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 Praca doktorska podejmuje problematykę zachowań gospodarstw domowych na rynku 

usług finansowych. Rynek ten jest obszarem podlegającym dynamicznym zmianom, 

wpływającym na mnogość zachowań gospodarstw domowych oraz instytucji finansowych.

 Istnieje luka informacyjna, wynikająca z braku kompletnych i odpowiednio 

szczegółowych danych prezentujących zagadnienia oszczędzania oraz zadłużenia się 

gospodarstw domowych, z uwzględnieniem ich podziału na poszczególne grupy społeczno - 

ekonomiczne. Problem ten jest rzadko poruszany, ze względu na powszechną skłonność do 

prowadzenia badań w odniesieniu do konsumentów indywidualnych, jak również 

trudności  w zebraniu materiału empirycznego niezbędnego do przeprowadzenia analizy 

porównawczej między poszczególnymi grupami społeczno - ekonomicznymi. W związku 

z tym celowym wydaje się zweryfikowanie stopnia odmienności zachowań gospodarstw 

należących do poszczególnych grup społeczno - ekonomicznych, a także wskazanie 

podobieństw między nimi.  

 Uwzględniając podział gospodarstw według grup społeczno - ekonomicznych, należy 

wskazać, iż nie wszystkie odczuwają zachodzące zmiany w ich mikro i makrootoczeniu 

z jednakową siłą. Grupą najbardziej podatną na zmiany otoczenia makroekonomicznego są 

gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. Kryterium jej wyodrębnienia 

jest główne źródło przychodów, które stanowią przychody z pracy na własny rachunek poza 

rolnictwem indywidualnym. Jest to grupa, która w latach 2004 – 20141  dysponowała 

najwyższym dochodem rozporządzalnym przypadającym na jednego członka, ponosiła 

najwyższe wydatki oraz była najlepiej wyposażona w dobra trwałego użytkowania. We 

wskazanym okresie charakteryzowała się najwyższym udziałem gospodarstw oceniających 

swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą. Najrzadziej dotyczył jej problem 

ubóstwa. Natomiast w okresach stagnacji oraz załamania się gospodarczego jej dochody 

rozporządzalne przyrastały wolniej, niż dochody pozostałych grup gospodarstw domowych. 

                                                           
1 Lata 2004-2014 zostały wybrane jako okres pozwalający na porównanie wybranych zmiennych, zarówno 
w mikro, jak i makro skali, wyjątkowo przedstawiono dane za rok 2015 z Diagnozy Społecznej, która 
realizowana jest w cyklach dwuletnich.  
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W stosunku do pozostałych grup gospodarstw domowych, gospodarstwa pracujących 

na własny rachunek dysponują dodatkowym doświadczeniem w zarządzaniu finansami 

zdobytym w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Równocześnie 

doświadczają konfliktów wynikających z różnych oczekiwań partnerów w zakresie 

rozdysponowania dochodów na inwestowanie w firmę, zamiast na konsumpcję lub 

oszczędzanie. Problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy, wywierają wpływ na wybory 

przez nich dokonywane, również w sferze konsumpcji gospodarstw domowych, do których 

należą. Analiza i rozpoznanie sytuacji gospodarstw domowych pracujących na własny 

rachunek jest ważna między innymi ze względu na stosunki wierzyciel - instytucja finansowa, 

ponieważ zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, jak i wspólnik spółek 

osobowych, ponosi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową za powstałe zobowiązania 

firmowe. W przypadku jeśli osoba ta jest osobą najlepiej zarabiającą w gospodarstwie 

domowym, wszelkie perturbacje mogą mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną całego 

gospodarstwa. Grupa ta stanowi zatem interesujący obiekt badań w zakresie zachowań na 

rynku usług finansowych. 

 Biorąc pod uwagę wskazaną lukę, za cel główny badań przyjęto charakterystykę 

zachowań gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek na rynku usług 

finansowych, na tle zachowań gospodarstw pracowników. Za cel teoretyczny przyjęto 

natomiast opracowanie typologii gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek 

w zakresie oszczędzania oraz zadłużania się.  

 Cel główny został uzupełniony przez cele szczegółowe: 

 przedstawienie charakterystyki rynku usług finansowych w Polsce, 

 zebranie i usystematyzowanie dorobku naukowego w zakresie zachowań gospodarstw 

domowych na tymże rynku w obszarze oszczędzania i zadłużania się, 

 charakterystyka procesu podejmowania decyzji na rynku usług finansowych przez 

gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek, 

 identyfikacja czynników wpływających na zachowanie gospodarstw domowych osób 

pracujących na własny rachunek na rynku usług finansowych. 

 Za cel metodyczny przyjęto wskazanie metod i technik badawczych najbardziej 

odpowiednich do identyfikacji zachowań gospodarstw domowych pracujących na własny 

rachunek na rynku usług finansowych, wraz ze wskazaniem optymalnych mierników oraz 

metod analizy wyników. Natomiast celem aplikacyjnym  badań było wskazanie możliwości 

zastosowania w praktyce wiedzy na temat zachowań gospodarstw domowych pracujących na 
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własny rachunek oraz pracowników na rynku usług finansowych przez instytucje finansowe, 

w zakresie projektowania strategii marketingowych. 

