarstw domowych s  tak e zró nicowane regio-
nalnie. Pewnych informacji na ten temat dostarczaj  badania empiryczne do-
tycz ce sytuacji yciowej Polaków, przeprowadzone w ramach projektu Dia-
gnoza Spo eczna. W wietle tych bada  zdecydowanie najrzadziej posiadanie 
oszcz dno ci deklarowa y gospodarstwa domowe z województw warmi sko-
-mazurskiego (70% z nich nie posiad o adnych oszcz dno ci) i kujawsko-po-
morskiego (prawie 65%) [Czapi ski i Panek 2015, s. 56]. Ró nice w sk onno ci 
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do oszcz dzania gospodarstw domowych w zale no ci od przynale no ci admi-
nistracyjnej do danego województwa zosta y zauwa one równie   w badaniach 
przeprowadzonych przez TNS Polska dla Zwi zku Banków Polskich [TNS Pol-
ska 2014, s. 16–17]. 

Maj c na uwadze regionalne zró nicowanie zachowa  oszcz dno ciowych 
konsumentów, jak równie  ró nice w zachowaniach Þ nansowych mi dzy miej-
skimi i wiejskimi gospodarstwami domowymi, konieczne wydaje si  poznanie 
specyÞ ki zachowa  oszcz dno ciowych wybranych grup konsumentów. Otrzy-
mane informacje mog  pos u y  do przeprowadzenia segmentacji klientów in-
stytucji Þ nansowych, budowy przez nie skutecznych strategii marketingowych, 
stworzenia oferty produktów dopasowanych do mieszka ców wsi, co bezpo red-
nio mo e wp yn  na wzrost poziomu inkluzji Þ nansowej na obszarach wiej-
skich. 

G ównym celem pracy jest identyÞ kacja i charakterystyka poszczególnych 
typów strategii oszcz dno ciowych wiejskich gospodarstw domowych w woje-
wództwie ma opolskim, a tak e okre lenie motywów, którymi kieruj  si  konsu-
menci, podejmuj c decyzje o oszcz dzaniu.

Metody bada

Podstawowym ród em danych do analizy i wnioskowania by y informacje 
pierwotne pochodz ce z bada  w asnych. W badaniach wykorzystano technik  
wywiadu osobistego. Badania mia y charakter bada  regionalnych. Zakres prze-
strzenny bada  obj  wiejskie  obszary województwa ma opolskiego.

Badania przeprowadzono w 2014 roku na grupie 384 respondentów. Doboru 
respondentów dokonano metod  doboru warstwowego proporcjonalnego. War-
stwami (grupami) próby by y podregiony województwa ma opolskiego wed ug 
klasyÞ kacji GUS [2013, s. 96–97]. Struktura próby badawczej pod wzgl dem 
podregionu zamieszkania i p ci odpowiada a populacji generalnej. 

W ród osób, które uczestniczy y w badaniu, 54% stanowi y kobiety, a 46% 
m czy ni. W badaniach bra y udzia  tylko osoby pe noletnie (powy ej 18. roku 
ycia). Prawie 45% badanych stanowi y osoby w wieku 18–35 lat, 36% osoby 

w wieku 36–55 lat. Co pi ty respondent mia  powy ej 55 lat. Najliczniejsza gru-
pa respondentów mia a wykszta cenie wy sze (49%). Osoby z wykszta ceniem 
rednim stanowi y 36% ogó u badanych. Pozostali respondenci deklarowali wy-

kszta cenie zawodowe. Du y udzia  osób z wykszta ceniem wy szym wynika 
z tego, e osoby te ch tniej wyra a y ch  udzia u w badaniach. Dominuj c  
grup  respondentów by y osoby pracuj ce (2/3 badanych). W badaniach wzi -
li  udzia  tak e studenci (19%), emeryci i renci ci (9%). Najmniej liczn  grup  
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byli bezrobotni (8%). Dominowa y czteroosobowe gospodarstwa domowe oraz 
gospodarstwa, w których przeci tny miesi czny poziom dochodu netto na osob  
w rodzinie mie ci  si  w przedziale 501–1000 z .

