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Streszczenie: Badania przeprowadzane m.in. na zlecenie Związku Banków Polskich wskazują na 
niewykorzystany potencjał oszczędności polskiego społeczeństwa. Celem artykułu jest przedsta-
wienie przyczyn niskiej skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych, a także wskazanie 
czynników i  motywów decydujących o  oszczędzaniu oraz zaproponowanie kierunków działań 
umożliwiających zwiększenie skłonności do oszczędzania, zwłaszcza długookresowego. Autorka 
ogranicza swoje rozważania do dobrowolnych oszczędności gospodarstw domowych, nie usto-
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sunkowując się do przymusowego oszczędzania na cele emerytalne wynikającego z systemu ubez-
pieczeń społecznych. Gromadzenie oszczędności ma ogromne znaczenie nie tylko w skali mikro, 
ale też dla całej gospodarki, ponieważ stanowi wewnętrzne, krajowe źródło kapitału finansowego. 
Przy czym szczególnie ważne jest oszczędzanie długookresowe, które stabilizuje system finansowy 
i może mieć wpływ na zmniejszanie kosztów obsługi długu publicznego i zmianę jego struktury, 
ograniczając udział inwestorów zagranicznych. Im większa skłonność do oszczędzania, tym więk-
sze środki mogą być zainwestowane w gospodarkę. Ponadto niedobór krajowych oszczędności 
nie tylko jest poważnym wyzwaniem dla zarządzania ryzykiem banków z powodu konieczności 
uzupełniania brakujących kapitałów środkami zagranicznymi. Niedobór oszczędności krajowych 
w stosunku do potrzeb gospodarki i państwa zwiększa także ryzyko systemowe całego kraju.

Słowa kluczowe: oszczędzanie, gospodarstwa domowe, motywy oszczędzania, oszczędza-
nie długookresowe, skłonność do oszczędzania, zarządzanie ryzykiem, ryzyko systemowe

Abstract: Research carried out, among others ordered by the Polish Bank Association, indicate untap-
ped potential savings for Polish society. The aim of the article is to present the reasons for a low pro-
pensity to save households, as well as to identify factors and motives that decide about saving, and 
to suggest directions for actions to increase the propensity to save, especially long-term. The author 
limits her considerations to voluntary savings of households, not responding to the compulsory saving 
for pension purposes resulting from the social insurance system. Accumulation of savings is of great 
importance not only at the micro level but also for the entire economy, because it is internal, domestic 
source of financial capital. Long-term savings, which stabilize the financial system and may have an 
impact on reducing the costs of servicing public debt and changing its structure, limiting the partici-
pation of foreign investors, are particularly important. The greater the propensity to save, the more na-
tional resources may be invested in the polish economy. Moreover, the shortage of domestic savings is 
not only a serious challenge for bank risk management due to the need to top up the missing domestic 
capital with foreign funds. The deficiency of domestic savings in relation to the needs of the economy 
and the state also increases the systemic risk of the national economy and country.

Keywords: saving, households, saving motives, long-term saving, propensity to save, risk 
management, systemic risk

Wstęp

Oszczędzanie przez członków gospodarstwa domowego należy do obszaru nauki 
finanse osobiste, które stanowią dziedzinę nauk ekonomicznych związanych z gospo-
darowaniem środkami finansowymi. Gospodarstwa domowe, mając określony budżet, 
podejmują decyzje dotyczące sposobu wykorzystania dochodu do dyspozycji z prze-
znaczeniem na zaspokojenie potrzeb1. Przez oszczędności gospodarstw domowych na-
leży rozumieć nieskonsumowaną część dochodów ludności. Dochód rozporządzalny 
(ang. Houshold’s available income), czyli dochód pomniejszony o podatki i składki obo-

1  Gospodarstwo domowe obejmuje pod względem podmiotowym osoby fizyczne lub grupy osób 
fizycznych wspólnie zamieszkujące i wspólnie utrzymujące się, a także osoby przebywające na stałe 
w instytucjach zbiorowego zamieszkania, według ESA 2010:kat S.14, za NBP.
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wiązkowe, może być przeznaczany na wydatki lub przyrost oszczędności2. Oszczędzać 
można przez wycofanie pieniędzy z obiegu i gromadzenie w formie gotówki w domu 
w sejfie lub przysłowiowej skarpecie, czy też w formie bezgotówkowej na ROR (rachun-
ku oszczędnościowo-rozliczeniowym a vista w banku) lub na lokatach terminowych. 
Można również gromadzić oszczędności w  formie naturalnej, np. zapasów towarów. 
Jednak najkorzystniejszą formą oszczędzania jest zakup łatwo zbywalnych aktywów fi-
nansowych bez utraty ich wartości w czasie oraz mających wysoką płynność. 

Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn niskiej skłonności do oszczędza-
nia gospodarstw domowych w Polsce, a także wskazanie czynników decydujących 
o oszczędzaniu oraz zaproponowanie kierunków działań umożliwiających zwięk-
szenie oszczędności. Przy pisaniu tekstu autorka zastosowała następujące metody 
badawcze: badanie literaturowe i  ocena stanu wiedzy na temat oszczędności go-
spodarstw domowych w polskiej gospodarce, diagnoza i interpretacja dostępnych 
badań dotyczących przyczyn niedostatecznych oszczędności. 

Posiadanie oszczędności stwarza poczucie bezpieczeństwa członkom gospodar-
stwa domowego. Podstawowym źródłem oszczędności tworzonych przez gospodar-
stwa domowe są dochody zmniejszone o wydatki konsumpcyjne i podatki netto. 
Oszczędzanie oznacza ograniczenie bieżących wydatków i przeznaczenie części do-
chodów na realizację przyszłych celów konsumpcyjnych. Oszczędzanie stwarza tak-
że podstawy do inwestowania środków pieniężnych dla ich pomnożenia, co m.in. 
generuje popyt na produkty finansowe typu inwestycyjnego. 