 Aby zweryfikować najistotniejsze związki i zależności, jakie występują w badanym 

obszarze, sformułowano szereg hipotez badawczych. Hipotezą główną  rozprawy jest 

przypuszczenie, iż gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek zachowują się na 

rynku usług finansowych w sposób świadomy, wnikliwiej poszukują informacji rynkowych, 

a po dokonaniu wyboru usług finansowych częściej weryfikują jego skutki, aniżeli 

gospodarstwa domowe pracowników.  

 W nawiązaniu do celu teoretycznego podjęto się weryfikacji hipotezy, według której 

istnieje możliwość wyodrębnienia jednorodnych typów gospodarstw domowych ze względu 

na ich zachowanie na rynku usług finansowych. Ponadto przypuszcza się, że pośród 

gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek dominuje typ charakteryzujący się 

utrzymywaniem niskiego poziomu oszczędności i zobowiązań finansowych. 

 Weryfikacji celów szczegółowych posłużyły hipotezy uzupełniające, zgodnie 

z którymi przypuszcza się, że: 

 struktura podaży na rynku usług finansowych w Polsce sprzyja zaciąganiu zobowiązań 

długoterminowych oraz gromadzeniu oszczędności w postaci płynnych aktywów 

finansowych przez gospodarstwa domowe,  

 gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek oraz gospodarstwa 

pracowników utrzymują istotnie różne poziomy oszczędności i zobowiązań 

finansowych oraz wykazują zróżnicowane zainteresowania tematyką finansową, 

 gospodarstwa pracujących na własny rachunek oszczędzają kierując się przede 

wszystkim motywem asekuracyjnym;  

 gospodarstwa pracujących na własny rachunek zaciągają zobowiązania przede 

wszystkim w celu sfinansowania rozpoczęcia lub rozwoju własnej działalności 

gospodarczej;  

 głównym kryterium wyboru źródeł finansowania obcego w  przypadku gospodarstw 

domowych pracujących na własny rachunek, są proste procedury ubiegania się 

o przyznanie środków oraz zminimalizowane wymogi dokumentacyjne; 

 gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek charakteryzuje lepsza ocena 

korzyści związanych z oszczędzaniem oraz kosztów obsługi zadłużenia, 
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 do czynników różnicujących zachowanie gospodarstw domowych, których głównym 

źródłem przychodów jest zarówno praca na własny rachunek, jak i praca na etacie, 

należy zaliczyć płeć oraz wiek głowy2 gospodarstwa. 

 Przedmiotem pracy są zachowania gospodarstw domowych pracujących na własny 

rachunek na rynku usług finansowych, w obszarze wykorzystania obcych źródeł 

finansowania, jak również oszczędzania. Podmiotem badań są gospodarstwa domowe 

pracujących na własny rachunek na tle gospodarstw pracowników. Obszarem, z którego 

pochodzą badane podmioty jest terytorium Polski. Zakres czasowy badań wtórnych stanowił 

okres od 2004 do 2015 roku, natomiast badania bezpośrednie przeprowadzono w 2015 roku. 

 W strukturze pracy można wyróżnić trzy warstwy - teoretyczną, metodyczną oraz 

empiryczną. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Pierwsze 

trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty prezentuje aspekty metodyczne, 

natomiast ostatnie dwa rozdziały mają charakter empiryczny. 

 Rozdział pierwszy prezentuje charakterystykę gospodarstw domowych 

funkcjonujących w Polsce, z uwzględnieniem porównania ich zachowań na rynku usług 

finansowych z gospodarstwami wybranych krajów europejskich. Prezentuje ponadto grupę 

gospodarstw osób pracujących na własny rachunek jako uczestnika rynku. 

 W rozdziale drugim dokonano analizy funkcjonowania rynku usług finansowych. 

Szczególną uwagę poświęcono oszczędzaniu i zadłużaniu się gospodarstw domowych. 

Ponadto zaprezentowano bieżący stan rozwoju rynku usług finansowych od strony 

podażowej.  

 W rozdziale trzecim zaprezentowano różne koncepcje odnoszące się do zachowania 

gospodarstw domowych na rynku usług finansowych. Uwzględnia on ponadto koncepcję 

potrzeb finansowych oraz ich strukturę, a także zawiera analizę wybranych czynników 

wywierających wpływ na zachowanie gospodarstw w badanym obszarze.  

 Rozdział czwarty ma charakter metodyczny i zawiera syntetyczne przedstawienie 

źródeł informacji o zachowaniach gospodarstw domowych z podziałem na źródła wtórne 

i pierwotne. Zawiera on również wyniki przeprowadzonego systematycznego przeglądu 

literatury o zachowaniach gospodarstw domowych na rynku finansowym oraz metodologię 

przeprowadzenia badań własnych, ze wskazaniem zastosowanych metod oraz przyjętej 

procedury badawczej.  