Do realizacji wyznaczonego celu zastosowano wska niki struktury oraz 
niehierarchiczn  metod  analizy skupie  – grupowanie metod  k- rednich. Ce-
lem tej metody jest wyodr bnienie homogenicznych grup konsumentów przy 
zachowaniu minimalizacji zmienno ci wewn trz skupie  oraz maksymalizacji 
zmienno ci mi dzy poszczególnymi skupieniami [Stanisz 2007, s. 127–128]. 
W celu porównania otrzymanych wyników z innymi badaniami w analizie przy-
j to podzia  populacji na sze  skupie  (sze  strategii oszcz dno ciowych) 
wed ug Anio y i Go asia [2013b, s. 78]. Wyniki bada  zosta y przedstawione 
w formie opisowej i graÞ cznej (tabele i wykresy).

Portfel oszcz dno ciowy wiejskich gospodarstw 
domowych

Oszcz dno ci gospodarstw domowych s  cz ci  dochodu, która nie jest 
przeznaczona do spo ycia i która jest przechowywana w gotówce, instrumentach 
Þ nansowych i zasobach rzeczowych [Korenik 2003, s. 119]. Jednym z kryteriów 
podzia u oszcz dno ci jest ich dobrowolno  gromadzenia. Na podstawie tego 
kryterium w w skim zakresie wyró nia si  oszcz dzanie dobrowolne i przymu-
sowe. Oszcz dzanie dobrowolne oznacza wiadom , woln  od zewn trznych 
nacisków rezygnacj  gospodarstwa domowego z wydatkowania cz ci swych 
dochodów na bie ce cele konsumpcyjne. O oszcz dzaniu przymusowym mówi-
my wówczas, gdy rezygnacja z wydatkowania cz ci dochodów na konsumpcj  
odbywa si  pod przymusem prawnym (np. obowi zkowe sk adki emerytalne) lub 
przymusem ekonomicznym (w warunkach deÞ cytu towarów na rynku) [Bywalec 
2009, s. 163]. W niniejszym opracowaniu analizie poddano tylko oszcz dno ci 
o charakterze dobrowolnym.

Podstawowym kryterium analitycznym wykorzystywanym w badaniu za-
chowa  oszcz dno ciowych gospodarstw domowych jest sk onno  do oszcz -
dzania mierzona odsetkiem gospodarstw deklaruj cych posiadanie oszcz dno ci 
[Anio a i Go a  2012, s. 37]. Jak wynika z przeprowadzonych bada , prawie  
40% analizowanych gospodarstw domowych posiada o oszcz dno ci. Otrzyma-
ne rezultaty s  zbie ne z wnioskami badania Diagnozy Spo ecznej, z których 
wynika, e w 2013 roku oszcz dno ci posiada o 41% polskich gospodarstw do-
mowych, a w 2015 roku odpowiednio 45% [Czapi ski i Panek 2015, s. 56]. 
Oszcz dno ci posiada y w równym stopniu kobiety i m czy ni, g ównie osoby 
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w wieku 35–54 lat, osoby najlepiej wykszta cone oraz gospodarstwa domowe 
posiadaj ce najwi kszy dochód netto przypadaj cy na osob  w rodzinie.   

Drugim wska nikiem charakteryzuj cym zachowania oszcz dno ciowe 
gospodarstw domowych jest stopa oszcz dzania mierzona relacj  poziomu 
oszcz dno ci gospodarstwa domowego do jego dochodów [Anio a i Go a  2012, 
s. 38]. W grupie oszcz dzaj cych gospodarstw domowych (n = 150) tylko 35% 
jednostek posiada o oszcz dno ci wi ksze od trzymiesi cznych dochodów go-
spodarstwa. Wyniki te s  na ni szym poziomie ni  rezultaty uzyskane w bada-
niu Diagnoza Spo eczna, w wietle którego prawie 42% Polaków w 2013 roku 
deklarowa o oszcz dno ci na poziomie wy szym ni  trzymiesi czne dochody 
gospodarstwa domowego [Czapi ski i Panek 2015, s. 56]. Otrzymana ró nica 
wynika z tego, e rezultaty zamieszczone we wspomnianym raporcie dotycz  
ca ej populacji Polaków, a w niniejszym opracowaniu próba zosta a zaw ona 
do mieszka ców wsi jednego z województw. 

