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Majątek polskich gospodarstw domowych na tle innych krajów 
Europy Centralnej i Wschodniej

Streszczenie

Wraz z rozwojem gospodarczym powstają zasoby majątkowe gospodarstw domowych. Im dłuż-
szy okres pokojowego rozwoju kraju, tym większa wartość zakumulowanego majątku. Wielkość ma-
jątku i jego rozłożenie w ramach społeczeństwa mają pewien wpływ na wielkość PKB i jego podział, 
w tym na strukturę zatrudnienia. Rozkład majątku w ramach społeczeństwa jest nieproporcjonalny 
i odpowiada regule V. Pareto. W Polsce, po transformacji ustrojowej, nastąpił znaczny wzrost ma-
jątku gospodarstw domowych, niemniej w odniesieniu do poziomu, jaki osiągnął w krajach Europy 
Zachodniej, jego średnia wielkość jest niezbyt wysoka. Natomiast w odniesieniu do zamożności spo-
łeczeństw w krajach Europy Centralnej i Wschodniej polskie społeczeństwo wypada – ogólnie rzecz 
biorąc – lepiej niż te, w których poziom PKB na głowę jest niższy, i gorzej niż te, w których poziom 
PKB na głowę jest wyższy (Słowenia, Czechy, Estonia i Węgry). Polskie społeczeństwo ma przy tym 
stosunkowo wysoki wskaźnik zadłużenia licząc do wartości majątku. Wynika to głównie z wyjątko-
wo dużej skłonności do posiadania na własność siedziby – mieszkania lub domu. Rozłożenie majątku 
w Polsce, tak jak w większości krajów, nie jest równomierne, jakkolwiek wskaźnik Giniego dla ma-
jątku jest o kilka punktów niższy niż w Europie jako całości i znacznie niższy niż wskaźnik obliczony 
dla całego świata. Najniższe wskaźniki tego typu w regionie mają Słowacja i Słowenia. 
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Wstęp

W teorii ekonomii wiele uwagi poświęcano czynnikom wpływającym na wzrost pro-
duktu globalnego oraz na jego podział, ale w tych rozważaniach stosunkowo mało miejsca 
zajmowała kwestia wielkości majątku gospodarstw domowych, jego podziału oraz sposobu, 
w jaki jego wielkość i własność wpływają na wielkość i podział dochodów. Wzrost ogól-
nej zamożności, jaki zanotowano w świecie w ostatnich trzech dekadach, w tym szczegól-
nie bardzo duży wzrost ogólnej kwoty aktywów finansowych, wywołały znaczący wzrost 
zainteresowania tymi sprawami. Poprzednio, co zrozumiałe, zainteresowanie tą tematyką 
koncentrowało się przede wszystkim w instytucjach finansowych, w tym głównie bankach 
zajmujących się zarządzaniem – w skali światowej – aktywami finansowymi ludzi boga-
tych. Instytucje te starały się po prostu określić zakres swoich interesów, ustalając wielkość 
docelowej grupy klientów. Ostatnio, badania nad majątkiem, inspirowała książka Thomasa 
Piketty’ego pt. Capital in the Twenty First Century (2014), a publikowane przez banki in-
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formacje pobudziły następnie zainteresowanie polityków. Przede wszystkim dotyczyło to 
ośrodków politycznych w krajach demokratycznych, o wysoko rozwiniętych gospodar-
kach. W procesie sporów, jakim poddana jest demokracja, różne ugrupowania polityczne, 
podejmując problem podziału dochodów w ramach społeczeństwa, zaczęły wiązać go ze 
strukturą własnościową majątku. Tak na przykład, temat ten jest jedną z istotnych kwestii, 
które stały się przedmiotem sporów w kampanii prezydenckiej w 2016 roku, ponieważ wła-
śnie w Stanach Zjednoczonych dysproporcje w podziale majątku i dochodów są wyjątko-
wo duże. Natomiast w Polsce, mimo podwójnych, prezydenckich i sejmowych wyborów 
w 2015 roku, problematyka podziału majątku nie zajmowała bezpośrednio zbytniej uwagi 
polityków i wyborców, ani w kampanii prezydenckiej, ani sejmowej, co wcale nie oznacza, 
że kwestia ta nie odnosi się do polskiej gospodarki. Partia, która zwyciężyła, zajmowała 
się tymi sprawami marginalnie i głównie w odniesieniu do przeszłości. Obiecała jednak 
istotnie zwiększyć bieżące dochody mniej zamożnym grupom społeczeństwa m.in. przez 
dodatki na dzieci, podwyższenie płacy minimalnej oraz podniesienie „progu” podatkowe-
go. W przyszłości, jeżeli wszystkie te przyrzeczenia zostaną zrealizowane, będzie to miało 
niewątpliwie wpływ na kształtowanie zasobów majątkowych społeczeństwa i ich rozłożenie 
w ramach poszczególnych jego grup. 

Od sześciu lat jednostka analityczna jednego z największych w świecie banków – zajmu-
jących się obsługą bogatych klientów – szwajcarskiego Credit Suisse Bank A.G., publikuje 
Global Wealth Report (2015a; 2015b). Podobny raport, pod tym takim samym tytułem, ale 
oparty na trochę innej metodologii opracowuje także jednostka badawcza jednego z najwięk-
szych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami finansowymi – 
niemieckiego Allianz A.G. (Brandmeir i in. 2015). W niniejszym opracowaniu posłużono się 
danymi właśnie z raportu opracowanego przez Credit Suisse, gdyż zawiera on najpełniej-
sze dane odnoszące się do majątku gospodarstw domowych w skali całego świata. Autorzy 
tego raportu podkreślają jednak, że tylko bardzo nieliczne kraje publikują pełne, w miarę 
rzetelne informacje statystyczne na temat zasobów majątkowych gospodarstw domowych 
i że zestawienia statystyczne zawarte w raporcie w znacznym stopniu oparte są na kompila-
cjach i regresyjnych szacunkach. Polska należy do tych krajów, które zbierają i udostępniają 
odpowiednie dane. NBP regularnie publikuje statystyki na temat majątku finansowego po-
szczególnych sektorów gospodarki i niedawno opublikował także, we współpracy z GUSem 
raport na temat majątku polskich gospodarstw domowych oparty na badaniach ankietowych 
(Zasobność gospodarstw… 2015). Wyniki, odnoszące się do wielkości majątku i jego struk-
tury, zawarte w tym raporcie są – ogólnie rzecz biorąc – zbieżne z ustaleniami raportu Credit 
Suisse. Różnice odnoszą się głównie do rozłożenia majątku w ramach poszczególnych grup 
społeczeństwa. Raport NBP zakłada bardziej równomierne jego rozłożenie, niższy wskaźnik 
Giniego dla majątku.

Analizę wielkości majątku polskich gospodarstw domowych na tle pozycji innych spo-
łeczeństw krajów wchodzących w skład regionu geograficznego, do którego należy Polska, 
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poprzedzono – dla pełniejszego zobrazowania całości – ogólnymi rozważaniami o współza-
leżnościach między majątkiem gospodarstw domowych i PKB. 

Źródła majątku gospodarstw domowych i jego struktura 

W procesie gospodarowania majątek1 powstaje – w fazie inicjalnej – dzięki oszczędno-
ściom. Przy danych dochodach (strumieniach dochodów), rezygnując w pewnym okresie 
z części konsumpcji (strumieni wydatków bieżących), tj. „przesuwając” ją (je) jakby na 
następne okresy, gospodarstwa domowe tworzą oszczędności (zasoby). Podobnie zresztą 
postępują podmioty w ramach sektora przedsiębiorstw oraz sektora rządowego i samorzą-
dowego, o ile nie zużyją całości swoich przychodów (strumieni przychodów) na pokrycie 
wydatków bieżących, zaoszczędzą nadwyżkę i przeznaczą ją na inwestycje rzeczowe lub fi-
nansowe (tworząc zasoby rzeczowe lub pieniężne). Łączny majątek wszystkich podmiotów, 
ze wszystkich sektorów gospodarki, nazywa się majątkiem narodowym. 

Majątek każdego podmiotu dzieli się na majątek rzeczowy (aktywa rzeczowe) i finan-
sowy (aktywa finansowe). Z punktu widzenia procesu rozwoju gospodarki drugim ważnym 
kryterium podziału majątku jest to, czy przynosi on dochód (przychód), czy nie. Dzielić go 
więc należy na majątek dochodowy (aktywa dochodowe) i majątek niedochodowy (aktywa 
niedochodowe). Drugie kryterium odnosi się oczywiście zarówno do majątku rzeczowego, 
jak i finansowego.

W przypadku gospodarstwa domowego oszczędzanie jest działalnością stosunkowo pro-
stą, jeżeli jego dochody przekraczają poziom niezbędny dla utrzymania podstawowych jego 
funkcji. Po prostu wystarczy, gdy powstrzyma się ono od wydania wszystkich dochodów na 
konsumpcję. Natomiast przetwarzanie oszczędności w inwestycje, w majątek jest procesem 
dość złożonym i zwykle wielofazowym. W gospodarce rynkowej, z punktu widzenia długo-
falowych celów i interesów każdego indywidualnego gospodarstwa domowego, oszczędza-
nie, a więc tworzenie majątku jest bardzo pożądane. 

Po pierwsze, jest elementem stabilizującym pozycję gospodarstwa domowego w okresach 
kryzysowych. W sytuacji, gdy zmniejszą się lub zanikną jego bieżące dochody, w związku 
z utratą pracy lub innych powodów, sprzedaż elementów majątku tworzy źródło dochodów 
pozwalających przetrwać trudny okres. Majątek jest więc swoistym buforem (zabezpie-
czeniem) przed przejściowymi kłopotami materialnymi, które może przynieść przyszłość. 
Swoistym zamiennikiem dla majątku w tym zakresie są ubezpieczenia. Wykupienie ochrony 
ubezpieczeniowej jednak kosztuje. Zwiększa bieżące wydatki i tym samym obniża tę część 