                                                           
2 Głową gospodarstwa domowego jest osoba najlepiej zarabiająca.  
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 Kolejne dwa rozdziały, tj. piąty i szósty, mają charakter empiryczny i zawierają 

wyniki badań bezpośrednich. W rozdziale piątym przedstawiono porównanie zachowań 

gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek z gospodarstwami pracowników na 

rynku usług finansowych. Przedstawiono również czynniki, które wywierają wpływ na 

decyzje w obszarze oszczędzania oraz zadłużania się.   

 W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki przeprowadzonej typologii gospodarstw 

domowych pracujących na własny rachunek i pracowników oraz przedstawiono ich 

charakterystykę. Przeprowadzona analiza wskazała, iż przynależność do poszczególnych grup 

społeczno - gospodarczych różnicuje istotnie zachowanie gospodarstw domowych na rynku 

usług finansowych. Wyniki przeprowadzonej typologii pozwoliły na zaprezentowanie zaleceń 

w odniesieniu do konstruowania strategii marketingowej przez instytucje finansowe oraz 

wskazania typów gospodarstw, które wymagają większego wsparcia ze strony agend 

rządowych. 

 Pracę kończą wnioski o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym. W zakończeniu 

wskazano możliwość wykorzystania zgromadzonej w trakcie badań wiedzy oraz wskazano 

ograniczenia pracy. Ponadto określono dalsze możliwe kierunki badań w zakresie zachowań 

gospodarstw domowych w obszarze oszczędzania i zadłużania się.  

 Jako najodpowiedniejszą metodę identyfikacji zachowań gospodarstw domowych 

pracujących na własny rachunek na rynku usług finansowych wskazano metodę ankietową.  

W toku badań zaproponowano skale pozwalające na zmierzenie zachowań w obszarze 

oszczędzania oraz zadłużania się. Określenie wspólnego mianownika badania zachowań 

gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w obszarze oszczędzania i zadłużania 

może stanowić podstawy do zastosowania odpowiedniej metodologii ich badań w przyszłości. 

 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że gospodarstwa domowe w Polsce 

coraz częściej podejmują działania zmierzające do optymalizacji swojej sytuacji dochodowej, 

a nie jak dotąd sprzyjające życiu rodzinnemu. Jednocześnie następuje wzrost znaczenia 

wykształcenia oraz kwalifikacji, a także zdrowia które jest nieodzowne aby stawić czoło 

zewnętrznym wyzwaniom3 . Wzrost aspiracji życiowych przekłada się na konieczność 

zapewnienia źródeł finansowania niezaspokojonych potrzeb. 

 Bogata oferta rynkowa oraz znacząca liczba instytucji finansowych oferujących 

produkty dłużne, a także polityka kredytowa banków, przyczyniły się w ostatnich latach do 

znaczącego zwiększenia poziomu zadłużenia polskiego społeczeństwa. Wynika to ze 
                                                           
3  E. Kieżel (red.), Decyzje konsumentów i ich determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 20001, s. 61-62. 
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znaczącego wzrostu liczby gospodarstw, które zaciągają zobowiązania celem sfinansowania 

zakupu domu lub mieszkania (wzrost o 16 punktów procentowych na przestrzeni 11 lat)4, 

przy czym w większym stopniu dotyczyło to zobowiązań w złotych, aniżeli w walutach 

obcych.5 Jednocześnie na przestrzeni lat 2004-2014 ponad 2,5-krotnie wzrosła łączna wartość 

aktywów finansowych pozostających w dyspozycji gospodarstw domowych. Szacuje się, że 

w roku 2014 około 40%6 gospodarstw domowych w Polsce dysponowało oszczędnościami, 

dla porównania w roku 2011 było to 30%. Gospodarstwa domowe wskazują, iż oszczędzanie 

jest dla nich szczególnie istotne ze względu na możliwość zapewnienia poczucia 

bezpieczeństwa. Między innymi z tego względu gospodarstwa utrzymują oszczędności 

zgromadzone głównie w formie lokat bankowych oraz w gotówce7. 

 Gospodarstwa domowe, zarówno pracujące na własny rachunek, jak i pracowników, 

różnią się istotnie w zakresie doboru osób angażowanych w procesie decyzyjnym - w obu 

przypadkach najczęściej decyzje podejmowane są wspólnie przez partnerów, jednak 

w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek znacznie częściej decyzje 

o wyborze oferty finansowej podejmują wyłącznie osoby, które zarabiają najwięcej. 

Gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek zdecydowanie częściej śledzą 

zmiany zachodzące na rynku usług finansowych na bieżąco, aniżeli gospodarstwa domowe 

pracowników. Rzadziej nie pozwalają sobie na przeliczenie kosztów związanych 

z zaciągniętymi zobowiązaniami oraz korzyści, które płyną z lokowania oszczędności 8 

Ponadto ich oczekiwania w odniesieniu do korzyści z oszczędzania częściej są zgodne 

z wynikami uzyskiwanymi w rzeczywistości. 