Mimo znacz cego rozwoju rynku us ug Þ nansowych  w Polsce w ostatnim 
okresie oraz wzrostu aktywno ci promocyjnej instytucji Þ nansowych, Polacy 
preferuj  tradycyjne produkty umo liwiaj ce oszcz dzanie i pozostaj  nieufni 
wobec alternatywnych metod inwestowania wolnych rodków [Anio a i Go a  
2012, s. 39]. Jak wynika z przeprowadzonych bada , najwi kszy udzia  w struk-
turze sk adników portfela oszcz dno ciowego wiejskich gospodarstw domowych 
maj  tradycyjne lokaty. T  form  oszcz dzania wskaza o 66% oszcz dzaj cych 
gospodarstw domowych. Otrzymane wyniki s  zbie ne z rezultatami bada  in-
nych autorów, z których wynika, e 67% respondentów w 2013 roku posiada o 
lokaty bankowe [Czapi ski i Panek 2015, s. 57].

Kolejn  form  oszcz dzania jest gotówka. Prawie 50% oszcz dzaj cych 
respondentów z o y o deklaracj , e dysponuje wolnymi rodkami w gotówce. 
W porównaniu z rezultatami bada  innych autorów [Czapi ski i Panek 2015, 
s. 57], uzyskano warto ci wi ksze o 4 p.p. Otrzymane wyniki potwierdzaj  to, e 
wiejskie gospodarstwa domowe cechuje tradycjonalizm i du e „przywi zanie” 

do gotówki. Sytuacja ta mo e wynika  równie  z gorszego dost pu do infra-

struktury Þ nansowej na obszarach wiejskich.

Trzecim najcz ciej preferowanym produktem oszcz dno ciowym by y jed-

nostki funduszy inwestycyjnych. Ich udzia  w portfelu oszcz dno ciowym wiej-

skich gospodarstw domowych w porównaniu z dwoma wcze niej omówionymi 

formami oszcz dzania jest jednak ma y i wynosi 5%. Do 2007 roku ta forma 

inwestowania by a bardzo popularna w Polsce, jednak po krajowym kryzysie 

Þ nansowym, w wyniku znacznego zmniejszenia warto ci zgromadzonych jed-

nostek w funduszach, obserwuje si  mniejsze zainteresowanie gospodarstw do-

mowych t  form  lokowania wolnych rodków Þ nansowych. 
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Znaczenie pozosta ych form oszcz dzania by o wyra nie mniejsze. Jedynie 

3% wiejskich gospodarstw domowych województwa ma opolskiego zainwe-

stowa o wolne rodki w obligacje, a 1% posiada o akcje, które g ównie zosta y 

nabyte w powszechnych programach prywatyzacji. Zdaniem Smyczka [2014, 

s. 99], niski poziom korzystania z us ug Þ nansowych oferowanych przez ry-

nek kapita owy wynika z jednej strony z braku wolnych rodków Þ nansowych, 

a z drugiej z niepewno ci co do uzyskania korzy ci Þ nansowych i z obawy 

o utrat  rodków. W ród pozosta ych form oszcz dzania nale y wymieni  za-

kup nieruchomo ci oraz polis ubezpieczeniowych. Tylko trzech respondentów 

zadeklarowa o posiadanie produktów Þ nansowych umo liwiaj cych zbieranie 

rodków pieni nych na przysz  emerytur  (konta IKE i IKZE).

Wa nym aspektem zachowa  oszcz dno ciowych s  motywy gromadzenia 

oszcz dno ci. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 1, g ównym 

celem gromadzonych oszcz dno ci przez wiejskie gospodarstwa domowe by y 

niespodziewane wydatki na sytuacje losowe. Tak  odpowied  wskaza o 70% 

oszcz dzaj cych ankietowanych. Otrzymane rezultaty s  zbie ne z wynikami 

ogólnopolskich bada  [Czapi ski i Panek 2015, s. 57]. W dalszej kolejno ci an-

kietowani przeznaczyli oszcz dno ci na remont domu (30%) i zakup dóbr trwa-

ego u ytku (25%). Prawie 20% respondentów oszcz dza o na przysz o  dzieci. 