Pojęcie skłonności do oszczędzania jako udziału oszczędności gospodarstw domo-
wych w ich dochodach wprowadził do teorii ekonomii w 1936 roku J.M. Keynes publi-
kując książkę pt. The General Theory of Employment and Money. Według Keynesa skłon-
ność do oszczędzania stanowi zdolność jednostki do odkładania konsumpcji w czasie 
i jest ściśle związana z poziomem dochodu3. W miarę wzrostu dochodu skłonność do 
oszczędzania rośnie. Zdaniem J.M. Keynesa podstawowe motywy skłaniające do oszczę-
dzania to: motyw transakcyjny – utrzymanie zasobów pieniężnych w celu zapewnienia 
ciągłości wydatków; motyw przezorności – chęć zabezpieczenia się przed nieprzewi-
dywalnym spadkiem dochodów lub przed nieprzewidywalnym wzrostem wydatków, 
nagłymi koniecznymi wydatkami w przyszłości; motyw konsumpcyjny – oszczędzanie 
na zakup droższych dóbr zwłaszcza trwałego użytku w przyszłości; motyw spekulacyj-
ny – oszczędzanie dla inwestycji (spekulacji) na rynku papierów wartościowych w celu 
zwiększenia dobrobytu, zwiększenia wartości zgromadzonych oszczędności4. 

2  Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źró-
deł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki (np. od dochodów z własności) oraz 
o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, 
którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności.
3  Keynes wyróżnił: 1) przeciętną skłonność do oszczędzania, nazywaną stopą oszczędzania, stano-
wiącą relację oszczędności gospodarstw domowych w  ciągu roku do rocznych ich dochodów oraz 
2) krańcową skłonności do oszczędzania, określającą, jaką część dodatkowego (przyrostu) dochodu 
gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie (przyrost) oszczędności.
4  Przytoczone motywy oszczędzania nie wyczerpują wskazanych przez J.M. Keynesa w książce Ogól-
na teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza , PWN, Warszawa 2011.
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Ekonomiści F. Modigliani i A. Ando rozwinęli w końcu latach 50. XX wieku teorię 
cyklu życia i powiązali z nią oszczędzanie5. W swojej koncepcji przyjęli, że ludzie, typowi 
racjonalni ludzie, planują swą konsumpcję w ciągu całego swojego życia. Mając na począt-
ku swojej aktywności i pod koniec niskie dochody, dążą do utrzymania swoich wydatków 
na tym samym poziomie, niezależnie od dochodu. Dlatego w celu zabezpieczenia się na 
starość oraz dla utrzymania właściwego standardu życia w okresach niższych dochodów 
jednostki oszczędzają część dochodu i gromadzą majątek w ciągu całego swojego życia6. 

 Noblista M. Friedman wprowadził pojęcie dochodu permanentnego, przecięt-
nego dochodu gospodarstwa domowego w długim okresie. Oszczędności według M. 
Friedmana stanowią różnicę między bieżącym dochodem a dochodem permanentnym. 
W przeciwieństwie do Keynesa, według którego konsumpcja zależy od dochodu w da-
nym okresie, Friedman twierdził, że przejściowe zmiany dochodu ludzi nie powodują 
wzrostu ich konsumpcji7. Ludzie, planując swoją konsumpcję, kierują się dochodem 
permanentnym. Dlatego też wzrost konsumpcji w danym okresie może być tylko wy-
nikiem zmiany dochodu, który będzie postrzegany przez konsumentów jako tendencja 
stała w tym okresie.

1. Czynniki i formy oszczędzania

Oszczędzanie jest zwykle rozumiane jako rezerwa na dokonanie zakupów w przy-
szłości, jako też rezerwa na nieprzewidziane wydatki lub może wynikać z odczuwania 
potrzeby posiadania pewnego zasobu środków finansowych na nieprzewidziane zda-
rzenia w  przyszłości. Natomiast dochód jest podstawowym czynnikiem ekonomicz-
nym określającym poziom wydatków oraz poziom oszczędności. Na skłonność do 
oszczędzania mają wpływ zarówno czynniki makroekonomiczne zewnętrzne, oddzia-
łujące pośrednio na gospodarstwa domowe oraz pozaekonomiczne – psychologiczne, 
społeczne i kulturowe, związane z zachowaniami osób, decyzjami w samych gospodar-
stwach domowych. Czynniki zewnętrzne makroekonomiczne to: tempo wzrostu PKB, 
osiągnięty poziom PKB na głowę mieszkańca, stopa inflacji, stopa bezrobocia, stabil-
ność i poziom rozwoju systemu finansowego i systemu emerytalnego. Do czynników 
wewnętrznych ekonomicznych wpływających na skłonność do oszczędzania należą 
m.in. dochód do dyspozycji gospodarstw domowego, osiągnięty poziom konsumpcji 
oraz zasobów finansowych danego gospodarstwa. Pozaekonomiczne uwarunkowania 
dotyczą m.in. wzorców kulturowych, zwyczajów, nawyków, stereotypów i przyzwycza-

5  Hipoteza cyklu życia jest teorią konsumpcji zaproponowaną przez ekonomistów Irvinga Fishera 
i Roya Harroda i rozwiniętą następnie w 1957 roku przez Alberta Ando i Franco Modiglianiego. Zgod-
nie z nią jednostki przeznaczają na konsumpcję stały ułamek wartości bieżącej swojego dochodu uzy-
skanego w okresie całego życia.
6  F. Modigliani, A. Ando, The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, „Amer-
ican Economic Review” 1963, 53 (March), s. 55-84. 
7  Hipoteza dochodu permanentnego została wysunięta przez Miltona Friedmana w 1957 roku. Jego 
zdaniem wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentne-
go, rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia. 
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jeń konsumpcyjnych i oszczędnościowych. Do czynników społecznych zalicza się m.in. 
poziom wykształcenia i  poziom świadomości finansowej, pozycję zawodową głowy 
rodziny i jej członków, liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz ich wiek, a także 
więzi między członkami gospodarstwa domowego, a nawet czy w domu rozmawia się 
o sprawach finansowych oraz czy i jak planuje się wydatki. 