 Zachowanie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek jest istotnie 

różne9  od zachowania gospodarstw pracowników w obszarze zainteresowania tematyką 

finansową 10 , poziomu utrzymywanych oszczędności oraz zobowiązań (które są wyższe 

                                                           
4 Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Quarterly of 
University of Finance and Management in Warszawa 2015, s. 66. 
5 Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r., Departament Stabilności Finansowej Narodowego 
Banku Polskiego, Warszawa 2015, Dane liczbowe do wykresów przedstawionych w raporcie (xlsx), 
6 Według stanu na koniec 2014 roku. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., ... op. cit., s. 36. 
7 Potwierdzają to zarówno wyniki przeprowadzonych badań własnych, jak i Czapiński J., Panek T. (red.), 
Diagnoza społeczna 2015... op. cit., s.66. 
8 Być może wynika to nie tylko z chęci sprawdzenia, czy osiągnęły zamierzone rezultaty, co znajomości 
podstawowych zasad przeliczenia kosztów i korzyści związanych z korzystaniem z usług finansowych. Jednak 
przeprowadzone badania nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej wątpliwości. Zatem weryfikacja 
obiektywnego i subiektywnego poziomu wiedzy finansowej w obu grupach powinna zostać poddana dalszym 
badaniom. 
9 Weryfikacja za pomocą testu chi kwadrat 
10 Badania prowadzone na konsumentach indywidualnych w Federacji Rosyjskiej wykazały, że przedsiębiorcy 
wykazują wyższy, aniżeli przeciętny, poziom wiedzy finansowej. L. Klaper, A. Luisardi, G. A. Panos, Financial 
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w stosunku do wartości uzyskiwanych przychodów), postrzegania poziomu posiadanych 

oszczędności (częściej są z niego zadowolone), efektów zadłużania się (częściej zadłużanie 

się wiąże się dla nich z lepszym wykorzystaniem posiadanego majątku oraz posiadanych 

umiejętności, a w mniejszym stopniu z przyspieszeniem konsumpcji). 

 Do najważniejszych motywów oszczędzania należą, zarówno w przypadku 

gospodarstw pracujących na własny rachunek, jak i pracowników, motyw tworzenia rezerw 

z przeznaczeniem na nieprzewidziane okoliczności oraz przygotowanie na zmianę 

w przyszłości między dochodem, a potrzebami jednostki lub rodziny11. Wśród powodów 

zadłużania się dominuje, wśród gospodarstw pracujących na własny rachunek, założenie lub 

rozwój własnej działalności, sfinansowanie inwestycji oraz duże wydatki. Podczas gdy 

w grupie gospodarstw pracowników dominują duże wydatki, sfinansowanie inwestycji oraz 

bieżące wydatki.  

  Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy wyborze oferty związanej 

z lokowaniem oszczędności oraz zaciąganiem zobowiązań są bezpieczeństwo oraz czynniki 

cenowe12 (oceniane jako ważne lub bardzo ważne przez ponad 85% gospodarstw pracujących 

na własny rachunek oraz gospodarstw pracowników). Proste procedury administracyjne jako 

bardzo ważne lub ważne oceniane są przez ponad 77% gospodarstw pracujących na własny 

rachunek oraz ponad 75% gospodarstw pracowników, a krótkotrwałe procedury 

administracyjne odpowiednio przez 70% i 73% gospodarstw.  

  Gospodarstwa domowe, zarówno pracujących na własny rachunek, jak 

i pracowników, których głową jest kobieta częściej nie są zainteresowane poszukiwaniem 

informacji o tematyce finansowej i rzadziej śledzą na bieżąco rynek. Przy czym dysproporcje 

te są mniejsze w grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek. Gospodarstwa, 

w których lepiej zarabia mężczyzna rzadziej deklarują brak oszczędności, jak również 

zobowiązań i jednoczesny brak planów na rozpoczęcie oszczędzania czy też zaciągania 

zobowiązań w okresie najbliższego roku. Jednocześnie częściej dysponują oszczędnościami 

i zobowiązaniami przekraczającymi wartość półrocznych przychodów gospodarstwa. Ponadto 

wskazać należy, że nie występuje istotna różnica w tym zakresie między gospodarstwami 

                                                                                                                                                                                     

literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis, Journal of Banking and Finance 
37, 2013, s. 3907-3919 
11 Wyniki badań są zbieżne z wnioskami przedstawionymi min. przez P. Bańbuła, Z. Źółkiewski (red.), 
Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014, Departament Stabilności 
Finansowej, Narodowy Bank Polski, Waszawa 2015, s. 10; Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport 
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, październik 2014, s. 34; Czapiński J., Panek T. (red.), 
Diagnoza społeczna 2015... op. cit., s. 65. 
12 Dla porównania w amerykańskich gospodarstwach domowych poziom opłat jest tym istotniejszy, im niższy 
jest poziom posiadanych aktywów finansowych. J. Lee, J. Mariowa, How ... op. cit., s. 58-59. 
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pracowników, których głową jest mężczyzna oraz gospodarstwami pracujących na własny 

rachunek, w których więcej zarabia kobieta. Dla gospodarstw, w których lepiej zarabiają 