Niepokoj ce jest, e tylko 11% badanych odk ada o pieni dze na okres eme-

rytury. Otrzymane wyniki w przypadku tego motywu oszcz dzania s  zbie ne 

z rezultatami bada  Fundacji Kronenberga [2014, s. 42].
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Rysunek 1

Motywy oszcz dzania wiejskich gospodarstw domowych (n = 150; wyrób wielokrotny, 

258 wskaza )

ród o: Badania w asne.
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Typy strategii oszcz dno ciowych wiejskich 
gospodarstw domowych

W celu wyodr bnienia poszczególnych typów strategii oszcz dno ciowych 

wiejskich gospodarstw domowych zastosowano niehierarchiczn  metod  ana-

lizy skupie  – grupowanie metod  k- rednich. Podstawowym kryterium klasy-

Þ kacji dokonanej przy zastosowaniu analizy skupie  by y ró ne formy oszcz -

dzania i inwestowania. Analiz  przeprowadzono na podstawie siedmiu zmien-

nych: gotówka, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, dodatkowe fundusze 

emerytalne, obligacje, akcje oraz pozosta e formy inwestowania. Na podstawie 

przyj tych kryteriów segmentacji wyodr bniono trzy typy strategii oszcz dno-

ciowych wiejskich gospodarstw domowych: T1 – strategi  dywersyÞ kacji, T2 

– strategi  biern  oraz T3 – strategi  konserwatywn , co zosta o zaprezentowane 

na rysunku 2 i w tabeli 1. W tabeli 2 przedstawiono podstawowe informacje do-

tycz ce wybranych czynników determinuj cych zachowania oszcz dno ciowe 

wiejskich gospodarstw domowych w poszczególnych typach. 

38%

47%

15%

strategia dywersyfikacji
(T1)

strategia bierna (T2)

strategia konserwatywna
(T3)

Rysunek 2

Strategie oszcz dno ciowe wiejskich gospodarstw domowych (n = 150)

ród o: Badania w asne.

Tabela 1

Typy strategii oszcz dno ciowych w wiejskich gospodarstwach domowych (cz sto  deklaro-

wania posiadania poszczególnych produktów oszcz dno ciowych – % gospodarstw; n = 150)

Forma oszcz dno ci
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

ród o: Badania w asne.
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Tabela 2

Czynniki determinuj ce poszczególne typy strategii oszcz dno ciowych wiejskich gospo-

darstw domowych (n = 150)

Wyszczególnienie

Typ strategii

dywersyfi-

kacji
bierna

konserwa-

tywna

%

P e  respondenta
kobieta 44 54 57

m czyzna 56 46 43

Wiek respondenta 

[lata]

do 24 13 12 21

25–35 11 16 19

35–44 23 26 22

45–54 27 22 20

55–64 15 14 9

65 i wi cej 11 10 9

Wykszta cenie 

respondenta

podstawowe/gimnazjalne 8 7 6

zawodowe 24 25 25

rednie 47 49 45

wy sze 21 19 24

Wielko  

gospodarstwa 

domowego

jednoosobowe 4 5 6

dwuosobowe 17 14 14

trzyosobowe 23 23 24

czteroosobowe 24 29 30

pi cioosobowe 32 29 26

Przeci tny, 

miesi czny 

dochód netto 

na osob  

w gospodarstwie 

domowym [z ]

500 z 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

G ówne ród o 

dochodu 

w gospodarstwie 

domowym

praca 77 71 67

dochód z gospodarstwa 

rolnego
5 4 7

renta/emerytura 12 16 15

inne 6 9 11

Rachunek 

w banku 

lub SKOK

tak 77 80 84

nie 23 20 16

Kredyt
konsumpcyjny 20 24 27

hipoteczny 3 7 8

ród o: Badania w asne.
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Wiejskie gospodarstwa domowe województwa ma opolskiego charaktery-

zuj  si  mniejszym zró nicowaniem stosowanych strategii oszcz dno ciowych, 

w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi. Jak wynika z bada  Anio y i Go asia 