1  Jako „majątek” rozumie się zasób, będący własnością podmiotu gospodarczego, w tym gospodarstwa domowego, 
i którym ten podmiot dysponuje (rozporządza). Pojęcie to obejmuje nieruchomości, ruchome dobra materialne, uprawnienia 
wierzycielskie, uprawnienia własnościowe i inne uprawnienia o charakterze gospodarczym (inaczej – aktywa rzeczowe 
i finansowe). Interesujące rozważania na temat własności można znaleźć np. w pierwszym rozdziale książki M. Bałtowskiego 
i P. Kozarzewskiego (2014).
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dochodów, którą można wydać na bieżącą konsumpcję. Wydatki na ubezpieczenie zabez-
pieczające przed utratą pracy i nieszczęśliwymi wypadkami ze względów psychologicznych 
nie zawsze są łatwe do zaakceptowania przez członków gospodarstwa domowego. Ponadto, 
nie zawsze ubezpieczenie jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest potrzebne gospo-
darstwu domowemu. Rynek usług ubezpieczeniowych może być bowiem niedostatecznie 
rozwinięty albo towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie chcieć przyjmować określonych 
ryzyk. Inaczej mówiąc, ubezpieczenia stanowią zamiennik dla gromadzenia majątku tylko 
wtedy, gdy rozwiną się odpowiednie zwyczaje w danym społeczeństwie (kultura ubezpie-
czeń) i gdy rynek ubezpieczeniowy będzie odpowiednio zdywersyfikowany instytucjonalnie 
i produktowo. Niemniej między majątkiem i poziomem dochodów a ubezpieczaniem się 
istnieje – jak się wydaje – swoiste sprzężenie zwrotne. Im większy dochód i majątek, tym 
większa skłonność jego właścicieli do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub wyko-
rzystania produktów inwestycyjnych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Po drugie, posiadanie majątku wpływa na strukturę wydatków i dochodów gospodarstwa 
domowego. Wspomniano wyżej o kosztach ubezpieczeń, ale utrzymanie majątku rzeczowe-
go łączy się zazwyczaj także jeszcze z innymi wydatkami, np. na konserwację, serwisowa-
nie, podatki majątkowe czy ochronę. Majątek może stać się dla gospodarstwa domowego 
także źródłem dochodów z tytułu najmu lub wypożyczenia elementów majątku rzeczowego 
czy takiej lub innej lokaty środków pieniężnych, źródłem dochodów dodatkowych ponad to, 
co otrzymuje ono z tytułu pracy swoich członków czy należnych świadczeń wynikających 
z obowiązujących ubezpieczeń społecznych. W miarę wzrostu zasobności społeczeństwa, 
szczególnie jego bardziej zamożnych grup, dochody pozyskiwane z majątku stają się coraz 
większą częścią jego łącznych dochodów, a w przypadku najbogatszych ludzi stanowią one 
większość ich dochodów. 

Po trzecie, samo posiadanie majątku oraz jego wielkość określają także społeczny status 
danego gospodarstwa domowego. W rynkowej gospodarce kapitalistycznej, nawet w do-
brze rozwiniętych systemach demokratycznych, społeczna pozycja gospodarstwa domo-
wego jest w bardzo znacznym stopniu wyznaczana przez majątek, jakim ono rozporządza. 
Społeczeństwa mają układ hierarchiczny i właśnie majątek jest jednym z ważnych kryte-
riów, które określają zaszeregowanie gospodarstwa domowego na drabinie społecznej.

Oszczędności, jako jedyne źródło majątku, występują – jak wspomniano – tylko w ini-
cjalnej fazie jego tworzenia. W kolejnych okresach, obok oszczędności, pojawiają się do-
datkowo dochód z wcześniejszych oszczędności oraz redystrybucja majątku zgromadzo-
nego przez poprzednie pokolenia. Społeczeństwo żyje bowiem w cyklach generacyjnych. 
Naturalnym zjawiskiem jest więc przesuwanie własności majątku z pokolenia na pokolenie. 
W warunkach pokoju i stabilizacji politycznej każde kolejne pokolenie dodaje do poprzed-
nio zgromadzonego majątku swoje własne oszczędności, swój własny majątek. Nie oznacza 
to, że proces międzypokoleniowego przekazywania majątku w ramach gospodarstwa domo-
wego (rodziny), odbywa się bez przeszkód. Majątek może zostać sprzedany lub roztrwo-
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niony przez pierwotnego lub kolejnych właścicieli. Zmienia się ponadto wartość nominalna 
i względna poszczególnych jego elementów. Niektóre części majątku – z różnych powodów 
– mogą stracić całkowicie swoją wartość, ulec pełnej anulacji. Do powodów tych można 
zaliczyć: wojny, rewolucje, katastrofy naturalne, kryzysy gospodarcze czy bardzo silna in-
flacja (hiperinflacja).

W procesie międzypokoleniowego przekazywania majątku gospodarstw domowych 
uczestniczy także państwo, nadkładając na dziedziczony majątek specjalny podatek. Podatek 
spadkowy nie zmienia jednak wielkości majątku narodowego, a jedynie wpływa na strukturę 
własności, prowadząc do redystrybucji majątku gospodarstw domowych w ramach różnych 
sektorów gospodarki narodowej. Wielkość majątku narodowego nie zmienia się także, jeżeli 
przeniesienie tytułu własności następuje z jednego rezydenta na innego. Jeżeli natomiast 
wydatki z majątku mają miejsce za granicą lub jeżeli tytuł własności zostanie przekazany za 
granicę, wówczas majątek narodowy netto odpowiednio zmniejsza się. Ponadto, występują 
bardzo różne czynniki zewnętrzne, mogące zakłócić międzypokoleniowy proces przekazy-
wania majątku i spowodować jego częściową lub pełną utratę.

Jest zrozumiałe, że w danym okresie nie wszystkie gospodarstwa domowe, nie wszystkie 
podmioty mają nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Te, które chcą zwiększyć 
swoje wydatki bieżące ponad poziom przychodów, mogą to zrobić, jeżeli pozyskają kredyty 
(pożyczki) od podmiotów, mających oszczędności lub od tzw. „pośredników finansowych”, 
którzy z jednej strony gromadzą oszczędności, a z drugiej – udzielają kredytów (pożyczek). 
We współczesnych gospodarkach proces przesuwania oszczędności od jednych do drugich 
dokonuje się w przeważającej mierze właśnie przy pomocy „pośredników finansowych”. 
Największą rolę wśród nich odgrywają banki komercyjne. Oszczędności są także „przesu-
wane” w skali międzynarodowej, co pozwala poszczególnym krajom zwiększyć wydatki 
bieżące i inwestycje ponad dochody tam generowane. Występowanie kredytów (pożyczek) 
w procesie gospodarowania powoduje, że należy mówić o majątku w kategoriach „brutto” 
oraz „netto” i to w odniesieniu zarówno do indywidualnych podmiotów gospodarczych, 
sektorów gospodarki, jak i całej gospodarki narodowej.

Wpływ majątku gospodarstw domowych na PKB

Wspomniano już, że posiadanie majątku, bez względu na to, czy są to aktywa docho-
dowe, czy nie, prawie zawsze generuje jakieś koszty. Wiążą się one z utrzymaniem lub 
poprawieniem stanu poszczególnych elementów tego majątku, jego ochroną, ewentualnym 
ubezpieczeniem, administrowaniem, zarządzaniem, a także może rodzić obowiązek podat-
kowy w odniesieniu do państwa lub jednostki samorządowej z samego tytułu własności  
(np. podatki gruntowe, hipoteczne, opłaty za dzierżawę wieczystą itp.). Inaczej mówiąc, 
właściciel musi przeznaczyć część swoich bieżących dochodów na koszty utrzymania ma-
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jątku czyli ponieść wydatki na jego „obsługę”. Ogólnie rzecz biorąc, wydatki te są relatyw-
nie większe w przypadku majątku rzeczowego niż finansowego. Przy czym im większy 
majątek w ogóle, tym potencjalnie większe zapotrzebowanie na usługi z nim związane i tym 
większe kwotowo wydatki. Wraz ze wzrostem majątku narodowego, w skali całej gospo-
darki zwiększa się więc zapotrzebowanie (popyt) na odpowiednie usługi. Pojawiają się przy 
tym nowe „produkty usługowe” generowane rozwojem potrzeb właścicieli lub indukowane 
przez pomysły (nowe oferty) przedsiębiorców. W konsekwencji ma to wpływ na zatrud-
nienie i inwestycje w odpowiednich dziedzinach gospodarki. Ludzie obsługujący właści-
cieli majątku pozyskują dochody. Zależą one – z jednej strony – od charakteru oraz jakości 
świadczonych usług, ale także – z drugiej strony – od stopnia zamożności właścicieli. Im 
większy jest ich majątek, tym bardziej skłonni są do płacenia wysokich cen za świadczo-
ne im usługi. W rezultacie wraz ze wzrostem majątku gospodarstw domowych zwiększa 
się ogólna suma dochodów społeczeństwa. Część przyrostu dochodów jest wydawanych na 
konsumpcję, część zaś oszczędzana. Powiększa się więc majątek ludzi zatrudnionych przy 
obsłudze majątku innych. Rodzi to dalsze zapotrzebowanie na usługi związane z obsługą 
tego nowego majątku, jakkolwiek pewna część tego zapotrzebowania zaspokajana jest sa-
modzielnie przez ich właścicieli. Są oni bowiem w końcu specjalistami od niektórego typu 
usług potrzebnych właścicielom majątku w ogóle. Tak więc przy założeniu ceteris paribus, 
majątek i jego wzrost powodują przyrost PKB przy zwiększonym udziale w nim określo-
nych gałęzi usługowych i przemysłowych.

Wspomniano, że tworzenie oszczędności, tworzenie majątku przez gospodarstwa do-
mowe, oznacza przeniesienie konsumpcji w czasie, w przyszłość. Jeżeli ten okres jest długi 
i właściciele wejdą w końcową fazę swojego cyklu życia, ma to dwojakie konsekwencje. 
Spadek bieżących przychodów, starzejących się właścicieli majątku rodzinnego, prowadzi 
zazwyczaj do zmniejszenia jego wielkości, co określa kolokwialne stwierdzenie, że „wła-
ściciele żyją na koszt spadkobierców”. Zmienia się przy tym zazwyczaj także przedmiotowa 
struktura majątku. Zmiany polegają na zwiększeniu udziału płynnych aktywów finansowych. 
Ponadto, zmienia się struktura konsumpcji właścicieli majątku. Pojawi się zapotrzebowanie 
na inne dobra oraz na inne usługi, na które właściciele nie mieli zapotrzebowania wcześniej 
i/lub które będą wynikać z bieżących, zmienionych potrzeb i preferencji właścicieli majątku. 
Wiąże się to nie tylko ze zmianami, które w miarę upływu lat następują w strukturze glo-
balnego popytu, ale także ze zmianami w strukturze popytu wywoływanymi przez starzenie 
się społeczeństwa. Tak np. w starszym wieku zwiększa się zapotrzebowanie ludzi na usługi 
medyczne i rehabilitacyjne, zmienia się także wielkość i struktura potrzeb rekreacyjnych. 
Jest zrozumiałe, że wszystkie te zmiany zależą od tego, jak wielkim majątkiem rozporzą-
dzać będzie dane pokolenie dzięki własnym oszczędnościom i odziedziczonym po swoich 
poprzednikach. W długim okresie zwiększanie majątku, wzrost zamożności gospodarstw 
domowych rozwija popyt na usługi medyczne, opiekuńcze, rehabilitacyjne i rekreacyjne. 
Powoduje zwiększenie zatrudnienia i inwestycji w odpowiednich dziedzinach gospodarki, 
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czyli staje się czynnikiem – stymulującym wzrost PKB – innym niż w przypadku młodych 
i niezamożnych społeczeństw. 