mężczyźni oszczędzanie wiąże się w większym stopniu z poczuciem bezpieczeństwa, a dla 

tych, w których więcej zarabiają kobiety - ze wzrostem poczucia niezależności. Dotyczy to 

zarówno gospodarstw pracujących na własny rachunek, jak i pracowników. Płeć głowy 

gospodarstwa domowego nie różnicuje postrzegania zaciągania zobowiązań w grupie 

gospodarstw, których dochody pochodzą przede wszystkim z prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, za wyjątkiem postrzegania zobowiązań jako sposobu na lepsze 

wykorzystanie posiadanego majątku, co deklarują przede wszystkim gospodarstwa, w których 

lepiej zarabia kobieta. Porównując gospodarstwa domowe ze względu na płeć należy 

zauważyć, że hierarchia celów oszczędzania i zadłużania się w gospodarstwach pracujących 

na własny rachunek jest mniej zróżnicowana, aniżeli w przypadku gospodarstw pracowników.  

Płeć głowy gospodarstwa domowego nie różnicuje istotnie źródeł informacji, z których 

gospodarstwa pracujących na własny rachunek czerpią widzę na temat warunków 

oszczędzania i zadłużania się, wyjątek dotyczy wykorzystywania Internetu, z którego 

korzystało w ubiegłym roku więcej gospodarstw, w których lepiej zarabia mężczyzna. Płeć 

nie ma również wpływu na podejmowanie negocjacji z instytucjami finansowymi 

w przypadku gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek, natomiast 

w przypadku gospodarstw pracowników znacznie częściej podejmują negocjacje te z nich, 

w których to kobieta zarabia lepiej. 

 W grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek wraz ze wzrostem wieku 

osoby najlepiej zarabiającej rośnie udział gospodarstw, których oszczędności przekraczają 

wartość ich rocznych przychodów oraz tych, które nie posiadają zobowiązań finansowych. 

Jednocześnie maleje udział gospodarstw mających niewielkie problemy ze spłatą kredytów 

i pożyczek oraz tych, które uważają, że poziom ich zadłużenia jest do udźwignięcia bez 

specjalnych wyrzeczeń. Wraz z wiekiem zmienia się postrzeganie zobowiązań finansowych - 

rośnie udział gospodarstw, dla których zaciąganie kredytów i pożyczek wiąże się z lepszym 

wykorzystaniem posiadanych umiejętności, a maleje udział tych, dla których wiąże się 

z przyspieszeniem konsumpcji. Jednocześnie wzrasta udział gospodarstw, które nie liczą 

rzeczywistych kosztów zadłużenia. Ponadto wraz ze wzrostem wieku osoby najlepiej 

zarabiającej rośnie udział gospodarstw, które postrzegają oszczędzanie jako wiążące się ze 

wzrostem poziomu niezależności, a spada udział gospodarstw wiążących je ze wzrostem 

poziomu bezpieczeństwa. Wraz z wiekiem głowy gospodarstwa domowego spada udział 
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gospodarstw, w których decyzje dotyczące wyboru usług finansowych podejmują partnerzy 

wspólnie, na rzecz wzrostu udziału wszystkich członków gospodarstwa. Zmienia się ponadto 

sposób podejmowania decyzji o wyborze oferty rynkowej - maleje udział gospodarstw, które 

nie tylko poszukują informacji i dyskutują nad zaletami i wadami potencjalnych rozwiązań, 

ale także negocjują z instytucjami, na rzecz szybkiego, kilkudniowego okresu poszukiwania 

informacji oraz analizy co najwyżej kilku ofert.  

 Aby zrealizować cel teoretyczny przeprowadzono typologię zachowań gospodarstw 

domowych na rynku usług finansowych, osobno dla każdej z analizowanych grup społeczno - 

ekonomicznych. Sprowadziło się to do określenia zespołu kryteriów, które pozwoliły na 

wyodrębnienie skupień gospodarstw domowych jednorodnych ze względu na wybrane cechy 

demograficzno - ekonomiczne. Za kryterium podstawowe przyjęto stosunek gospodarstwa 

domowego do oszczędzania, zadłużania się i inwestowania (we własny biznes). Jako kryteria 

uzupełniające przyjęto: czynniki istotne przy wyborze sposobu oszczędzania, stosunek do 

oszczędzania, czynniki istotne przy zaciąganiu kredytów/pożyczek oraz stosunek do 

zaciągania kredytów/pożyczek. Następnie scharakteryzowano wyodrębnione typy, 

uwzględniając ich cechy demograficzno - ekonomiczne.  Wyodrębniono po trzy typy 

gospodarstw pracujących na własny rachunek (ryzykantów, zdecydowanych oraz świadomych) 

oraz pracowników (beztroskich, wygodnych, przezornych).  