Podsumowując, wyróżnić można następujące grupy czynników wpływających 
na oszczędzanie gospodarstw domowych:

1) zewnętrzne makroekonomiczne, takie jak tempo wzrostu PKB, w tym PKB 
na mieszkańca, stopa inflacji, poziom obciążeń podatkowych wynikających z  re-
alizowanej polityki fiskalnej, poziom rozwoju systemu finansowego oraz rynków 
i produktów finansowych, poziom realnych stóp procentowych, wynikających z re-
alizowanej polityki monetarnej, sytuacja demograficzna itd.,

2) wewnętrzne, w  tym takie, jak: wysokość dochodu do dyspozycji (a więc 
po opodatkowaniu i  po odprowadzeniu składek obowiązkowych powiększonych 
o ewentualne świadczenia), osiągnięty dotychczasowy poziom konsumpcji, struk-
tura gospodarstwa domowego, w tym liczba dzieci, osób uczących się itp.

Skłonność do oszczędzania zmienia się w cyklu życia. Stopa oszczędzania jest 
nieznacznie ujemna w grupie wiekowej 19–24 lat, a następnie zaczyna wzrastać do 
osiągnięcia wieku około 35 lat. Dla osób w grupie wiekowej między 35–55 lat stopa 
oszczędzania pozostaje wysoka i względnie stabilna. Po 55. roku życia skłonność do 
oszczędzania gwałtownie spada, natomiast po 60. roku życia ludzie wydają prze-
ciętnie więcej, niż wynosi ich bieżący dochód rozporządzalny, ponieważ zazwyczaj 
konsumują wcześniej zgromadzone oszczędności8. 

 Formy oszczędzania można podzielić na9:
−	 dobrowolne – wynikające z woli oszczędzającego i jego autonomicznych de-

cyzji, zazwyczaj oszczędności są tworzone na potrzeby realizacji wyznaczonego celu,
−	 przymusowe – które nie wynikają z decyzji oszczędzającego, ale są narzu-

cone przez system prawny, np. obowiązkowe składki emerytalne w systemie ubez-
pieczeń społecznych. 

Przy czym uznanie składek emerytalnych za formę oszczędności w sytuacji dużej 
zmienności systemu ubezpieczeń społecznych może być kwestionowane, np. z powo-
du istotnej rozbieżności w ocenach sposobu i  zakresu przekształceń systemu OFE. 
W odczuciu części gospodarstw domowych los OFE, a także utrzymanie w dotych-
czasowej formie tzw. podatku Belki, w sytuacji niskich stóp procentowych, stwarza 
warunki demotywujące do oszczędzania dla znacznej części gospodarstw domowych.

Relatywnie niska w Polsce skłonność do oszczędzania jest częściowo dziedzic-
twem historycznym. W okresach wojen ludzie tracili swoje oszczędności pieniężne, 
w tym także te zdeponowane w bankach. Nie wykształcił w społeczeństwie nawyku 

8  Raport specjalny 12 marca 2015 r. PKO Bank Polski, www.pkobp.pl/media_files/d1a278a2-562c-
4ff2-b5cf-35f776d0639e.pdf [dostęp: 5.07.2018].
9  P. Bańbuła, Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, Wyd. NBP, Dep. Komu-
nikacji Społecznej, Warszawa 2006 s. 12-13.
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oszczędzania okres socjalizmu, kiedy uprawiano propagandę, że państwo zagwa-
rantuje emeryturę, opiekę zdrowotną, kształcenie dzieci, a więc na takie cele nie ma 
sensu odkładanie pieniędzy. W okresie transformacji systemowej – przejścia od go-
spodarki centralnie planowanej do rynkowej, społeczeństwo chciało dogonić w po-
ziomie konsumpcji kraje wysoko rozwinięte. Dlatego chętniej się zadłużano, aby 
zrealizować potrzeby konsumpcyjne, niż oszczędzano. Nadal polskie gospodarstwa 
domowe mają niezaspokojone potrzeby konsumpcyjne i duże aspiracje konsump-
cyjne, a gromadzić majątek wolą w nieruchomościach lub metalach szlachetnych, 
co jest mało płynną formą i kosztowną w utrzymaniu10. Badania TSA dla Związku 
Banków Polskich na reprezentatywnej grupie 1058 Polaków w wieku 15+ „Wybrane 
aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie” przeprowadzane w sierpniu 2016 
roku wskazują , że nadal łatwiej jest zaciągnąć kredyt, na co wskazuje aż 48 proc. 
wskazań, niż oszczędzać na określone cele konsumpcyjne – 24% wskazań11.

Na skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych ma duży wpływ stabilizacja 
gospodarcza i polityczna kraju, a także realizowana polityka rządu zapewniająca bez-
pieczeństwo gromadzenia oszczędności oraz zapewniająca stabilność systemu finanso-
wego. Sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny. W Polsce od 1994 r. działa Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny (BFG), który objął ochroną gwarancyjną środki gospodarstw 
domowych na rachunkach bankowych w  bankach komercyjnych i  w bankach spół-
dzielczych. W 2012 r. BFG objął ochroną również środki ludności gromadzone w Spół-
dzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK). Limit gwarancji środków 
zgromadzonych przez jednego deponenta od 30.12.2010 r. wynosi 100 tys. euro (prze-
liczonych po aktualnym kursie na złoty). Środki do tej wysokości podlegają 100% gwa-
rancji BFG. Poza systemem gwarancji przez BFG, a także często poza zasięgiem nad-
zoru Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego są różnego rodzaju piramidy finansowe 
i parabanki, które nadal powstają12 i działają w Polsce na szkodę ludności. Mimo ostrze-
żeń KNF parabanki znajdują klientów, którzy lokują swoje oszczędności w ryzykowne 
przedsięwzięcia, co często powoduje relatywnie duże straty dla tych klientów.