Powyżej starano się pokazać, jak na proces rozwoju gospodarki narodowej wpływają 
wydatki gospodarstw domowych generowane przez fakt posiadania majątku. Ten ostatni 
dzieli się jednak na aktywa dochodowe oraz niedochodowe i wprawdzie cały majątek gene-
ruje koszty, jednak przynajmniej część z nich może zostać skompensowana przez przychody 
pozyskiwane z majątku. Tak więc należy przedstawić wpływ, jaki na PKB i jego strukturę 
mają aktywa dochodowe gospodarstw domowych.

Dochód, czyli przychód z potrąceniem kosztów i podatków, uzyskiwany z majątku, może 
zostać wykorzystany w dwojaki sposób – zwiększyć konsumpcję właścicieli lub zwiększyć 
ich rzeczowe i finansowe inwestycje. Wzrost konsumpcji oraz rzeczowe inwestycje stymu-
lują popyt globalny, z wyjątkiem tej części popytu, która zostanie skierowana na zagraniczne 
dobra i usługi, i w bezpośredni sposób przyczynia się do powiększenia wytworzonego PKB. 
Natomiast inwestycje finansowe, o ile zostaną skierowane na krajowy rynek finansowy, 
powiększą zasoby tego rynku, ułatwiając innym podmiotom pozyskanie środków na inwe-
stycje albo na pokrycie wydatków bieżących, czyli pośrednio także przyczynią się do po-
większania PKB. Jeżeli aktywa dochodowe, będące w posiadaniu gospodarstwa domowego, 
są bardzo duże, wówczas występuje spore prawdopodobieństwo, że część dochodów skiero-
wana na konsumpcję zostanie w znacznym stopniu przeznaczona na zakup bardzo drogich, 
luksusowych, importowanych towarów i usług. Z kolei ta część dochodu, którą przeznacza 
się na inwestycje, zostanie także ulokowana za granicą. Występuje niewątpliwie pozytywna 
korelacja między wielkością majątku i dochodów pozyskiwanych z niego a skłonnością wła-
ścicieli do luksusowej konsumpcji, bardzo często dóbr importowanych oraz do plasowania 
swoich inwestycji za granicą. Im większy majątek, tym większy odpływ środków z kraju. 
Inaczej mówiąc, wpływ dochodów z majątku na wewnętrzne procesy rozwojowe w kraju 
macierzystym właścicieli w bardzo dużym stopniu zależy od równomierności podziału ma-
jątku w ramach społeczeństwa. Im jest on bardziej nierówny, tym korzyści dla gospodarki 
narodowej są mniejsze i vice versa.

Na zakończenie tej części rozważań należałoby odnieść się do jeszcze jednej kwestii, 
a mianowicie rozważyć wpływ, jaki na PKB wywiera finansowanie kredytami majątku go-
spodarstw domowych. W końcu współcześnie jest to zjawisko niezmiernie powszechne. 
Podobnie jak w przypadku wpływu dochodów z majątku na PKB, sprawa nie jest całkowi-
cie jednoznaczna. Konsekwencje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Obsługa 
majątku nabytego w kredycie oczywiście wiąże się także z kosztami finansowymi. W po-
czątkowym okresie, w czasie zaciągnięcia kredytu i nabycia majątku ma to, jak wskazano 
wyżej, pozytywny wpływ na zatrudnienie oraz inwestycje i w konsekwencji na PKB. Jednak 
w następnych okresach koszty obsługi majątku połączone z kosztami kredytu (odsetkami) 
i ratami, na jakie rozłożona jest jego spłata, mogą w istotny sposób obniżyć poziom kon-
sumpcji właścicieli szczególnie w przypadku, gdy ich dochody z pracy są relatywnie niskie 
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i nie mają oni innych źródeł przychodów lub innego majątku niż ten, który został nabyty 
w kredycie. Jeżeli zjawisko jest powszechne, oddziałuje wtedy negatywnie na gospodar-
kę, gdyż staje się czynnikiem redukującym popyt globalny i ograniczającym wzrost PKB. 
Nadmierne kredytowanie gospodarstw domowych może stać się nawet przyczyną silnych, 
nie tylko endogenicznych, ale także indukowanych zaburzeń w gospodarce narodowej, jak 
pokazały to choćby niedawne doświadczenia niektórych krajów zachodnich, które zostały 
objęte zawirowaniami globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-208. Natomiast w przy-
padku, gdy kredytem wspierane jest powiększanie majątku ludzi zamożnych i bogatych, 
wiele zależy od tego, jak zmienią się ceny aktywów, które nabyto w kredycie, i jakie bieżące 
przychody będzie można z nich uzyskać w zestawieniu z kwotami niezbędnymi na obsługę 
zadłużenia. Jeżeli pierwsze będą wyższe niż drugie, kredytowany przyrost majątku będzie 
mieć – ogólnie rzecz biorąc – pozytywny wpływ na gospodarkę. W przeciwnym przypadku, 
jeżeli skala takiego powiększania majątku byłaby duża, mogłyby także wystąpić perturbacje 
gospodarcze związane z ewentualnymi licznymi bankructwami gospodarstw domowych lub 
znacznym ograniczeniem ich popytu konsumpcyjnego.

Fazy cyklu życia a proces tworzenia majątku gospodarstw domowych

Wielkość netto majątku oraz jego przedmiotowa struktura zależą od fazy cyklu życia 
gospodarstwa domowego. Zakładając, że w okresie swojego istnienia jest ono zdolne do 
wypracowania nadwyżki dochodów nad wydatkami, że z biegiem lat nadwyżka ta będzie 
powiększać się oraz że nie odziedziczy ono nic od poprzedniego pokolenia, można wyróż-
nić cztery fazy w procesie tworzenia pozycji majątkowej – wstępną, dojrzewania, dojrzałą 
i schyłkową. 

Pierwsza faza rozpoczyna się wówczas, gdy dzieci zaczynają samodzielne życie podej-
mując pracę zarobkową. Przyjmując, że jednocześnie opuszczają dom rodzinny, wówczas 
najważniejszą kwestią jest znalezienie nowego lokum. Mieszkanie (dom) może być wynaj-
mowane lub kupione na bazie kredytu hipotecznego. Często najem lokum poprzedza jego 
kupno. Tak czy inaczej nowe gospodarstwo domowe zaczyna tworzyć swoją pozycję mająt-
kową obciążając swoje bieżące dochody kosztami najmu albo płatnościami z tytułu obsługi 
kredytu hipotecznego (wielkości rat i odsetek). Wybór zależy od możliwości pozyskania 
kredytu (oceny zdolności kredytowej przez banki), wielkości LtV, którą stosują banki oraz 
inni kredytodawcy, preferencji gospodarstwa domowego, jego oceny stabilności pozyska-
nia dochodów z pracy i relacji kosztów najmu do kosztów obsługi kredytu hipotecznego. 
Jeżeli ten ostatni wskaźnik jest istotnie wyższy od jedności i gdy gospodarstwo domowe 
ocenia, iż utrzyma swoją zdolność do zarobkowania w długim okresie, wówczas w więk-
szości przypadków wybiera kredytowy zakup lokum, rezygnując z wynajmu. Wynajęcie lub 
kupno lokum oznacza także, że gospodarstwo domowe nabywa zwykle odpowiednie aktywa 
ruchome (meble, sprzęt gospodarstwa domowe i innego typu wyposażenie), powiększając 
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tym samym swój majątek rzeczowy. Zakupy tej części majątku mogą być także finansowa-
ne kredytem (bankowym lub od sprzedawców – tzw. kredytem ratalnym). Podobnie, w tej 
fazie, ma także miejsce – często również na kredyt – zakup środka transportu (samochodu, 
motocykla, skutera czy roweru). Wolumen majątku rzeczowego gospodarstwa domowego 
rośnie więc dość szybko, jakkolwiek jego wielkość netto nie jest wtedy zbyt duża ze wzglę-
du na obciążenia kredytowe. W tym okresie gospodarstwo domowe nie ma znaczącego ma-
jątku finansowego poza stosunkowo niewielkimi zasobami pieniężnymi oraz ewentualnie 
środkami w funduszach i na rachunkach emerytalnych, o ile zdecyduje się na kapitałowy 
wariant zbierania środków na ten cel. Długość pierwszej fazy – jeżeli pominąć uwarunkowa-
nia makroekonomiczne – zależy od tego, czy gospodarstwo domowe jest jedno-, dwu- czy 
wieloosobowe, od wielkości dochodów członków tego gospodarstwa oraz ich preferencji 
życiowych czyli – ogólnie rzecz biorąc – od skłonności do konsumpcji, czy patrząc na to 
z innej strony – od preferencji do oszczędzania.

Przyjmując, że w pierwszej fazie ma miejsce wstępne zaspokojenie podstawowych 
potrzeb materialnych gospodarstwa domowego, w fazie „dojrzewania”, następuje przede 
wszystkim zmniejszenie stanu zadłużenia gospodarstwa domowego aż do spłaty podstawo-
wej części zadłużenia – kredytu hipotecznego. W międzyczasie może nastąpić zmiana lokum 
na większe i lepiej (wygodniej) położone, a także ma zwykle zmiana struktury wydatków, tj. 
większa ich część przeznaczona jest na rekreację, kulturę i naukę. Ponadto następuje odna-
wianie (wymiana) niektórych elementów majątku ruchomego (kupno nowego samochodu, 
lodówki telewizora, nowych mebli itp.) przy podnoszeniu ich jakości oraz jego rozbudowa 
(kupno dzieł sztuki, biżuterii itp.). Często rozbudowa majątku ruchomego wspomagana jest 
także kredytami, ale są one zaciągane na okresy znacznie krótsze niż kredyt hipoteczny, 
jakkolwiek może on przejściowo wzrosnąć w związku ze zmianą lokum, i często są szybciej 
spłacane w miarę poprawy dochodowej pozycji gospodarstwa domowego. W okresie tym, 
jeżeli dochody pozwalają na to, pojawiają się także bardziej istotne zasoby majątku finanso-
wego. Przede wszystkim rośnie dyspozycyjny zasób pieniądza gotówkowego, pojawiają się 
depozyty bankowe i ewentualnie długoterminowe inwestycje finansowe (w formie akcji, ob-
ligacji, certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
polis inwestycyjnych) poza środkami gromadzonymi w kapitałowych funduszach (OFE) 
i na rachunkach emerytalnych. Długość tej fazy bardzo zależy od zaradności członków go-
spodarstwa, tj. ich zdolności do maksymalizowania dochodów z pracy, minimalizowania 
kosztów kredytów, odpowiedniego zarządzania dostępnymi zasobami (dobór aktywów do 
majątku rzeczowego i finansowego) oraz skłonności do oszczędzania. 