[2013a, s. 23], w polskich gospodarstwach domowych zidentyÞ kowano a  sze  

strategii. W analizowanej grupie podmiotów nie stwierdzono strategii: wybit-

nie konserwatywnej, agresywnej i ma ego ryzyka. Wynika to z tego, e portfel 

oszcz dno ciowy wiejskich gospodarstw domowych nie jest zdywersyÞ kowany 

i tworz  go g ównie lokaty bankowe i gotówka. 

Jedn  z wyodr bnionych strategii by a strategia dywersyÞ kacji (T1) repre-

zentowana przez najmniej liczn  grup  gospodarstw (15%), cechuj ca si  naj-

wy sz  stop  oszcz dzania. W zdywersyÞ kowanym portfelu oszcz dno ciowym 

wolne rodki przechowywane by y w formie gotówkowej (72% badanych go-

spodarstw) oraz na bankowych rachunkach terminowych (75%). W porównaniu 

z pozosta ymi wyodr bnionymi grupami w strukturze portfela oszcz dno ciowe-

go wi ksze znaczenie mia y inne formy oszcz dzania, tak e jednostki funduszy 

inwestycyjnych czy inwestycje w akcje. Respondenci z tej grupy, w porównaniu 

z pozosta ymi grupami strategii, rzadziej deklarowali posiadanie kredytów hipo-

tecznych i konsumpcyjnych, reprezentowali równie  postaw , e wol  oszcz -

dza  ni  y  „na kredyt”. W tej grupie znajdowali si  g ównie m czy ni, osoby 

w wieku 35–54 lat oraz z wykszta ceniem zawodowym i rednim. Dominowa y 

w niej rodziny wieloosobowe. Gospodarstwa domowe reprezentuj ce strategi  

T1 cechuj  si  najkorzystniejsz  sytuacj  dochodow . 

Kolejny wyodr bniony typ strategii oszcz dno ciowej stanowi strategia 

bierna (T2), któr  reprezentuje prawie 40% badanych. Grupa ta charakteryzuje 

si  najni sz  stop  oszcz dzania. Prawie 60% osób z tej grupy posiada o loka-

ty bankowe, a 39% mia o oszcz dno ci w gotówce. Wykorzystanie alternatyw-

nych do lokat instrumentów Þ nansowych w tej grupie by o równie  najmniejsze. 

W porównaniu z wcze niej omówion  strategi  (T1), respondenci reprezentuj cy 

strategi  T2 cz ciej korzystali z ró nych rodzajów kredytów. By y to kobiety, 

badani w wieku 35–54 lat, z wykszta ceniem rednim. Strategi  T2 preferuj  

g ównie renci ci i emeryci.

Jak wynika z przeprowadzonych bada , najliczniejsz  grup  osób s  respon-

denci reprezentuj cy strategi  T3 – konserwatywn  (47% badanej próby). Ta 

grupa osób charakteryzuje si  najmniejszym udzia em jednostek, które wolne 

rodki przechowuj  w gotówce. Jednocze nie s  to osoby, które charakteryzuj  

si  najwy szym wspó czynnikiem ubankowienia ze wszystkich analizowanych 

grup. Prawie 3/4 respondentów reprezentuj cych strategi  konserwatywn  po-

siada równie  lokat  w banku. Udzia  pozosta ych instrumentów Þ nansowych 

w portfelu oszcz dno ciowym jest wi kszy ni  u osób reprezentuj cych stosu-

j cych strategi  T2, mniejszy u osób wybieraj cych strategi  T1. Osoby zakwa-
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liÞ kowane do strategii T3, w porównaniu z pozosta ymi, najcz ciej korzysta y 

z kredytów. Jak wynika z danych z tabeli 2, strategia ta cechuje g ównie kobiety, 