Aby podejmować racjonalne decyzje dotyczące oszczędzania, a także inwestowania 
w instrumenty finansowe, w tym w instrumenty długookresowego oszczędzania, np. na 
cele emerytalne, niezbędne jest zaufanie do instytucji państwa oraz instytucji pośred-
nictwa finansowego, w tym banków13. W okresie 25 lat transformacji systemowej nastą-
pił w Polsce wzrost zaufania do banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego, 
na co wskazują badania opinii publicznej (Diagnoza Społeczna), które były w Polsce 
przeprowadzane co dwa lata, począwszy od roku 2000 roku, a ostatnie w 2015r.14. Naj-

10  Wypowiedź Ł. Tarnawy, głównego ekonomisty Banku Ochrony Środowiska, forsal.pl/
artykuly/1037308,szybki-wzrost-oszczednosci-polakow-duza [dostęp: 6.07.2018].
11  https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2016/ [dostęp: 6.07.2018]. 
12  Por. szerzej na ten temat P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe a regulacje i nadzór, „Zarządzanie 
i Finanse”. „Journal of Management and Finance” 2014, Vol. 12, No 3/2, s. 41. 
13  Szerzej na ten temat: E. Wierzbicka, Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele 
emerytalne, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 18, s. 80 -89. 
14  Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa. 



Determinanty zwiększenia w Polsce oszczędności gospodarstw domowych 67

większym zaufaniem wśród instytucji finansowych, według badania z 2015 r., cieszy się 
Narodowy Bank Polski (NBP), do którego duże lub umiarkowane zaufanie deklarowało 
63%, a brak zaufania jedynie 12%. (pozostałe osoby nie miały zdania). Do banków ko-
mercyjnych w badaniu Diagnoza Społeczna 2015, zaufanie deklarowało 44% badanych, 
ale 26% nadal nie ufa bankom, a 30% nie miało zdania. Należy podkreślić, że jest to 
wyższy poziom zaufania niż wobec pozostałych instytucji finansowych. System ban-
kowy w Polsce jest stabilny w zakresie banków komercyjnych oraz spółdzielczych, co 
powinno zachęcać do lokowania pieniędzy w bankach.

Istotnym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na zwiększenie skłonności 
do oszczędzania jest struktura gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe 
bez dzieci lub z jednym dzieckiem częściej tworzą rezerwy na zabezpieczenia sta-
rości15. Jednym z najważniejszych czynników sprzyjających oszczędzaniu jest od-
powiednio wysoki poziom dochodów i  posiadanie nadwyżki finansowej ponad 
bieżące potrzeby. Natomiast w  Polsce, mimo wzrostu PKB na mieszkańca, nadal 
dwie trzecie Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności lub dysponuje tyl-
ko symboliczną ich wartością nieprzekraczającą kilku tysięcy złotych. 

Nie wszystkie oszczędności stają się potem bezpośrednio inwestycjami sensu 
stricte. Jednak rosnąca stopniowo świadomość ekonomiczna i wiedza na temat pro-
duktów finansowych zwiększa zainteresowanie ludności pomnażaniem oszczędności 
na rynku finansowym. Nawet jeżeli przeważająca część rosnących oszczędności osiada 
u pośredników finansowych, tj. w systemie bankowym, ubezpieczeniowym i w fun-
duszach inwestycyjnych, to pośrednicy finansowi przekształcają powierzone środki 
w aktywne źródła finansowania inwestycji i krajowego długu publicznego, ogranicza-
jąc wpływ ryzykownych dla gospodarki i państwa zagranicznych źródeł finansowania.

2. Wielkość i struktura dobrowolnych oszczędności 
gospodarstw domowych 

W końcu 2017 r. Polacy zgromadzili ogółem ponad 1 386 mld zł oszczędności. 
Były one trzymane w: gotówce, w bankach, w funduszach inwestycyjnych i emery-
talnych, akcjach i obligacjach i innych instrumentach finansowych. Jednak to nadal 
za mało w stosunku do potrzeb gospodarki. Najwięcej środków gospodarstwa do-
mowe lokowały w formie aktywów o względnie niskim ryzyku i dużej płynności, 
czyli w gotówce i depozytach krótkoterminowych16. Na niedostateczną sumę kra-

Rada Monitoringu Społecznego. („Diagnoza Społeczna” jest niezależnym projektem badawczym reali-
zowanym przez Radę Monitoringu Społecznego stanowiącą interdyscyplinarny zespół pracowników 
naukowych, praktyków statystycznych badań i członków Polskiego Towarzystwa Statystycznego, który 
w  latach 2000-2015 zrealizował osiem edycji tego badania).
15  G. Rytelewska, A. Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności 
gospodarstw domowych, „Bank i Kredyt” 2010, nr 1, s. 60.
16  A. Kolasa, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2017 r., NBP, nr 3, 17 
sierpnia 2017, s. 10.
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jowych oszczędności gospodarstw domowych ogółem wskazuje miernik inwestycji 
netto stanowiący różnicę między wszelkimi aktywami zagranicznymi i zobowiąza-
niami zagranicznymi kraju. Wskaźnik ten – informujący, czy dany kraj jest wierzy-
cielem, czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy – w przypadku Polski ulega 
systematycznemu pogorszeniu17. Według danych Narodowego Banku Polskiego 
,,poziom oszczędności w polskiej gospodarce wynosi ok. 18% PKB, natomiast war-
tość przeprowadzonych inwestycji jest o trzy punkty procentowe wyższa, ale jest fi-
nansowana kapitałem zagranicznym”18. W tabeli 1 przedstawiono zmiany struktury 
oszczędności gospodarstw domowych w gospodarce polskiej.