Następna, dojrzała faza tworzenia majątku przez gospodarstwo domowe, to okres roz-
budowy tego majątku i jego dywersyfikacji. W tym czasie pojawiają się zwykle dodatko-
we nieruchomości (drugie i następne mieszkania/domy, posiadłości gruntowe), kupowane 
w celach inwestycyjnych, tj. aby pozyskać dodatkowy dochód z wynajmu i/lub zarobić na 
ewentualnej odsprzedaży. Rozbudowywany jest także wówczas majątek finansowy. Tak jak 
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w przypadku majątku rzeczowego, aby uzyskać dodatkowy dochód bieżący (odsetki, dy-
widendy) oraz w celach spekulacyjnych (aby uzyskać dochód z odsprzedaży). Rozbudowa 
obu części majątku może następować ze wsparciem kredytowym, gdyż dodatkowe dochody 
stanowią bazę dla obsługi zadłużenia, zaś dodatkowy majątek rzeczowy i finansowy jest 
używany jako zabezpieczenie dla kredytów. W rezultacie wartość majątku brutto znacznie 
rośnie. W normalnych warunkach rośnie także jego wartość netto, mimo ewentualnego dość 
znacznego zadłużenia, jeżeli gospodarstwo domowe zdecyduje się na kredytową rozbudowę 
majątku. Zazwyczaj w tej fazie, jeżeli majątek osiągnie odpowiednie rozmiary, pojawiają 
się aktywa zagraniczne – nieruchomości zlokalizowane w innych krajach, wierzytelności 
i udziały kapitałowe w obcych walutach, jednostki uczestnictwa w zagranicznych fundu-
szach inwestycyjnych. Podobnie jak w fazie poprzedniej, w tym okresie zachodzą także 
znaczące zmiany w strukturze wydatków – rośnie konsumpcja dóbr wysokiej jakości i luk-
susowych, dalej zwiększa się udział wydatków na rekreację, kulturę i naukę (dotyczy to 
głównie młodych członków gospodarstwa domowego) w łącznych wydatkach. Ponadto, 
większa jest, niż poprzednio, część wydatków realizowana za granicą. Dochody z pracy 
uzupełniane są dochodami ze zgromadzonego majątku. Te ostatnie mogą przewyższać te 
pierwsze, jakkolwiek zarobki pozostają zazwyczaj znaczącym źródłem dochodów gospo-
darstwa domowego. 

Ostatnia, czwarta, schyłkowa faza rozpoczyna się, gdy inicjalni członkowie gospodar-
stwa domowego przejdą na emeryturę, zakończą aktywne zaangażowanie zawodowe, zaś 
młodsze pokolenie usamodzielni się. Wynagrodzenie za pracę przestaje być głównym źró-
dłem dochodów zastępowane przez świadczenie emerytalne. Rośnie udział dochodów z ma-
jątku. Pojawia się zresztą nowe ich źródło – sprzedaż wybranych aktywów majątku rzeczo-
wego i/lub finansowego. Ten ostatni zmniejsza się zwykle bardziej niż majątek rzeczowy, 
gdyż aktywa finansowe są z reguły bardziej płynne. Stan majątku obniża się, gdyż członko-
wie gospodarstwa domowego mogą zdecydować się na formalne przekazanie (darowanie) 
niektórych jego elementów swoim następcom, jeszcze przed formalnym dziedziczeniem. 
W tym okresie zmienia się także struktura wydatków gospodarstwa domowego. Większa 
ich część, niż w poprzednich fazach, przeznaczona jest na opiekę zdrowotną i rekreację. 
Pojawiają się znaczące wydatki na rehabilitację, pomoc domową, a następnie – z zupełnie 
końcowym okresie – również na opiekę szpitalną i paliatywną. Tak więc faza „schyłkowa” 
jest to czas, w którym gospodarstwo domowe zmniejsza swój majątek, żyjąc „na koszt spad-
kobierców” i ewentualnie przygotowując się – przez darowizny i przygotowanie testamentu 
– do przekazania majątku następnemu pokoleniu.

Czynniki wpływające na wartość majątku 

Majątek gospodarstw domowych klasyfikuje się zwykle według rodzaju aktywów. Tak 
więc dzieli się go na majątek rzeczowy i finansowy, o czym już wspominano. Na mają-
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tek rzeczowy składają się wszelkiego rodzaju nieruchomości (mieszkania, domy, posiadło-
ści gruntowe) i różne wartościowe ruchomości (osobowe środki transportu, dzieła sztuki 
i artystycznego rzemiosła, niektóre zbiory kolekcjonerskie, zasoby kruszców oraz wyroby 
jubilerskie z metali szlachetnych). Z kolei majątek finansowy stanowią zasoby pieniężne 
(zasoby pieniądza gotówkowego i należności na rachunkach bankowy) oraz różnego rodzaju 
należności i udziały kapitałowe (w tym weksle, bony skarbowe i pieniężne, obligacje, certy-
fikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w spół-
kach i akcje). Majątek może być ulokowany w kraju lub za granicą. 

Bieżąca (nominalna) wartość zgromadzonego majątku zależy przede wszystkim od cen, 
po jakich poszczególne aktywa można sprzedać (upłynnić). Ceny realizacji poszczególnych 
aktywów wchodzących w skład majątku mogą się różnić od cen nabycia tych aktywów i od 
cen „oczekiwanych” przez właścicieli. Ceny realizacji mogą odchylać się zarówno in plus, 
jak in minus. Wiele zależy od okresu, w jakim następuje sprzedaż – od tego, jak w tym czasie 
ułoży się relacja podaży i popytu na dany składnik majątku. Konieczność szybkiego zbycia 
może znacznie obniżyć cenę realizacji. W związku z tym gospodarstwa domowe zwykle tak 
tworzą strukturę przedmiotową majątku, aby w miarę okoliczności uniknąć pośpiesznej jego 
wyprzedaży. Zabezpiecza przed tym ta część, na którą składają się płynne aktywa finanso-
we, zawarcie odpowiednich kontraktów ubezpieczeniowych i utrzymanie w bankach łatwo 
dostępnych możliwości kredytowych (kredyt w rachunku rozliczeniowym, karty kredytowe 
i karty typu „charge”). 

Z punktu widzenia stopnia zbywalności (kryterium płynności), aktywa dzieli się na ła-
two zbywalne (płynne) i trudno zbywalne (niepłynne). Łatwość sprzedaży danego elementu 
majątku (aktywa) zależy od wielu czynników, z których najważniejsze są stopień zorga-
nizowania rynku, trwałość popytu i jego relacja do bieżącej podaży oraz oferowana cena 
sprzedaży. Jeżeli rynek na dany element majątku jest dobrze zorganizowany i występuje 
na nim trwały popyt, to ze sprzedażą nie ma kłopotów (następuje szybko), a cena zależy od 
aktualnej relacji podaży i popytu. Jest oczywiste, że najbardziej płynnymi aktywami finan-
sowymi są zasoby pieniądza gotówkowego i należności na rachunkach bieżących (á vista) 
czyli współczesny pieniądz per se. Następny, bardzo wysoki stopień płynności mają depo-
zyty terminowe w bankach, choć zerwanie lokaty może okazać się w pewnych warunkach 
kłopotliwe. Kolejny wysoki stopień płynności mają niektóre elementy z zasobów finanso-
wych – bony i obligacje skarbowe, jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyj-
nych oraz akcje spółek, o dużym floatingu, notowane na głównym parkiecie giełdy papierów 
wartościowych. Z kolei w przypadku aktywów niepłynnych ich sprzedaż może zająć długi 
czas, a cena realizacji może znacznie odchylać in minus od ceny nabycia i od ceny „oczeki-
wanej”. Zdecydowana większość elementów aktywów rzeczowych ma charakter niepłynny. 
Wyjątkiem w tym względzie są zasoby złota i innych matali szlachetnych oraz biżuterii 
wykonanej z kruszców. W tym ostatnim przypadku zawsze można sprzedać te wyroby po 
cenie „złomu”. 
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Zmiany nominalnej wartości majątku zależą od stopy inflacji. Wzrost cen podnosi – 
ogólnie rzecz biorąc – wartość rzeczowej jego części i tej części aktywów finansowych, za 
którymi „stoją” aktywa rzeczowe (udziały własnościowe w spółkach, certyfikaty i jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lokujących środki akcjach, udziałach i w nieru-
chomościach). Od bieżącej nominalnej wartości majątku należy więc odróżnić ich wartość 
realną, tj. wartość bieżącą zdyskontowaną przez wskaźnik wzrostu cen detalicznych w od-
powiednim okresie, tj. czasie, w jakim utrzymywany jest majątek. W przypadku majątku 
trzymanego za granicą, dodatkowym czynnikiem wpływającym na jego wartość jest kurs 
walutowy. Wzrost wartości waluty zagranicznej do waluty krajowej może istotnie podnieść 
wartość odpowiedniej części majątku, licząc w walucie krajowej. Z kolei wzrost wartości 
waluty krajowej spowoduje efekt przeciwstawny. Podobnie jak w przypadku uwzględniania 
zmian cen przy obliczaniu realnej wartości majątku, majątek posiadany za granicą można 
wyceniać po bieżącym lub historycznym kursie waluty tak, aby lepiej zobrazować kierunki 
zmian jego realnej wartości. Zmiany cen aktywów, wchodzących w skład majątku w kraju 
i za granicą, nie muszą następować w tym samym kierunku, a jeżeli jednak ma to miejsce, 
nie muszą one następować w tym samym tempie. Ponadto tendencje zmiany cen w krótkim 
i długim okresie czasu nie muszą nakładać się na siebie. Należy przy okazji zwrócić uwagę, 
że koszty zarządzania majątkiem zagranicznym, szczególnie majątkiem rzeczowym, zwykle 
są znacznie wyższe niż koszty zarządzania majątkiem krajowym.

Przebieg cyklu koniunkturalnego ma zasadniczy wpływ na dynamikę zmian cen akty-
wów wchodzących w skład majątku, a tym samym na jego wartość. W okresie spowol-
nienia i recesji ceny niektórych aktywów majątkowych obniżają się, a niektórych rosną. 
Spadają zwykle ceny nieruchomości, udziałów kapitałowych (akcji notowanych na gieł-
dzie i innych), dzieł sztuki itp. Z kolei rosną ceny pierwszorzędnych wierzytelności (papie-
rów skarbowych, obligacji z ratingiem A i wyższym), gdyż w tym okresie bank centralny, 
chcąc pobudzić gospodarkę, prowadzi stymulacyjną politykę monetarną obniżając stopy 
procentowe. Prowadzi to do wzrostu cen długoterminowych papierów dłużnych o stałym 
oprocentowaniu, czyli przyrostu wartości odpowiedniej części majątku (zasobu bonów 
i obligacji skarbowych, komunalnych i komercyjnych, a także udziałów w funduszach in-
westycyjnych, które ulokowały swe środki właśnie w te instrumenty). Natomiast w okre-
sach ożywienia i rozkwitu występuje zjawisko przeciwstawne. Rosną wtedy ceny realnych 
aktywów oraz papierów udziałowych, zaś obniżają się ceny papierów dłużnych. Polityka 
monetarna państwa nastawiona jest wówczas tradycyjnie na łagodzenie ewentualnej presji 
inflacyjnej, m.in. przez podwyższanie stóp procentowych. To z kolei obniża ceny papie-
rów dłużnych, zmniejszając odpowiednią część majątku. W trakcie poszczególnych faz 
cyklu koniunkturalnego ceny papierów komercyjnych zachowują się trochę inaczej niż 
ceny papierów skarbowych i samorządowych. W fazie ożywienia i rozkwitu spadają naj-
pierw ceny tych drugich w miarę oczekiwania następujących po sobie podwyżek stopy 
procentowej. Później przenosi się to na segment papierów komercyjnych. Spadek cen 
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tych ostatnich następuje więc później. Z kolei w okresie spowolnienia i recesji ma miejsce 
zjawisko odwrotne. Środki finansowe przesuwane są dość szybko z segmentu papierów 
komercyjnych na segment papierów rządowych i samorządowych, stając się dodatkowych 
czynnikiem wzrostu cen tych ostatnich. W obu tych fazach cyklu koniunkturalnego rośnie 
bowiem ryzyko niewypłacalności i w cenie komercyjnych papierów dłużnych (determi-
nowanych przez poziom ich stopy odsetkowej) zawiera się zwiększona marża za ryzyko 
kredytowe. Inaczej mówiąc, spadek poziomu stopy procentowej, spowodowany stymu-
lacyjną polityką banku centralnego, z opóźnieniem dociera na rynek dłużnych papierów 
komercyjnych. 