 Gospodarstwa domowe ryzykantów  zgadzają się z opinią, że najpierw należy 

zaspokoić swoje potrzeby, a dopiero potem można oszczędzać. Bardziej niż oszczędzanie 

interesuje je inwestowanie. Raczej są zdania, że warto poświęcić oszczędności i rozwinąć 

własny biznes, żeby w przyszłości czerpać z niego większe korzyści. Gospodarstwa te 

poszukują informacji o tematyce finansowej przede wszystkim w razie zaistnienia takiej 

potrzeby. Najczęściej w obszarze wyboru usług finansowych w gospodarstwach domowych 

ryzykantów decyzje partnerzy podejmują wspólnie. W tym typie w największym stopniu 

(w porównaniu z pozostałymi typami gospodarstw pracujących na własny rachunek) decyzje 

podejmowane są wyłącznie przez osobę, która zarabia najwięcej. Proces decyzyjny zwykle 

trwa nie dłużej, aniżeli kilka dni, chociaż jest to grupa w której gospodarstwa korzystają także 

z pierwszej oferty, która wpadnie im w ręce oraz częściej, aniżeli w pozostałych typach, 

wyłącznie z oferty instytucji, z których usług gospodarstwa już korzystały. Gospodarstwa 

ryzykantów najczęściej spośród gospodarstw pracujących na własny rachunek nie posiadają 

oszczędności. Najczęściej oszczędzanie utożsamiają z poczuciem bezpieczeństwa oraz ze 

wzrostem poziomu niezależności. 
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 Gospodarstwa domowe zdecydowanych są nastawione na konsumpcję, jednak 

doceniają znaczenie oszczędzania, które jest dla nich tak samo ważne, jak inwestowanie 

w prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, raczej zgadzają się, że należy tak 

rozdzielać wynagrodzenie, aby zawsze, niezależnie ile się zarabia, część przeznaczyć na 

zakupy i opłaty, a część oszczędzić. Oszczędności raczej są w stanie przeznaczyć na rozwój 

własnego biznesu. Gospodarstwa te poszukują informacji o tematyce finansowej najczęściej 

w razie zaistnienia takiej potrzeby, jednak częściej, aniżeli gospodarstwa ryzykantów śledzą 

na bieżąco ofertę rynku usług finansowych. W 3/4 gospodarstw w obszarze wyboru usług 

finansowych decyzje partnerzy podejmują wspólnie, grupa ta nie korzysta ze wsparcia 

znajomych lub przyjaciół. Nie występują w niej również gospodarstwa, w których decyzje 

podejmuje wyłącznie partner lub partnerka głowy rodziny.  Gospodarstwa zdecydowanych 

najczęściej spośród gospodarstw pracujących na własny rachunek posiadają oszczędności 

odpowiadające wartości średnim przychodom gospodarstwa za okres od jednego do sześciu 

miesięcy. W porównaniu do gospodarstw ryzykantów i świadomych będą bardziej aktywne 

w obszarze oszczędzania w przyszłym roku. W gospodarstwach zdecydowanych najwięcej 

gospodarstw nie posiada niespłaconych zobowiązań i najmniejszy jest udział gospodarstw, 

których zobowiązania przekraczają wartość ich rocznych przychodów. Przy wyborze formy 

oszczędzania gospodarstwa zdecydowanych cenią szczególnie bezpieczeństwo, a także 

poziom oprocentowania oraz opłat i prowizji. W najmniejszym stopniu zwracają uwagę na 

produkty towarzyszące, opinię znajomych oraz przyzwyczajenie.  

 Gospodarstwa świadomych można scharakteryzować, jako gospodarstwa 

przedkładające inwestycje nad konsumpcję i oszczędności, ale doceniające znaczenie 

oszczędzania. Zgadzają się, że należy tak rozdzielać wynagrodzenie, aby zawsze, niezależnie 

ile się zarabia część przeznaczyć na zakupy i opłaty, a część oszczędzić, a także z opinią, że 

oszczędzanie jest tak samo ważne, jak inwestowanie we własny biznes. Zdecydowanie nie 

zgadzają się z kolei z opinią, że wyższy standard życia w chwili obecnej jest ważniejszy od 

rozwijania własnego biznesu i czerpania z niego korzyści w przyszłości, ani z opinią, jakoby, 

lepiej było gromadzić oszczędności na lokacie, aniżeli inwestować w działalność 

gospodarczą. Rozwijając własny biznes są skłonni robić to kosztem swoich potrzeb i mają 

świadomość konieczności poniesienia wielu wyrzeczeń finansowych by własny biznes 

rozwinąć i utrzymać. Gospodarstwa świadomych poszukują informacji o tematyce finansowej 

równie często na bieżąco, jak i tylko w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Jednocześnie 

najczęściej w gospodarstwach tych członkami są osoby mające wiedzę specjalistyczną lub 
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pracujące w branży finansowej. Gospodarstwa te w największym stopniu podejmują się 

dyskusji nad wadami i zaletami dostępnej oferty, ale także najczęściej podejmują negocjacje 

z instytucjami finansowymi. Dla nich oszczędzanie, w stopniu większym, niż w pozostałych 

typach, wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa oraz w mniejszym - z ograniczeniem budżetu 

oraz ze wzrostem poziomu niezależności. W porównaniu do gospodarstw ryzykantów 

i zdecydowanych są najbardziej aktywne w obszarze korzystania z różnych form lokowania 

oszczędności. Wśród świadomych najwięcej gospodarstw posiada zobowiązania 

przekraczające wartość ich rocznych przychodów. Najmniejszy jest jednocześnie udział 

gospodarstw, które w ogóle nie są zadłużone. 