Tabela 1. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2015 (w mld zł)
Table 1. The structure of household savings in Poland in 2006–2015 (in PLN billion)
Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inwestycje w ob-
ligacje, akcje 53,7* 40,2 50,2 54,7 48,4 47,8 54,4 51,2 50,9 56,2

Fundusze in-
westycyjne, dla 
osób fizycznych

111,7** 44,4 65,2 79,4 66,0 74,7 88,7 103,5 106,6 108,7

Ubezpieczenio-
we fundusze 
kapitałowe

35,5 25,8 31,0 36,4 37,5 45,2 49,8 54,0 55,5 56,5

Depozyty złoto-
we i walutowe 262,8 332,0 387,6 426,0 482,1 519,5 553,7 605,3 662,5 724,7

Gotówka w obie-
gu  77,2 90,7 89,8 92,7 101,8 102,5 114,4 130,0 149,7 174,4

Razem 540,9 533,1 624,0 689,2 735,8 789,7 861,0 944,0 1025,2 1120,2
* akcje notowane w rękach gospodarstw domowych wg NBP
** dostępne dla osób fizycznych, skorygowane o wartość inwestycji ubezpieczycieli

 Źródło: T. Orlik, Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych 
w Polsce w latach 2006- 2016, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2 s. 41, a także Struk-
tura oszczędności gospodarstw domowych w IV kwartale 2016, https://www.analizy.pl/fun-
dusze/wiadomosci/21799/struktura [dostęp: 6.07.2018].

W ostatnich dziesięciu latach 3-krotnie wzrosła nominalna wartość depozytów ban-
kowych gospodarstw domowych w Polsce, z 239,4 mld zł w 2006 r. do 724,7 mld w 2016 
r. Natomiast łączna wartość wszystkich oszczędności przez ostatnie 10 lat przyrastała 
średnio o 8% rocznie19. Na drugim miejscu w strukturze oszczędności była gotówka, 

17  Europen Financial Congress, Sopot, 23-25.06.2014 r.
18  K. Majka, Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, „Bank” 2015, nr 5 (277), s. 70.
19  T. Orlik, Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w la-
tach 2006 – 2016. Ocena z perspektywy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2016, nr 2. 
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której wartość wzrosła z 68,9 mld w 2006 r. do 174,4 mld zł na koniec grudnia 2016 r., 
co oznacza wzrost o 137%. W ostatnim okresie wpływ na przyrost gotówki pozostają-
cej poza kasami banków miały środki z uruchomionego w kwietniu 2016 r. Programu 
Rodzina 500 plus, w rezultacie którego rodziny dostają po 500 zł miesięcznie na drugie 
i kolejne dziecko. Znaczna część gospodarstw domowych objętych wsparciem państwa 
przeznaczyła jednak uzyskane środki na pokrycie bieżących wydatków20. Na koniec 
2016 roku wartość depozytów złotowych i walutowych wyniosła 724,7 mld zł, co sta-
nowiło najwyższy udział, bo aż 64,7% w dobrowolnych oszczędnościach gospodarstw 
domowych. Jednakże aż 402 mld zł było trzymane na rachunkach bieżących21.

W tym okresie, tj. 10 lat, mniejsze było tempo przyrostu oszczędności groma-
dzonych w formach związanych z rynkiem kapitałowym. Jedynie środki ulokowane 
w obligacjach Skarbu Państwa odnotowały zauważalny wzrost. Udział oszczędności 
ulokowanych w  Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych stanowi ok. 9,7% ogółu 
oszczędności, a  w ubezpieczeniach na życie powiązanych z  funduszem kapitało-
wym ok. 5% ogółu oszczędności, z tendencją spadkową. 

W kolejnych latach korzystaniu z gromadzenia oszczędności z pomocą instytucji 
pośrednictwa finansowego powinny sprzyjać zmiany w prawie zapewniające więk-
szą ochronę klienta instytucji finansowych, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym. Rzecznik Finansowy (jako następca Rzecznika Ubezpieczonych) jest 
w  istocie nową instytucją działającą od 11 października 2015 r., która reprezentuje 
klientów: banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, biur 
maklerskich i innych instytucji pośrednictwa finansowego. Podstawowym zadaniem 
Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w spor-
nych sprawach między klientami a instytucjami finansowymi. 

Każda inwestycja w  instrumenty finansowe związana jest z ryzykiem. Najnow-
sze rekomendacje dobrych praktyk, jako zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, 
podkreślają konieczność zapoznania klienta ze specyfiką i  ryzykiem konkretnych 
inwestycyjnych produktów (wprowadzono konieczność karty produktu i procedurę 
specjalnej ankiety identyfikującej zrozumienie przez klienta ryzyka produktu). Wy-
magane jest również wyznaczenia horyzontu czasowego, do którego można się wy-
cofać z umowy, co chroni konsumenta przed nieprzemyślaną decyzją. Banki, towa-
rzystwa ubezpieczeniowego itd. muszą udostępniać klientowi szczegółowe informacji 
o  produkcie, napisane przystępnym, zrozumiałym językiem. Instytucje finansowe 
zgodnie z zaleceniami KNF, w tym banki, powinny dążyć do dostosowania produktu 
inwestycyjnego do potrzeb i możliwości finansowych klienta oraz jego apetytu na ry-

20  https://www.analizy.pl/.../struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-(czerwiec-2... [dostęp: 8.07.2018].
21  Analizy Online, Oszczędności gospodarstw domowych…www.money.pl › Wiadomości giełdowe 
[dostęp: 8.07.2018].
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zyko22.Wprowadzone zmiany w przepisach prawa w Polsce wynikały z implementacji 
Dyrektywy MIFID II Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 
roku, której głównym celem było zwiększenie ochrony inwestorów oraz ich zaufania 
do rynków finansowych, a także zapewnienie przejrzystości rynków finansowych i in-
strumentów oraz dążenie do zmniejszenia zakłóceń rynków finansowych23. 