Przedstawione wyżej efekty wystąpiły w okresie globalnego kryzysu finansowego, 
który objął świat – w tym szczególnie wysoko rozwinięte kraje zachodnie – w latach 
2007-2011. Kryzys ten spowodował najpierw gwałtowne, znaczne przecenienie wartości 
majątku gospodarstw domowych w tych krajach. Dotyczyło to zarówno aktywów rzeczo-
wych jak i finansowych. W przypadku aktywów rzeczowych mocno zostały przecenione 
przede wszystkim nieruchomości, zaś w przypadku aktywów finansowych – ceny papie-
rów udziałowych instytucji finansowych, które w pierwszej kolejności zostały objęte kry-
zysem. Następnie mocno spadły ceny akcji wielu innych niefinansowych przedsiębiorstw, 
gdyż kryzys sfery finansowej spowodował także załamanie się sytuacji w sferze realnej, 
co z kolei odbiło się negatywnie na cenach dłużnych papierów komercyjnych. Popyt na 
instrumenty finansowe przesunął się na papiery skarbowe najsilniejszych państw zachod-
nich, a ich ceny poszybowały w górę, obniżając w latach 2012-2013 stopy procentowe od 
tych wierzytelności do historycznie niskiego poziomu 2-3% p.a. od papierów dziesięcio-
letnich. Było to zresztą zbieżne z polityką monetarną Rezerwy Federalnej i Banku Anglii, 
do których dołączył następnie także EBC, a które nastawiły się na ostre stymulowanie 
gospodarek aby wydobyć je z recesji. Ponieważ siła recesji była bardzo duża i tradycyj-
ne instrumenty polityki monetarnej nie mogły przynieść odpowiednich rezultatów, po-
nadto nie tylko nie występowały zagrożenia inflacyjne, a wielu krajach doszło wręcz do 
deflacji, wyżej wymienione banki centralne zdecydowały na ostrą modyfikację swoich 
metod działania i zastosowały tzw. rozluźnienie ilościowe (Quantitative Easing – QE). 
W konsekwencji stopy procentowe od rządowych papierów głównych państw zachodnich 
spadły w 2014 roku prawie do zera, a nawet, w niektórych krajach, obsunęły się przej-
ściowo poniżej tej granicy. Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii udało się ożywić 
ich gospodarki. Dość szybko wyszły z recesji. Natomiast gospodarki krajów strefy euro 
utrzymywały się w stagnacyjno-recesyjnym stanie znacznie dłużej. Wszystkie te okolicz-
ności miały istotny wpływ na wycenę wartości aktywów majątkowych w krajach tego re-
gionu. W pierwszym etapie znaczny przyrost wartości zanotowali bezpośredni i pośredni 
posiadacze papierów rządowych tych krajów, w których zanotowano duże obniżki stopy 
procentowej. Ożywienie gospodarek najpierw zahamowało spadek, a następnie podniosło 
ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W krajach tych mocno 
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wzrosły także indeksy giełdowe. Bardzo niskie, często zerowe oprocentowanie depozytów 
bankowych spowodowało odpływ oszczędności z sektora bankowego do innych segmen-
tów rynku finansowego, zwiększając popyt na papiery udziałowe i komercyjne papiery 
dłużne, potencjalnie zapewniające wyższe stopy rentowności. W Europie Zachodniej, ze 
względu na bardziej skomplikowany przebieg kryzysu finansowego, wydobywanie się 
z recesji trwało dłużej, ale wpływ zmieniającej się sytuacji na ceny aktywów majątkowych 
był podobny jak w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Paradoksalnie, glo-
balny kryzys finansowy doprowadził do istotnego zwiększenia się majątku finansowego 
gospodarstw domowych w wysoko rozwiniętych krajów zachodnich, w których w okresie 
pokryzysowym odbiły się od dna ceny nieruchomości, wracają prawie do poprzedniej 
wysokości. Słowem, ogólna wycena majątku jest obecnie wyższa niż przed kryzysem. 

Wielkość majątku gospodarstw domowych w świecie

Według raportu Credit Suisse, w I półroczu 2015 roku łączna, liczona dla całego świata, 
kwota majątku gospodarstw domowych wynosiła 250,1 bln dolarów. Stanowiło to trochę mniej 
niż 3,4 razy szacowanego na 2015 roku światowego PKB. Od 2000 roku światowy majątek 
gospodarstw domowych zwiększył się ponad dwukrotnie – z poziomu 117 bln dolarów. Zakłada 
się, że do 2020 roku łączny majątek gospodarstw domowych dalej będzie rósł i zwiększy się do  
345 bln dolarów, ale jego relacja do światowego PKB poprawi się stosunkowo niewiele – prze-
kroczy go 3,4 razy (Global Wealth Report… 2015a, s. 40). W stosunku do poprzedniego roku 
wielkość majątku, obliczanego w dolarach USA, obniżyła się o 12,4% ze względu na zmiany 
wartości aktywów finansowych, cen nieruchomości i spadku kursu innych walut w stosunku do 
dolara amerykańskiego (Global Wealth Report… 2015a, s. 5; 2015b, s. 14). 

Autorzy raportu przeprowadzili analizę rozłożenia majątku w odniesieniu do popu-
lacji dorosłych ludzi, tj. prawie 4,8 mld. Chodzi tylko o tę część ludności świata, gdyż 
to właśnie dorośli są dysponentami zarówno majątku, jak i dochodów. W wielu krajach 
– szczególnie rozwijających się – osoby małoletnie też zarabiają, pozyskują dochody 
i gdzieniegdzie – głównie w krajach rozwiniętych – dysponują też majątkiem. Dochody te 
są jednak zazwyczaj przejmowane przez rodzinę, tj. jej dorosłych członków i zarządzanie 
majątkiem jest też zwykle w ich rękach. Z tych też względów autorzy raportu abstrahują 
od tego problemu. 

Średnio na jednego dorosłego przypadał majątek w kwocie 52,4 tys. dolarów, gdy w 2000 
roku było to niecałe 32 tys. dolarów. Właścicieli podzielono według wielkości netto posiada-
nego majątku. Wyróżniono wśród nich cztery grupy. Po pierwsze, wydzielono tych, których 
wartość netto majątku była mniejsza niż 10 tys. dolarów (dolna grupa – biedni), po drugie, 
właścicieli majątku w granicach 10-100 tys. dolarów (średnio zamożni). Następnie wyróż-
niono tych, których majątek zamyka się w przedziale między 100 tys. dolarów i 1 mln dola-
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rów. Stanowią oni trzecią grupę (bogatych, rich, High Net Wealth Individuals – HNW). Do 
czwartej grupy zaliczono ludzi, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów. Nazywa 
się ich super bogatymi (super rich,– Ultra High Net Wealth Indviduals – UHNW).

Szacuje się, że tych najbogatszych było na świecie 34 mln, czyli 0,7% dorosłej ziemskiej 
populacji oraz że rozporządzali oni 45,2% całego majątku (prawie 113 bln dolarów). Z ko-
lei grupa średnio zamożna, obejmująca 349 mln ludzi, czyli 7,4% analizowanej populacji, 
miała majątek stanowiący 39,4% całości (98,5 bln dolarów). Na pozostałe dwie grupy, czyli 
zdecydowaną większość (92% światowej populacji ludzi dorosłych), przypadała reszta – 
15,5% majątku. Wypada dodać, że najbiedniejsza grupa, obejmująca prawie 3,4 mld ludzi, 
rozporządzała zaledwie 3% całego majątku (Global Wealth Report… 2015a, s. 24). Według 
analizy Allianz, obejmującej wyłącznie aktywa finansowe gospodarstw domowych i mniej-
szą liczbę krajów, rozkład majątku właściwie niewiele różnił się od przedstawionego przez 
Credit Suisse. Badania Allianzu potwierdzały także hipotezę, że przeważająca część majątku 
(80%) należy do bogatych i super bogatych, czyli górnego decyla całej populacji zaś 71% 
populacji jest w najniższej klasie majątkowej i należy do niej tylko 5% łącznych aktywów 
finansowych (Brandmeir i in. 2015, s. 10, 45). 

Patrząc na rozłożenie majątku z perspektywy poszczególnych regionów świata, zwraca 
uwagę, że na Amerykę Północną przypadało 37,1%, na Europę – 30,0%, na Azję/Pacyfik 
– 18,4% i Chiny – 9,1%, zaś na resztę już tylko 5,4%, przy czym „ową” resztę zamiesz-
kiwało 37,1% dorosłej populacji świata. Na Amerykę Północną i Europę przypadało więc 
ponad 2/3 całego światowego majątku gospodarstw domowych, przy czym na same Stany 
Zjednoczone aż 34,3% przy 5,1% populacji (Global Wealth Report… 2015b, s. 94).

Jak z powyższego wynika, światowy majątek gospodarstw domowych jest bardzo nie-
proporcjonalnie podzielony, co odpowiada zresztą badaniom poczynionym w XIX wieku 
przez Vilfredo Pareto. Obecnie na niecały, najwyższy decyl populacji przypada aż 85% 
majątku, czyli koncentracja majątku jest jeszcze większa niż wskazywały to jego bada-
nia w odniesieniu do ówczesnych Włoch. Dostępne analizy pokazują, że dysproporcje te 
pogłębiły się w ostatniej dekadzie i że globalny kryzys finansowy zwiększył koncentrację 
majątku. Zdaniem niektórych ekonomistów i polityków, sytuacja ta jest zagrożeniem dla 
perspektyw wzrostu gospodarki światowej i ładu politycznego świata. Na niewłaściwość 
takiej sytuacji oraz wynikające z niej niebezpieczeństwa i problemy starają się zwrócić uwa-
gę naukowcy i działacze społeczni stowarzyszeni w charytatywnej organizacji zwalczającą 
biedę w świecie – OXFAM, która została założona w czasie II wojny światowej, w 1942 
roku, w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. Początkowym jej zadaniem była pomoc głodującej 
ludności Grecji. Od tego czasu bardzo rozwinęła swoją działalność stając się prywatną orga-
nizacją międzynarodową. OXFAM stara się pomóc biednym ludziom w różnych, najmniej 
rozwiniętych krajach, i jednocześnie przekonać kraje rozwinięte do podjęcia działań wyrów-
nujące dysproporcje dochodowe i majątkowe (Wealth… 2015; Richest… 2016). 