 Wyodrębnione trzy typy zachowań gospodarstw na rynku usług finansowych są 

zróżnicowane nie tylko pod względem poziomu oszczędności i zobowiązań, które utrzymują, 

ale także postaw wobec oszczędzania, zadłużania się oraz inwestowania we własną 

działalność. W konsekwencji gospodarstwa dokonują wyboru innych usług i korzystają 

z oferty zróżnicowanych instytucji finansowych. 

 Uwzględniając zachowanie poszczególnych typów gospodarstw domowych należy 

wskazać, iż gospodarstwom ryzykantów w grupie gospodarstw pracujących na własny 

rachunek odpowiada typ gospodarstw beztroskich. W przypadku zachowań  

charakterystycznych dla gospodarstw zdecydowanych, odpowiadającym typem są 

gospodarstwa wygodnych. Ostatnią parę typów o podobnych zachowaniach tworzą 

gospodarstwa świadomych i przezornych.  

 Gospodarstwa domowe beztroskich, podobnie jak ryzykantów, zgadzają się z opinią, 

że najpierw należy zaspokoić swoje potrzeby, a dopiero potem można oszczędzać. Ich 

zdaniem rozwijanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wyrzeczeniami 

finansowymi. Gospodarstwa te nie mają swojego planu na zarządzanie finansami, a przy 

wyborze oferty instrumentów dłużnych i oszczędnościowych kierują się poziomem 

oprocentowania, opłatami i prowizjami oraz bezpieczeństwem. Nie zadowala ich poziom 

zgromadzonych oszczędności, a spłata zobowiązań nie stanowi dla nich istotnego obciążenia. 

Decyzje na rynku usług finansowych podejmują przede wszystkim partnerzy wspólnie, ale 

często angażowani są wszyscy członkowie gospodarstwa domowego. Wybór usług 

finansowych zajmuje im zwykle od kilku do kilkunastu dni i wiąże się z analizą co najwyżej 

kilku ofert.  

 Gospodarstwa domowe wygodnych, analogicznie jak gospodarstwa zdecydowanych, 

są nastawione na konsumpcję, jednak doceniają znaczenie oszczędzania. Zgadzają się, że 
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najpierw należy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a dopiero potem oszczędzać ale 

starają się oszczędzać niezależnie od poziomu przychodów. Są świadome, że rozwój 

własnego biznesu wiąże się z wieloma wyrzeczeniami finansowymi, ale nie w pełni 

podzielają opinię, że należy rozwijać działalność gospodarczą kosztem swoich potrzeb. Na 

pierwszym miejscu stawiają konsumpcję, a inwestowanie i oszczędzanie są dla nich tak samo 

mało ważne. Nie zawsze mają plan na zarządzanie domowymi finansami, nie wszystkie 

potrafią regularnie oszczędzać, dlatego zaciągają kredyty i pożyczki, część z nich zaciąga 

zobowiązania nawet jeśli dysponuje własnymi środkami. Przy wyborze oferty rynku usług 

finansowych najważniejsze znaczenie mają dla nich bezpieczeństwo, poziom oprocentowania 

oraz opłat i prowizji. Charakteryzuje je najbardziej zróżnicowany sposób podejmowania 

decyzji, które najczęściej podejmowane są przez partnerów wspólnie, jednak często decyzje 

podejmowane są również przez wszystkich członków gospodarstwa, jak i wyłącznie przez 

osobę, która zarabia najwięcej. Wybór usług finansowych zajmuje im zwykle kilka dni 

i wiąże się z oceną kilku ofert.  

 Gospodarstwa przezornych zgadzają się, że należy tak rozdzielać wynagrodzenie, 

aby zawsze, niezależnie ile się zarabia, część przeznaczyć na zakupy i opłaty, a część 

oszczędzić, oraz że oszczędzanie jest dla nich tak samo ważne, jak inwestowanie we własną 

działalność gospodarczą, której rozwój wymaga wielu wyrzeczeń finansowych. Jeśli jest to 

konieczne są skłonne poświecić oszczędności na rzecz rozwijania własnej działalności, aby 

w przyszłości czerpać z niej korzyści. Nie zgadzają z opinią, że wyższy standard życia 

w chwili obecnej jest ważniejszy od rozwijania własnego biznesu i czerpania z niego korzyści 

w przyszłości. 