3. Struktura oszczędności

Według badania przeprowadzonego przez TNS w sierpniu 2016 r. na zlecenie 
Związku Banków Polskich pt. Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeń-
stwie 65% mieszkańców Polski ma możliwości finansowe, aby oszczędzać przynaj-
mniej niewielkie kwoty, ale 35% miesięcznie gromadzi nadwyżki finansowe tylko do 
250 zł, co jest niewielką sumą. W badaniu zaznaczyła się wyraźna dodatnia zależ-
ność, że osoby z wyższym wykształceniem i o wysokich dochodach miały większą 
zdolność do oszczędzania. Jeśli chodzi o motywy oszczędzani dominuje niezmien-
na tendencja oszczędzania bez konkretnego, sprecyzowanego celu. Z deklaracji sa-
mych ankietowanych wynika, że 53% oszczędza z motywu przezornościowego, 36% 
z nich wskazuje oszczędzanie „na czarną godzinę”, na wszelki wypadek, bez spre-
cyzowanego celu, 29% oszczędza z myślą o dobrach trwałego użytku, a tylko 18% 
z  przeznaczeniem na zabezpieczenie przyszłości. Kolejne cele oszczędzania: 41% 
oszczędza z myślą o przyjemnościach, w tym o dobrach konsumpcyjnych (17%), 
z przeznaczeniem na wakacje (24%), natomiast bardzo mały odsetek, bo tylko 4%, 
wskazań dotyczyło oszczędzania z myślą o zakupie domu lub mieszkania. Odsetek 
ten tylko nieznacznie wzrasta w grupie wiekowej do 29 lat (5%) i do 39 lat (7%). 

Większość decydujących się na zakup mieszkania lub domu w polskiej gospo-
darce korzysta bowiem z kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego, a nawet tzw. 
wkład własny, który jest niezbędny, aby uzyskać korzystne warunki kredytu, poży-
cza w rodzinie lub w banku. Z badań wynika, że aż 57% osób nie zastanawia się nad 
perspektywą czasową wydania gromadzonych oszczędności, 24% zamierza zrobić 
to w okresie jednego roku, a tylko 2% za 10 lat lub więcej. Jeśli chodzi o kwoty, które 
mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe, to najwięcej (40% ankietowanych) uzna-
ło, że 10 tys. zł oszczędności daje im poczucie bezpieczeństwa. 

 Z innego badania realizowanego w 2016 r. przez Fundację Kronenberga przy 
banku Citi Handlowy nt. Postawy Polaków wobec finansów wynika, jak oszczędzają 
Polacy ze względu na płeć (por. tabela)24. 

22  Por. Rekomendacja U z 31 marca 2015 r. oraz ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U. z 2015 r., poz. 1348.
23  Market in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).
24  Badanie przeprowadzono w październiku 2016 r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15-
75 lat na próbie N= 1028 w formie wywiadów.
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Tabela 2. Struktura oszczędzania według płci
Table 2. The structure of saving by sex
Forma Mężczyzna Kobieta
Rachunek oszczędnościowo-
-kredytowy  28%  25%

Lokata terminowa  18%  17% 
Trzymanie gotówki w domu  18%  14%
Konto oszczędnościowe  16%  24%

Źródło: Badanie 2016 r. Postawy Polaków wobec finansów, Fundacja Bankowa im. Leopol-
da Kronenberga przy Citi Handlowy Bank SA., www.citibank.pl/poland/kronenberg/po-
lish/10199.htm [dostęp: 6.07.2018].

Za najbezpieczniejsze formy oszczędzania z  punktu widzenia przechowania 
wartości w czasie uważa się inwestowanie w nieruchomości (por. tabela 3).

Tabela 3. Bezpieczne sposoby oszczędzania/inwestowania
Table 3. Safe ways to save/invest
Forma oszczędzania  Mężczyzna  Kobieta
nieruchomości  24%  18%
Lokata terminowa  12%  19%
Konto oszczędnościowe  10%  18%

Źródło: Badanie 2016 r. Postawy Polaków wobec finansów, Fundacja Bankowa im. Leopol-
da Kronenberga przy Citi Handlowy Bank SA., www.citibank.pl/poland/kronenberg/po-
lish/10199.htm [dostęp: 6.07.2018].

Od rozpoczęcia kryzysu finansowego udział gospodarstw domowych w  Polsce 
posiadających oszczędności zwiększył się z 28% w 2007 r. do ponad 40% w 2013 r., 
co wynikało przede wszystkim z poczucia większej niestabilności i zagrożenia utratą 
pracy, jednak jest to nadal bardzo mało w porównaniu z krajami wysoko rozwinięty-
mi25. Według najnowszych badań Fundacji Kronenberga z 2016 r. 70% Polaków uwa-
ża, że warto oszczędzać, ale tylko 13% deklaruje , że regularnie oszczędza, a 41%, iż 
od czasu do czasu. Ciekawe są wyniki odpowiedzi dotyczące aktywnych postaw (w 
ramach reprezentatywnej grupy N=1028) wśród tych, którzy oszczędzają regularnie: 
78% regularnie rozmawia w domu o finansach, 28% inwestuje swoje oszczędności, 
24% odkłada na emeryturę, 40% odkłada co miesiąc, a 28% wybiera do inwestowania 
produkty po osobistej analizie. 

Z  raportu towarzystwa ubezpieczeń Nationale Nederlanden „Dojrzałość finan-
sowa Polaków” przygotowanego na podstawie badania GfK w 2017 roku wynika, że 

25  Diagnoza Społeczna 2013, Warunki życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Raport Warszawa 
2014 r., s. 87.
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ponad 80% Polaków uważa się za dojrzałych i odpowiedzialnych, jednak poczucie 
dojrzałości ma w dużym stopniu charakter deklaratywny niż realny, poparty czyna-
mi26. Dojrzałość wzmacnia założenie rodziny i odpowiedzialność za drugiego czło-
wieka. Raport Nationale Nederlanden pokazuje, że Polacy uczą się oszczędzać na cele 
emerytalne, 43% respondentów odkłada na ten cel. Aż dwie trzecie ankietowanych 
w grupie wiekowej 45–50 lat deklaruje, że oszczędza na emeryturę, a co należy ocenić 
pozytywnie –jedna trzecia osób w grupie wiekowej 25-29 lat także oszczędza na ten 
cel. Prawie dwie trzecie Polaków deklaruje, że posiada jakieś oszczędności, ale już tyl-
ko 48% rodziców wskazuje, ze odkłada pieniądze na przyszłość swoich dzieci.