Zeszyty-naukowe-50_2016.indd   87 2016-12-12   11:36:47



88 MAJĄTEK POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TLE INNYCH KRAJÓW...

Dysproporcje we władaniu majątkiem są rzeczywiście porażające. Według danych zgro-
madzonych przez Credit Suisse, w połowie 2015 roku, średnia wartość majątku przypada-
jąca na 7 dolnych decyli całej dorosłej populacji świata (tj. 3,4 mld dorosłych ludzi) jest 
mniejsza niż 10 tys. dolarów. Na tę grupę przypada zaledwie 3% całego światowego majątku 
gospodarstw domowych, którego wartość oszacowano na 250,1 bln dolarów. Następne po-
nad dwa decyle dorosłych, ze średnią wartością aktywów majątkowych między 10 i 100 tys. 
dolarów, posiada 12,5% łącznego majątku. Zaś górny decyl, nawet niecały, gdyż chodzi 
zaledwie o 8,1% dorosłych, jest właścicielem aż 85% całego majątku, w tym najbogatsze 
0,7% – ze średnim majątkiem powyżej miliona dolarów – ma aż 45,2% (Global Wealth 
Report… 2015a, s. 24). Dysproporcje ilustruje także indeks Giniego dla majątku. Dla całe-
go świata wynosi on 91,5, czyli jest on dość bliski górnej granicy koncentracji wynoszącej 
100. Zwraca uwagę, że dysproporcje w posiadaniu majątku są także bardzo duże w Europie 
(83,4) i stosunkowo niewiele tylko odbiegają od średniego poziomu obliczonego dla całego 
świata (Global Wealth Report… 2015b, s. 104).

Wielkość majątku polskich gospodarstw domowych w latach 2000-2015

W połowie 2015 roku wielkość majątku polskich gospodarstw domowych wyceniano 
na 739 mld dolarów, co dawało 24,4 tys. dolarów na jednego dorosłego, przy czym liczbę 
osób dorosłych w Polsce obliczono na niecałe 30,3 mln. Dwanaście miesięcy wcześniej ma-
jątek polskich gospodarstw domowych oceniano wyżej o 101 mld dolarów czyli aż o 14%. 
Niemniej, ze względu na spadek kursu złotego do dolara i euro oraz spadek cen niektó-
rych aktywów finansowych, który miał miejsce w tym czasie, wartość majątku obniżyła 
się tak znacznie. Od 2000 roku wartość majątku w przeliczeniu na dorosłą osobę wzrosła 
mniej więcej dwuipółkrotnie. Było to, jak się wydaje, mniej więcej w połowie konsekwencją 
gromadzenia oszczędności a w połowie wynikało ze wzrostu cen aktywów. Udział Polski 
w ogólnej kwocie majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe na całym świecie 
był stosunkowo niewielki – wyniósł tylko 0,3%, przy udziale Polaków w ogólnej liczbie 
dorosłych – 0,6%. Z kolei, w porównaniu z całą Europą, Polska wypada wprawdzie trochę 
lepiej, ale majątek polskich gospodarstw domowych to tylko niecałe 1% majątku europej-
skich gospodarstw domowych (Global Wealth Report… 2015b, s. 94).

Porównując z innymi krajami Europy Centralnej i Wschodniej, polskie gospodarstwa 
domowe mieszczą się w przedziale „stanów średnich”, mając relatywnie wysokie aktywa 
przypadające na dorosłego. Polacy mają średnio więcej majątku niż np. Turcy czy Rosjanie 
ale mniej niż Słoweńcy, Czesi, Estończycy i Węgrzy. Łączne aktywa są też stosunkowo 
znaczne ze względu na relatywnie dużą liczbę ludności, ale są one oczywiście mniejsze niż 
w krajach ludniejszych, tj. w Rosji i Turcji. W tabeli 1 pokazano jak rozkłada się majątek na 
dwa podstawowe rodzaje aktywów – rzeczowe i finansowe. W Europie przeważają aktywa 
rzeczowe, których relacja do aktywów finansowych wynosi prawie 1,18. Oznacza to, że 
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wartość aktywów rzeczowych przerasta wartość aktywów finansowych o 18%. Wskaźnik 
ten dla całego świata wynosi 0,81, czyli aktywa finansowe o 23% przewyższają rzeczowe. 
W większości krajów Europy Centralnej i Wschodniej wskaźnik aktywów rzeczowych do 
finansowych kształtuje się na poziomie charakterystycznym dla całej Europy. Niektóre kraje 
z tego regionu mają ten wskaźnik wyższy, np. Turcja (1,51) i Słowenia (1,38), inne są na po-
ziomie wskaźnika ogólnoeuropejskiego, jak np. Czechy (1,16) i Słowacja (1,18), a niektóre 
trochę niższy, jak Polska (1,07). Od tego standardu odbiega jednak kilka mniejszych kra-
jów. Najniższy wskaźnik ma Łotwa (0,61), następnie Estonia (0,87), Litwa (0,88), Bułgaria 
(0,95) oraz Węgry (0,98), co znaczy, że przeważają tam aktywa finansowe. Z kolei trzy 
inne kraje, Rosja, Białoruś i Ukraina, mają o wiele wyższe wskaźniki (odpowiednio 4,53, 
4,04 i 4,04), czyli że tam aktywa rzeczowe, będące w posiadaniu gospodarstw domowych, 
są ponad czterokrotnie większe niż aktywa finansowe. W przypadku tych trzech krajów 
świadczy to o stosunkowo słabo rozwiniętych rynkach finansowych, a także o większych 
niż w pozostałych krajach dysproporcjach w podziale majątku i dochodów. Wielkość PKB 
na głowę w Rosji była w połowie 2015 roku wyższa o 17% niż w Polsce i była zbliżona do 
poziomu czeskiego. O większych dysproporcjach w podziale dochodów w Rosji niż innych 
krajach tego regionu, świadczy też porównanie relacji między wartością majątku przypada-
jącą średnio na osobę dorosłą a medianą. Dla większości analizowanych krajów wskaźnik 
ten kształtuje się między 1,3 (Słowacja, Słowenia) a 3,0 (Czechy), w tym dla Polski wynosi 
2,67, zaś w Turcji ukształtował się on na poziomie 5,1, a w Rosji w był jeszcze wyższy – 
8,45. Wskaźnik dla całej Europy wynosi aż 7,9, co oznacza, że nierówności w podziale 
majątku na „starym kontynencie” są bardzo duże, choć wskaźnik obliczany dla świata jest 
jeszcze wyższy – 16,33. 

Interesująco przedstawia się w poszczególnych krajach porównanie majątku gospo-
darstw domowych do ich zadłużenia, czyli pozycja majątkowa netto. Wskaźniki dla świata 
i Europy są zbliżone i wynoszą odpowiednio 0,14 i 0,15, co oznacza, że od 14-15% mająt-
ku gospodarstw domowych zostało sfinansowane kredytami i pożyczkami, czyli powstało 
w wyniku zadłużania się. W krajach należących do regionu Europy Centralnej i Wschodniej 
stopień zadłużenia majątku gospodarstw domowych jest bardzo zbliżony do średniej świa-
towej i europejskiej. Najniższy jest w Słowenii i Rosji (0,12). W większości pozostałych 
krajów wskaźnik ten waha się między 0,14 i 0,16, a jedynie w trzech krajach znacznie prze-
kracza średni poziom. W tym ostatnim przypadku chodzi o Słowację, w której wskaźnik 
zadłużenia do majątku niewiele przekracza średni wskaźnik i wynosi prawie 0,18. Wskaźnik 
ten jest wyższy w Rumunii – 0,20 i rekordowy w Polsce – 0,26. Wskaźnik zadłużenia pol-
skich gospodarstw domowych świadczy z jednej strony o mocno rozwiniętym, agresywnym 
bankowym i poza bankowym rynku kredytów i pożyczek dla osób fizycznych a z drugiej 
– o wysokiej „stopie niecierpliwości” polskiego społeczeństwa, tj. wysokiej skłonności do 
zwiększenia bieżącej konsumpcji, w tym zakupów środków trwałego użytku, kosztem za-
kupów w przyszłości. W przypadku polskiego społeczeństwa charakterystyczne jest przy 
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tym, że ludzie wykazują bardzo dużą skłonność do posiadania domów i mieszkań na wła-
sność. Według badań NBP, w Polsce 76,4% gospodarstw domowych mieszkało we własnym 
domu lub mieszkaniu, podczas gdy w krajach strefy euro udział ten wynosił średnio 60,1%, 
a w znacznie bogatszych od Polski Austrii i Niemczech – (odpowiednio) 47,7% i 44,2% 
(Zasobność… 2015, s. 6). Polskie gospodarstwa domowe zaciągają więc długoterminowe 
kredyty hipoteczne, tworząc tym samym swoją bazę majątkową bazującą na zadłużeniu 
i „skazując się” tym samym na ograniczanie konsumpcji w następnych okresach w związku 
z koniecznością przeznaczenia części przyszłych dochodów na obsługę zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek.

Kolejną kwestią, rozpatrywaną zwykle przy analizie majątku gospodarstw domowych, 
jest jego rozłożenie w ramach całego społeczeństwa. Odpowiednie dane zawarte są w ta-
beli 3. 