osoby najm odsze, rodziny czteroosobowe oraz najubo sze gospodarstwa domo-

we. W tej grupie respondentów udzia  osób, których g ównym ród em dochodu 

s  rodki pochodz ce z pracy we w asnym gospodarstwie rolnym lub pozosta-

ych róde  (zasi ki, pomoc osób z zagranicy itp.) jest najwi kszy.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania umo liwi y charakterystyk  wybranych zachowa  

oszcz dno ciowych wiejskich gospodarstw domowych w województwie ma o-

polskim oraz identyÞ kacj  typów strategii oszcz dno ciowych realizowanych 

przez te gospodarstwa. 

Badane wiejskie gospodarstwa domowe charakteryzuj  si  ma  sk onno-

ci  do oszcz dzania, jednak nie jest ona mniejsza ni  rednia dla ca ego 

kraju. Prawie 60% respondentów nie posiada o oszcz dno ci. Z kolei w gru-

pie oszcz dzaj cych gospodarstw tylko 1/3 z nich posiada a oszcz dno ci na 

poziomie wy szym ni  trzymiesi czne dochody gospodarstwa.

G ównymi formami gromadzenia oszcz dno ci przez analizowane wiejskie 

gospodarstwa domowe by y lokaty bankowe i gotówka. Zainteresowanie 

pozosta ymi formami oszcz dzania, takimi jak: papiery warto ciowe, lokaty  

w dobrach materialnych, polisy ubezpieczeniowe by o niewielkie. 

Oszcz dno ci ankietowanych w g ównej mierze stanowi y rezerw  na nie-

przewidziane zdarzenia losowe, remont domu oraz zakup dóbr trwa ego u yt-

ku. Tylko 11% badanych gospodarstw gromadzi o oszcz dno ci „na staro ”. 

W tym przypadku zauwa ono ró nice mi dzy Ma opolsk  a reszt  kraju 

w zakresie zachowa  oszcz dno ciowych wiejskich gospodarstw domowych, 

w których gromadzenie oszcz dno ci na okres emerytury by o, poza sytuacja-

mi losowymi, drugim najwa niejszym motywem oszcz dzania.

W przypadku badanych gospodarstw zidentyÞ kowano tylko trzy strategie: 

konserwatywn , biern  oraz dywersyÞ kacji. Dominuj c  spo ród sze ciu 

mo liwych by a strategia konserwatywna. 
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Abstrakt

W opracowaniu podj to prób  identyÞ kacji i charakterystyki poszczegól-

nych typów strategii oszcz dno ciowych wiejskich gospodarstw domowych 

w województwie ma opolskim, a tak e okre lenia motywów, którymi kieruj  si  

konsumenci podczas podejmowania decyzji o oszcz dzaniu. W badaniach wyko-

rzystano ród a pierwotne (kwestionariusz wywiadu – 394 respondentów) oraz 

wtórne. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , e wiejskie go-

spodarstwa domowe charakteryzuj  si  ma  sk onno ci  do oszcz dzania. Pra-

wie 60% respondentów nie posiada o jakichkolwiek oszcz dno ci. G ównymi 

formami gromadzenia oszcz dno ci przez wiejskie gospodarstwa domowe by y 

lokaty bankowe i gotówka. Zgromadzone rodki pieni ne stanowi y rezerw  na 

nieprzewidziane zdarzenia losowe, remont domu oraz zakup dóbr trwa ego u yt-

ku. Wiejskie gospodarstwa domowe ró ni  si  pod wzgl dem realizowanych 

strategii oszcz dzania. W wyniku przeprowadzonej analizy wyodr bniono trzy 

strategie oszcz dno ciowe, w ród których dominuj c  by a konserwatywna.

S owa kluczowe: zachowania oszcz dno ciowe, wiejskie gospodarstwa domo-

we, województwo ma opolskie 

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 Ma opolska Province and to deÞ ne the moti-

ves standing behind the decision to start saving. Primary (interview questionna-

ire — 394 respondents) and secondary sources were used. 

The conducted research allows for the conclusion that rural households in the 

Ma opolska 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, Ma opolska Province