 Spośród wyodrębnionych typów liczebnie dominują gospodarstwa zdecydowanych 

w grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek (43,5%) oraz przezornych (37,89%) 

w grupie gospodarstw pracowników. Gospodarstwa zdecydowanych charakteryzuje najniższy 

udział jednostek posiadających oszczędności oraz zobowiązania o wartości przekraczającej 

równowartość ich półrocznych przychodów. Natomiast typ przezornych charakteryzuje 

najwyższy udział gospodarstw posiadających jednocześnie oszczędności i zobowiązania 

o wartości przekraczającej równowartość ich półrocznych przychodów. W związku z tym 

potwierdzono że dominuje typ zachowań charakteryzujący sie utrzymaniem niskiego poziomu 

zobowiązań i oszczędności dla gospodarstw pracujących na własny rachunek. Jednak mimo, 

iż na tle pozostałych gospodarstw pracujących na własny rachunek, poziom zobowiązań oraz 

oszczędności gospodarstw zdecydowanych pozostaje na najniższy poziomie, poziom ten jest 
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znacząco wyższy aniżeli w przypadku gospodarstw przezornych, które spośród 

wyodrębnionych typów gospodarstw pracowników reprezentują najwyższy poziom 

utrzymywanych zobowiązań oraz oszczędności.  

 Dla celu aplikacyjnego istotne znaczenie ma przeprowadzona typologia gospodarstw 

domowych, która może zostać wykorzystana jako baza do stworzenia segmentacji, a także 

określenia pojemności rynku usług finansowych. Jej przeprowadzenie pozwoliło na 

zaprezentowanie istotnych wniosków dotyczących strategii w zakresie poszczególnych 

elementów marketingu mix w wersji 4C. Zaproponowano trzy strategie - prowadzenia za 

rękę, partnerską oraz złotego środka. Strategia prowadzenia za rękę powinna uwzględniać 

między innymi aspekt edukacyjny, związany przede wszystkim z pomocą w przezwyciężaniu 

trudności w spłacie zobowiązań oraz informowania o dostępnych sposobach oszczędzania. 

Należy skierować ją do gospodarstw beztroskich i zdecydowanych. Strategia partnerska  

powinna kłaść nacisk na wymianę informacji miedzy instytucją finansową, a gospodarstwem 

domowym. Instytucje mając do czynienia z gospodarstwami ryzykantów i świadomych 

powinny kłaść nacisk na jednoczesne zarządzanie oszczędnościami i zobowiązaniami. 

Strategia złotego środka powinna zostać skierowana do gospodarstw wygodnych oraz 

przezornych, które wymagają oferty uniwersalnej. Ich potrzeby obejmują informowanie 

o zaletach i wadach usług oszczędnościowych i dłużnych, jak również możliwych sposobach 

oszczędzania. Interesują je konkretne rozwiązania, ponieważ informacji szukają przede 

wszystkich w razie zaistnienia takiej potrzeby. Do zastosowania zaproponowanych strategii 

kluczowa jest znajomość zachowań gospodarstw domowych na rynku usług finansowych. 

Uzyskana wiedza pozwoli zwiększyć efektywność dopasowania działań marketingowych 

podejmowanych przez instytucje finansowe oraz zwiększyć poziom dopasowania oferty 

rynkowej do potrzeb poszczególnych grup gospodarstw domowych. 

 Wiedza na temat zachowań gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek 

oraz pracowników może zostać wykorzystana ponadto przez decydentów mających wpływ na 

funkcjonowanie rynku usług finansowych, przekładając się na wzrost świadomości 

społeczeństwa oraz ustabilizowanie sytuacji makroekonomicznej kraju w obszarze 

finansowego ryzyka systemowego.  Może posłużyć także jako podstawa do opracowania 

dedykowanych dla gospodarstw domowych programów edukacyjnych mających na celu 

poprawę poziomu wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa.  

 Rozprawa nie wyczerpuje omawianej problematyki zachowań gospodarstw domowych 

na rynku usług finansowych, z uwzględnieniem ich zróżnicowania wynikającego z grupy 
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społeczno - gospodarczej, do której przynależą. Badania przeprowadzono w odniesieniu do 

dwóch grup społeczno - ekonomicznych, zatem należy rozważyć przeprowadzenie dalszej 

weryfikacji zachowań gospodarstw pozostałych grup, tj. rolników, emerytów i rencistów oraz 

utrzymujących się z niezarobkowych źródeł. Ponadto wyniki badań warto uzupełnić 

o weryfikację stanu wiedzy finansowej - zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej. Należy 

również zwrócić uwagę, iż wyniki badań bezpośrednich zostały zaprezentowane 

w odniesieniu do grupy, która nie została wyłoniona jako próba reprezentatywna. W związku 

z tym należałoby podjąć kroki zmierzające do ich zweryfikowania w oparciu o próbę 

pozwalającą na uogólnienie uzyskanych wyników na populację generalną. Reasumując, 

należy stwierdzić, iż zaprezentowane rozważania nie wyczerpują problematyki zachowań 

gospodarstw domowych na rynku usług finansowym. Tematyka ta wciąż wymaga rozwijania, 

a wyniki kolejnych badań powinny umożliwi ć stworzenie syntetycznego obrazu 

zróżnicowania ich zachowań, zwłaszcza w obszarze oszczędzania i zadłużania się. Badania 

mogą zostać uzupełnione również o inne obszary, takie jak ubezpieczanie się, które stanowi 

również bardzo istotny obszar badawczy.  

 

Katowice, 13. czerwca 2016 r 