Tabela 1
Majątek netto na dorosłą osobę w wybranych krajach w latach 2000-2015 (I p.) 
(w USD) 

Kraj
PKB  

na dorosłą 
osobę

Majątek  
na dorosłą osobę

Łączna 
wartość 
majątku

Udział 
w majątku 
światowym

Udział 
w globalnej 

ludności

Rok/jed. 2015 2000 2015 w mld USD w % w %

Białoruś 9 104 2 239 1 551 12 0,0 0,2

Bułgaria 10 024 3 963 15 892 94 0,0 0,1

Czechy 26 371 11 775 41 710 353 0,1 0,2

Estonia 24 407 7 337 35 503 37 0,0 0,0

Litwa 19 459 6 303 22 628 57 0,0 0,1

Łotwa 17 389 5 261 20 977 37 0,0 0,0

Polska 19 710 8 871 24 370 739 0,3 0,6

Rosja 23 027 2 935 11 726 1 284 0,5 2,3

Rumunia 13 468 3 840 13 295 221 0,1 0,3

Słowacja 24 624 9 547 24 062 104 0,0 0,1

Słowenia 30 495 33 564 56 406 94 0,0 0,0

Turcja 19 307 12 324 19 301 1 025 0,4 1,1

Ukraina 6 236 941 1 437 51 0,0 0,1

Węgry 19 257 11 892 30 796 244 0,1 0,2

Europa  61 287 128 506 75 059 30,0 12,2

Świat  31 727 52 432 251 145 100,0 100,0

Źródło: Global Wealth Report… (2015b, s. 19-22, 31-34).
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Tabela 2
Majątek finansowy i rzeczowy w wybranych krajach na dorosłą osobę  
w I p. 2015 roku (w USD)  

Kraj Majątek 
finansowy

Majątek 
rzeczowy Zadłużenie Mediana Średnia 

Białoruś 331 1 337 117 883 1 551

Bułgaria 9 526 9 070 2 704 8 542 15 892

Czechy 22 666 26 326 7 283 14 256 41 710

Estonia 24 513 21 218 10 229 18 640 35 503

Litwa 14 800 13 096 5 267 8 333 22 628

Łotwa 15 752 9 464 4 239 7 528 20 977

Polska 14 585 15 582 5 798 9 112 24 370

Rosja 2 490 11 277 2 041 1 388 11 726

Rumunia 6 742 8 832 2 279 5 191 13 295

Słowacja 14 372 16 991 7 301 18 223 24 062

Słowenia 27 179 37 593 8 367 41 061 56 406

Turcja 10 089 15 256 6 044 4 469 19 301

Ukraina 370 1 494 427 166 1 437

Węgry 17 533 17 155 3 893 17 362 30 796

Europa 69 211 81 510 22 216 16 142 128 506

Świat 33 659 27 442 8 668 3 210 52 432

Źródło: Global Wealth Report… (2015b, s. 91-94, 101-104).

Na ogólnym tle Europa Centralna i Wschodnia charakteryzuje się, jako region, mniej-
szą skalą dysproporcji w podziale majątku, choć – jak widać z tabeli 3 – pozycja poszcze-
gólnych krajów znacznie różni się od siebie. Największe dysproporcje w podziale majątku 
występują w Rosji i Turcji (Global Wealth Report… 2015b, s. 45). Obrazują to odpowied-
nie wskaźniki Giniego dla majątku – 89,7 oraz 84,3, a także udział grupy ludności z naj-
niższym średnim majątkiem – 83,3% i 75,3%. Z kolei najmniejsze dysproporcje w po-
dziale majątku występują na Słowacji oraz w Słowenii. Odpowiednie wskaźniki Giniego 
są tam rzeczywiście bardzo niskie – (odpowiednio) 44,7 i 53,8, niski jest także udział 
niemajętnych w populacji dorosłych. Zamyka się on w przedziale 18-19%. Pozostałe kraje 
mieszczą się wg wskaźnika Gniego między 65,0 (Węgry) i 77,5 (Czechy) i populacją nie-
zamożnych w granicach 39,5 (Węgry) i 63,0 (Rumunia). Polska, ze wskaźnikiem Giniego 
74,9 i udziałem niezamożnych wynoszącym 52,7% populacji dorosłych, zbliża się raczej 
do górnej granicy tego przedziału, tzn. do krajów z większą dysproporcją rozłożenia ma-
jątku w społeczeństwie. 
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Tabela 3
Podział osób dorosłych w wybranych krajach według klas majątkowych  
w I p. 2015 roku (w tys. (T) i mln (M) USD)     

Kraj

Przedziały majątkowe w %

Liczba 
dorosłych
(w mln)

poniżej 10 T 10-100 T 100 T-1 M powyżej 1 M Indeks Giniego 
dla majątku

Białoruś 7,5 98,6 1,4 0,0 0,0 65,0

Bułgaria 5,9 54,5 43,6 1,6 0,0 66,4

Czechy 8,5 48,2 46,0 5,4 0,3 77,9

Estonia 1 44,0 49,1 6,8 0,1 67,1

Litwa 2,5 50,0 47,0 3,0 0,0 67,5

Łotwa 1,8 50,0 47,3 2,7 0,0 67,9

Polska 30,3 52,7 44,2 3,0 0,1 75,6

Rosja 109,5 91,4 7,7 0,8 0,1 91,2

Rumunia 16,6 70,0 28,6 1,3 0,1 74,8

Słowacja 4,3 22,4 75,9 1,8 0,0 44,6

Słowenia 1,7 18,1 66,9 14,9 0,0 53,3

Turcja 53,1 73,5 22,6 1,8 0,1 82,1

Ukraina 36,5 99,0 0,9 0,1 0,0 91,6

Węgry 7,9 44,4 50,6 4,9 0,1 65,5

Europa 584,1 44,7 30,7 22,9 1,7 83,4

Świat 4770,8 71,0 21,0 7,3 0,7 91,5

Źródło: Global Wealth Report… (2015a, s. 101-104).

Dane zawarte w najnowszym raporcie szwajcarskiego banku nie pozwalają na ustale-
nie, jaka część łącznego majątku gospodarstw domowych przypada – w poszczególnych 
krajach regionu – na różne grupy (decyle) społeczeństwa, ale per analogiam można przy-
jąć, że przynajmniej w dwóch krajach omawianego regionu, tj. w Rosji i na Ukrainie, 
koncentracja majątku w wąskiej grupie 1% społeczeństwa jest tak wysoka jak podano 
dla całego świata (wskaźnik Giniego dla majątku – 92), na tym mniej więcej poziomie 
jest również wskaźnik dla tych krajów. Z kolei w Turcji, która jest drugim co do stopnia 
koncentracji majątku w regionie, wskaźnik Giniego jest na poziomie obliczanym dla ca-
łej Europy (83). W pozostałych krajach Europy Centralnej i Wschodniej, poza Słowacją 
i Słowenią (40-50), stopień koncentracji jest wprawdzie kilka lub kilkanaście punktów niż-
szy niż dla całej Europy, ale jest on i tak dość wysoki (60-75). Należy bowiem podkreślić, 
że znaczna nierównowaga majątkowa została osiągnięta w stosunkowo krótkim okresie. 
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Jeżeli w krajach Europy Zachodniej i w Turcji akumulacja majątku w prywatnych rękach 
dokonywała się przez stulecia, to w Polsce i innych krajach, które należały do tzw. „bloku 
wschodniego” (byłe kraje socjalistyczne), proces koncentracji prywatnego majątku rozpo-
czął się właściwie dopiero w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Wcześniej, przez ponad 
pięć dekad, a w Rosji nawet dłużej, rozłożenie majątku w ramach społeczeństwa było dość 
równomierne. Wynikało to nie tylko z wojennych zniszczeń, ale także z tego, że w okresie 
powojennym, w ślad za doświadczeniami sowieckimi, przeprowadzono szeroko zakrojo-
ną nacjonalizację prywatnego majątku produkcyjnego i komunalnego oraz reformę rolną, 
co pozbawiło aktywów „klasę posiadaczy”. Następnie państwa tego regionu prowadziły 
politykę niskich dochodów ludności, czyli przez kilkadziesiąt powojennych lat nie było 
ani politycznych, ani ekonomicznych przesłanek dla zróżnicowania majątkowego ludno-
ści, a wprost przeciwnie – panowała majątkowa i dochodowa „urawniłowka” oparta na 
ideowych pryncypiach. Niemniej burzliwa, szybka prywatyzacja, którą przeprowadziły 
kraje „bloku wschodniego” po okresie transformacji ustrojowej, spowodowała powstanie 
bardzo znaczących rozwarstwień majątkowych, co pokazuje indeks Giniego w tabeli 3. 
Tylko dwa kraje – Słowacja i Słowenia, jak wspomniano wyżej, uchroniły się przed tym. 
Natomiast Rosja i Ukraina poszły najdalej z drapieżną prywatyzacją. Wskaźnik Giniego 
zbliża się tam bowiem mocno do 100. 

Trochę inaczej niż w pozostałych krajach należących do grupy krajów „bloku wschod-
niego”, wyglądała sytuacja majątkowa gospodarstw domowych w Polsce. Tak więc po 
pierwsze, jeszcze przed zmianami ustrojowymi – tj. przed 1989 rokiem, znaczna część 
ziemi rolnej, szczególnie we wschodniej, centralnej i południowej części kraju, była w rę-
kach prywatnych. Po drugie, znaczna część miejskich zasobów mieszkaniowych była tak-
że prywatna lub quasi-prywatna (spółdzielcze, własnościowe mieszkania i domy jedno-
rodzinne). Po czwarte, istniał w miarę rozwinięty – nieporównanie większy niż innych 
krajach „bloku wschodniego” – prywatny sektor w handlu i rzemiośle. Inaczej mówiąc, 
jeszcze przed transformacją ustrojową ludność rozporządzała w Polsce dość istotnymi 
zasobami materialnymi, a niektóre grupy także finansowymi. Po 1989 roku zasoby te 
powiększyły się, gdyż państwo podjęło aktywną politykę prywatyzacji majątku państwo-
wego oraz tzw. reprywatyzacji, tj. restytucji praw właścicieli lub ich spadkobierców do 
majątku przejętego z naruszeniem ówczesnego prawa (chodziło głównie o nieruchomo-
ści miejskie i wiejskie ale także w pewnym stopniu o ruchomości, np. dzieła sztuki). 
Wszystko to w dużym stopniu przyczyniło się do ukształtowania współczesnej bazy ma-
jątkowej polskich gospodarstw domowych, a wzrost cen nieruchomości, który miał miej-
sce po 2005 roku istotnie podniósł ich wartość (Raport… 2010, s. 14). W rezultacie grupy 
ludzi, zaliczane do dwóch środkowych przedziałów majątkowych, tj. od 10-100 tys. do-
larów oraz 100 tys.-1 mln dolarów są w miarę liczne. Wynoszą one (odpowiednio) 44,2% 
i 3%. Udziały te są więc o parę punktów procentowych niższe niż w zamożniejszych kra-
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jach Europy Centralnej i Wschodniej, ale z kolei znacznie wyższe niż w kilku innych, 
mniej zamożnych krajach tego rejonu (por. tabela 3).