4. Oszczędności długoterminowe

Najistotniejszy dla gospodarki jest wzrost krajowych oszczędności długookre-
sowych, ponieważ:

−	 zwiększa dostępność kapitału, który może został za pośrednictwem giełdy 
wykorzystany do finansowania inwestycji i w konsekwencji rozwoju gospodarki,

−	 zmniejsza zależność gospodarki od kapitału zagranicznego, 
−	 jak wykazały doświadczenia innych krajów, umożliwia rozwój długotermi-

nowych inwestorów instytucjonalnych, takich np. jak fundusze emerytalne i inne. 
W ostatnim okresie, kiedy w Polsce wprowadzono w sektorze bankowym wymo-

gi regulacji Bazylea III, powstała konieczność wzmocnienia bazy kapitałowej banków 
(Consequences the implementation of Basel III for polish banking). Zaistniała potrzeba 
uzupełnienia kapitału banków z tytułu ekspozycji na ryzyko, a także zmiany minimalne-
go wskaźnika płynności długoterminowej banku o horyzoncie co najmniej roku. Nowe 
wymogi regulacyjne i  wprowadzenie dodatkowych buforów kapitałowych znacznie 
ograniczyły możliwość udzielania przez banki długoterminowych kredytów w oparciu 
o krótkoterminowe depozyty. Dlatego banki są szczególnie zainteresowane wzrostem 
w gospodarce długookresowych oszczędności krajowych. Jednak niskie stopy procento-
we nie sprzyjają oszczędzaniu. Nie widać również efektu oszczędzania z programu 500+. 
Zwiększenie wartości długoterminowych lokat bankowych zwiększa możliwości ban-
ków w zakresie udzielania długoterminowych kredytów, w tym na cele inwestycyjne, 
finansowanie długoterminowych projektów infrastrukturalnych i energetycznych.

Oszczędzanie długoterminowe w zasadzie nie musi mieć sprecyzowanego celu, 
ale lokowanie oszczędności w różnego rodzaju instrumenty finansowe najczęściej 
służy pomnażaniu majątku. Natomiast najczęściej oszczędza się w dłuższej perspek-

26  Dojrzałość dla Polaków oznacza troskę o bliskich, a dla 71% planowanie najbliższej przyszłości. 
Ponad połowa (55%) twierdzi, że jest odpowiedzialna finansowo, dlatego że ich bieżące wydatki nie 
przekraczają pensji. Jednak Polacy nie łączą dojrzałości z posiadaniem wiedzy o finansach osobistych 
(50% wskazań), Raport Dojrzałość finansowa Polaków 2017, Nationale Nederlanden, https://www.
nn.pl/dojrzalosc-finansowa [dostęp: 8.07.2018].
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tywie z przeznaczeniem na cele emerytalne, edukację dzieci, leczenie, zakup nie-
ruchomości itp. Z raportu Nationale Nederlanden „Dojrzałość finansowa Polaków 
2017” wynika, że Polacy wolą mieć kontrolę nad swoimi oszczędnościami, dlatego 
za najważniejszą cechę produktu oszczędnościowego uważają gwarancję zwrotu 
100% wpłaconego kapitału (42% odpowiedzi ankietowanych), regularne wypłaca-
nie niewielkich sum (37%) oraz stały dostęp do środków (28%)27. Cechy, których 
oczekują Polacy od produktów finansowych, kłócą się z możliwościami, jakie dają 
finansowe produkty inwestycyjne oszczędzania długoterminowego. 

Z  badań przeprowadzonych przez fundację Kronenberga w  2016 r. wynika, 
że zachętą ze strony państwa mogą być ulgi podatkowe. Głównymi wskazaniami 
ankietowanych w reprezentatywnej próbie są: ulgi podatkowe (49%), dedykowane 
programy oszczędnościowe (20%), np. programy emerytalne, indywidualne konta 
emerytalne, natomiast 11% odpowiedziało, że nic by ich nie skłoniło do długoter-
minowego oszczędzania28. 

W Polsce reformy w zakresie obowiązkowego systemu emerytalnego, zmiany de-
mograficzne, w tym wydłużanie się życia i malejąca dzietność wskazują na pogłębiają-
ce się niekorzystne prognozy dotyczące tzw. stopy zastąpienia. Przez stopę zastąpienia 
należy rozumieć relację pierwszego świadczenia emerytalnego netto do ostatniego 
wynagrodzenia netto; niekiedy porównuje się świadczenie netto do przeciętnego wy-
nagrodzenia netto z okresu aktywności zawodowej netto. System repartycyjny obo-
wiązujący w Polsce jest niezbilansowany i wymaga pomocy z budżetu państwa. Mimo 
to niska świadomość emerytalna oraz niedostateczne promowanie dodatkowego do-
browolnego oszczędzania na emeryturę w tzw. III filarze spowodowało, że zaangażo-
wanie Polaków w dostępne produkty III filara jest niedostateczne. Są to: 

1) Pracownicze programy emerytalne (od 1999 r.), (dopuszczane są 4 formy) – 
składkę finansuje pracodawca, a pracownik może wnosić składkę dobrowolną,

2) Indywidualne konta emerytalne (IKE), które dają preferencje podatkowe 
(dostępne od 2004 r.),

3) Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE od 2012 r.),
Mimo dostępności w Polsce różnych form umożliwiających dobrowolne oszczę-

dzanie na cele emerytalne skala korzystania z nich jest dalece niewystarczająca. Pra-
cowniczymi programami emerytalnymi objętych było w Polsce w 2016 r. jedynie 
ok 2,4% osób aktywnych zawodowo. W formie Indywidualnych kont emerytalnych 
(IKE) oszczędza 5,5% pracujących, a na Indywidualne konta zabezpieczenia emery-
talnego (IKZE) zdecydowało się 3,2% aktywnych zawodowo29.

27  Raport Dojrzałość finansowa Polaków 2017, Nationale Nederlanden, https://www.nn.pl/dojrza-
losc-finansowa [dostęp: 8.08. 2018].
28  Postawy Polaków wobec finansów, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga przy Citi Handlowym, 
wrzesień 2016.
29  Sektor emerytalny w Polsce. Ewolucja, kształt, perspektywy, Urząd KNF, Warszawa 2016 /Sektor_fun-
duszy_emerytalnych_w_Polsce_2016_tcm75-4..., http//www.knf.gov.pl [dostęp: 4.07.2017].
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Ministerstwo Rozwoju razem z Ministerstwem Pracy przygotowuje reformę syste-
mu emerytalnego. Przewidywane jest utworzenie Pracowniczych programów kapita-
łowych; będą one miały charakter obowiązkowy dla przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 19 pracowników. Składki na PPK mają być finansowane przez pracodawcę 
i pracownika. Reforma w pierwszej fazie obejmie przedsiębiorstwa zatrudniające po-
wyżej 250 osób i dotyczyć będzie pracowników między 19. a 55. rokiem życia30.

Szczególnie ważne jest oszczędzanie długookresowe, które stabilizuje system 
finansowy i  może mieć pozytywny wpływ na zmniejszanie kosztów obsługi dłu-
gu publicznego i zmniejszanie ryzyka walutowego poprzez możliwość zmiany jego 
struktury, ograniczając udział inwestorów zagranicznych. Im większa skłonność do 
oszczędzania, tym większe środki mogą być zainwestowane w gospodarkę. Ponadto 
niedobór krajowych oszczędności nie tylko jest poważnym wyzwaniem dla zarzą-
dzania ryzykiem banków z powodu konieczności uzupełniania brakujących kapi-
tałów środkami zagranicznymi. Niedobór oszczędności krajowych w stosunku do 
potrzeb gospodarki i państwa zwiększa także ryzyko systemowe całego kraju.

Podsumowanie

Na znaczenie wzrostu oszczędności gospodarstw domowych należy zawsze pa-
trzeć z dwóch podstawowych punktów widzenia. 

Po pierwsze, z mikroekonomicznego punktu widzenia jako istotnego czynnika two-
rzącego bezpieczeństwo gospodarstwa domowego w krótkiej i wieloletniej perspektywie.

Po drugie, z makroekonomicznego punktu widzenia jako czynnika podnoszą-
cego bezpieczeństwo gospodarki narodowej i państwa, a więc zmniejszającego po-
ziom ryzyka makroekonomicznego. 

Gospodarstwa domowe w Polsce za mało oszczędzają, jednak rośnie świado-
mość, że należy oszczędzać. W 2016 r. stopa dobrowolnych oszczędności gospo-
darstw domowych wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla gospodarstw 
domowych bezpieczne oszczędzanie, zwłaszcza długookresowe, jest formą zapew-
nienia lepszej przyszłości sobie i bliskim. Nie ma jednak gotowej recepty, czy inwe-
stować oszczędności w systemie finansowym, czy trzymać w domu, to zależy jakiej 
są wysokości i na jakie cele. Jeśli ulokować oszczędności, to w jakiej postaci – czy 
będzie to złoto i srebro, czy też obligacje skarbu państwa (rząd polski emituje ob-
ligacje 2-, 3-, 4- i 10-letnie), czy też będą to instrumenty finansowe typu hybrydo-
wego. Ważne jest, aby zdywersyfikować swój portfel oszczędnościowy. Najwięcej 
oszczędności lokowanych jest w formie aktywów o względnie niskim poziomie ry-
zyka i dużej płynności, w gotówce i depozytach krótkoterminowych31.

30  Pracownicze Programy kapitałowe – czy to się może udać, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Pracownicze-Plany-Kapitalowe-czy... [dostęp: 10.07.2018]. 
31 A. Kolasa, F. Premik, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w II kwartale 2016 r., Insty-
tut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2016. 
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Największym problemem są niedostateczne krajowe oszczędności długookreso-
we, których relatywnie niski poziom ma negatywne konsekwencje dla samych go-
spodarstw domowych (brak zabezpieczenia na starość i na wypadek poważnej cho-
roby czy utraty pracy). Ma też negatywne konsekwencje makroekonomiczne, gdyż 
powoduje niedostatek krajowych źródeł finansowania inwestycji długoterminowych, 
co jest hamulcem przebudowy infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, a tak-
że hamulcem finansowania nowych inwestycji w wielu innych branżach gospodarki. 
W związku z tym niezwykle ważne jest dalsze zwiększanie skłonności do oszczędzania 
i zmiana struktury oszczędności w celu preferowania długoterminowych aktywów. 

Gospodarstwa domowe określają swoje preferencje i dokonują wyboru między-
okresowego, czy przy wzroście dochodów zwiększyć konsumpcję bieżącą, czy też 
odłożyć nadwyżkę w  formie oszczędności, co stwarza możliwość realokacji kon-
sumpcji w czasie. Jednak nie wiadomo, czy zanotowany w ostatnich latach wzrost 
stopy oszczędzania okaże się w  Polsce stabilną tendencją podporządkowaną po-
trzebom zapobiegliwości i  rozsądnego zabezpieczenia przyszłości dzieci i  swojej 
starości, czy też ponownie zwyciężą rozbudzone aspiracje konsumpcyjne32. Jest to 
ważny dylemat polityki ekonomicznej i  socjalnej w  Polsce. M.  Morawiecki przy 
okazji ogłaszania w lipcu 2016 r. Programu Budowy Kapitału jako jednego z filarów 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedział też, że jednym z celów 
wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych jest zwiększanie skłonno-
ści Polaków do oszczędzania długoterminowego. Zachętą miało być również obni-
żenie opodatkowania dochodów kapitałowych osób fizycznych z inwestycji długo-
terminowych powyżej 12 miesięcy – z 19% do 10%. 
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