Podniesienie cen nieruchomości, które nastąpiło w połowie pierwszej dekady tego wieku 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, spowodowało duży wzrost wartości majątku 
polskich gospodarstw domowych [Brandmeir i in. 2015, s. 58 – w latach 2000-2013 ceny 
nieruchomości w Polsce przyrastały o 6% rocznie, a ceny aktywów finansowych o 12% 
(CAGR)]. Wzrost cen doprowadził nie tylko do znacznej waloryzacji majątku ludzi boga-
tych, ale także istotnie wpłynął na wzrost wartości rzeczowych aktywów majątkowych tzw. 
klasy średniej. Do tej ostatniej należy zaliczyć lepiej zarabiających mieszkańców miast oraz 
rolników posiadających większe niż średnie gospodarstwa rolne. Ponieważ w poprzednim 
systemie politycznym, jak wspomniano, na wsi utrzymała się prywatna gospodarka rolna, 
zaś w miastach przeważała prywatna lub spółdzielcza własność domów i mieszkań, aktywa 
te weszły naturalną koleją rzeczy w skład majątku gospodarstw domowych, zaś wzrost cen 
walorów hipotecznych podniósł wartość całego ich majątku. Ponieważ skłonność polskiego 
społeczeństwa do posiadania na własność mieszkania lub domu jest bardzo wysoka, wzrost 
tej części majątku szczególnie w przypadku młodych gospodarstw domowych był w znacz-
nym stopniu – i jest w dalszym ciągu – finansowany kredytami hipotecznymi, chętnie zresz-
tą udzielanymi – przynajmniej do niedawna – przez polskie banki. Stąd relatywnie duży, 
większy niż w innych krajach regionu, udział kredytów przy ocenie pozycji majątkowej 
polskich gospodarstw domowych. Na początku transformacji majątek w postaci nierucho-
mości był także podstawą dla właścicieli do zaciągnięcia kredytów, aby podjąć i rozwinąć 
działalność gospodarczą, co następnie zazwyczaj prowadziło do powiększania ich majątku. 
Podobnie zresztą jest też obecnie. Podjęcie działalności gospodarczej jest łatwiejsze, jeżeli 
przedsiębiorca posiada nieruchomości. Nota bene, na znaczenie faktycznej i formalnej wła-
sności nieruchomości dla rozwoju kraju zwraca uwagę w swoich pracach H. de Soto – lau-
reat nagrody im. A. Nobla z ekonomii (de Soto 2002). 

Opierając się na danych z poprzedniego i obecnego raportu Credit Swiss można podjąć 
próbę oszacowania rozłożenia majątku w polskich gospodarstwach domowych wynoszące-
go łącznie 739 mld dolarów według stopnia zamożności poszczególnych grup. Ponad po-
łowa społeczeństwa (52,7%) – najmniej zamożni mieliby majątek rzędu 35 mld dolarów, 
średnio zamożni (44,2% populacji) – 110 mld dolarów, bogaci (3%) – ok. 335 mld dolarów 
i najbogatsi (0,1%) – ok. 260 mld dolarów. Tak więc 3,1% dorosłej ludności jest właścicie-
lem 80% wszystkich aktywów, będących w posiadaniu gospodarstw domowych w Polsce, 
a do najbogatszych (0,1%) należy 35% całego majątku. 

Pewne wyobrażenie o koncentracji majątku w Polsce, podobnie zresztą jak i w innych 
krajach, dają publikacje miesięcznika „Forbes”, którego polska edycja z odpowiednimi da-
nymi ukazuje się zwykle w marcu. Podaje on listę stu najbogatszych Polaków za poszcze-
gólne lata, opracowaną na podstawie danych z wywiadowni Dun&Bradstreet (Bisnode) dla 
spółek niepublicznych i cen akcji dla spółek notowanych na GPW. Podawane przez „Forbes” 
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wielkości nie obejmują „prywatnych” – jak piszą autorzy raportu – elementów majątku, tj. 
aktywów, które nie wchodziły do bilansów spółek, kontrolowanych przez ludzi objętych 
zestawieniem. Liczba tych osób jest zresztą faktycznie większa niż sto, gdyż w pewnych 
przypadkach majątek przypisywany jest małżeństwom i ewentualnie także ich dzieciom. 
Od wielu już lat listę najbogatszych Polaków publikuje także tygodnik „Wprost”. Szacunki 
dotyczące najbogatszych Polaków zdają się świadczyć o jeszcze stosunkowo małej koncen-
tracji majątku w Polsce w ramach tej grupy społecznej. Należy jednak pamiętać, że pominię-
to „prywatne zasoby”, a ponadto listy te nie są pełne, na co wskazują choćby rozbieżności 
personalne między jedną i drugą. Tzw. „prywatne zasoby” są przy tym niewątpliwie trudne 
do oszacowania. Można domniemywać, iż znaczna ich część została ulokowana za granicą. 
Świadczy o tym choćby fakt, że od wielu lat w Polsce działają przedstawicielstwa zagra-
nicznych banków i innych podmiotów specjalizujących się w obsłudze ludzi bogatych i bar-
dzo bogatych (HNW i UHNW), a te przedstawicielstwa muszą przecież zarabiać na siebie. 
Ponadto, porównując listy z różnych lat rzuca się w oczy brak niektórych nazwisk, a tym 
samym i majątków, a były one często bardzo znaczne. Ponieważ nie było informacji o spek-
takularnych bankructwach, wydaje się prawdopodobne, że majątki te zostały po prostu wy-
transferowane za granicę. Świadczyłoby o tym także to, że w bilansie płatniczym Polski sal-
do pozycji „błędy i opuszczenia” od wielu lat jest ujemne i utrzymuje się na dość wysokim 
poziomie – kilku miliardów dolarów. Pozycja ta skrywa zaś trudny do identyfikacji odpływ 
kapitału osób fizycznych. NBP, zbierający dane do bilansu płatniczego Polski, ma bowiem 
znaczne trudności z odpowiednim rozliczeniem tej pozycji. Bardzo trudno jest właśnie zi-
dentyfikować zakupy majątkowe, np. nieruchomości lub papierów wartościowych, które są 
dokonywane za granicą przez osoby fizyczne. 

Podsumowanie 

1. Analiza danych, zawartych w raporcie Credit Suisse oraz w innych raportach po-
święconych ocenie wielkości i rozłożenia majątku na świecie wskazuje, że wg tego kry-
terium zamożności polskie gospodarstwa domowe plasują się w lidze narodów w sferze 
„stanów średnich”, co mniej więcej odpowiada klasyfikacji Polski pod względem PKB 
per capita. Majątek netto przypadający średnio na dorosłą osobę i w konsekwencji na go-
spodarstwo domowe jest wprawdzie mniejszy w Polsce niż średnio na świecie, ale trzeba 
pamiętać o tym, że aż dwie trzecie światowego majątku przypada na ludzi mieszkających 
w Ameryce Północnej i Europie, w tym szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w krajach 
Europy Zachodniej, czyli przeważająca jego część koncentruje się w bardzo nielicznych 
krajach. 

2. W porównaniu z innymi krajami z regionu Europy Centralnej i Wschodniej osoby 
dorosłe w Słowenii, Czechach, Estonii i na Węgrzech są średnio bardziej zasobne w majątek 
niż osoby żyjące w Polsce, ale z kolei Polacy są bogatsi niż obywatele pozostałych krajów.
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3. Po transformacji ustrojowej, którą przeszły po 1989 roku kraje Europy Centralnej 
i Wschodniej (oczywiście z wyjątkiem Turcji), średni majątek netto osób dorosłych istot-
nie zwiększył się. W latach 2000-2015 w poszczególnych krajach zarejestrowano przy-
rost tej wartości odpowiednio od 1,6 do ponad 4 razy, przy czym w Polsce przyrost był 
2,7-krotny. Wiele zależało przy tym od „punktu wyjścia”, gdyż w wielu krajach przyrost 
wartości majątku nastąpił w znacznej mierze dzięki podniesieniu się cen aktywów. W re-
zultacie Turcja, która zawsze była w sferze zachodniej gospodarki rynkowej i Słowenia, 
która z kolei dość szybko przystąpiła do strefy euro, zarejestrowały niższy wskaźnik przy-
rostu wartości majątku niż inne kraje tego regionu. Z kolei Białoruś i Ukraina, a więc kra-
je, które nie zreformowały się, nie otworzyły i nie przestawiły na parametry i mechanizmy 
gospodarki rynkowej, mają nie tylko bardzo niski średni poziom majątku netto na dorosłą 
osobę (16-17 razy niższy niż w Polsce), ale w latach 2000-2015 zarejestrowały albo jego 
spadek, jak w przypadku Białorusi, albo bardzo niski jego przyrost, jak na Ukrainie (je-
dynie 1,5 raza).

4. Dla zdecydowanej większości krajów omawianego regionu charakterystyczna jest już 
znaczna koncentracja majątku w grupie ludzi najzamożniejszych, tj. w ramach najwyższego 
decyla, a nawet centyla bogactwa, choć stopień koncentracji mierzony indeksem Giniego 
dla majątku jest – ogólnie rzecz biorąc – niższy niż w Europie jako całości i niższy niż 
w Stanach Zjednoczonych, a więc kraju, do którego w poszukiwaniu bogactwa wyemigro-
wało bardzo wielu Polaków. Bardzo wysokie wskaźniki koncentracji majątku mają przy 
tym Ukraina, Rosja i Turcja (93-82), zaś stosunkowo niskie Słowacja i Słowenia (40-50). 
Wysoki wskaźnik Giniego na Ukrainie i w Rosji świadczy o tym, że wykształciły się tam 
układy oligarchiczne, które utrudniają reformowanie gospodarki i bardziej sprawiedliwemu 
rozłożeniu majątku w ramach społeczeństwa.

5. Zadłużenie gospodarstw domowych w większości krajów Europy Centralnej i Wschodniej, 
liczone w stosunku do majątku, nie odbiega od średniego europejskiego poziomu (14-16%). 
Na jednym krańcu jest jednak Polska, w której gospodarstwa domowe są zadłużone, licząc 
do wartości majątku, o 10 p.p. więcej niż średnio w innych krajach, a na drugim są z kolei 
te kraje, w których system bankowy i rynki finansowe są słabiej rozwinięte niż gdzie indziej 
(Białoruś, Rosja, Ukraina), w związku z czym stopień zadłużenia gospodarstw domowych 
jest tam znacznie niższy.

6. Wzrost majątku gospodarstw domowych jest niewątpliwą konsekwencją rozwoju 
gospodarczego oraz stabilnej sytuacji politycznej i społecznej utrzymujących się w dłu-
gim okresie. Wzrost tego majątku jest jednocześnie jednym z czynników pobudzającym 
rozwój gospodarczy choć jednocześnie – należy podkreślić – zmienia strukturę zatrudnie-
nia. Rodzi bowiem zwiększony popyt na pracę w sektorze usług – głównie w dziedzinie 
finansów, służbie zdrowia, turystyce i rekreacji, ale także w budownictwie. Im majątek 
jest rozłożony bardziej równomiernie, tym jego wpływ na wzrost gospodarczy zdaje się 
silniejszy. Bierze się to stąd, że im większa jest koncentracja majątku, tym większa jego 
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część jest lokowana za granicą i tym większa część dochodów, pozyskiwanych z majątku, 
wydawana jest za granicą. Czyli à rebours, im bardziej równomierne rozłożenie mająt-
ku w ramach społeczeństwa, tym większy popyt związany z jego obsługą i tym większe 
zatrudnienie w kraju i konsekwencji większy krajowy produkt globalny. Ponadto, niski 
wskaźnik Giniego dla majątku, oznaczający liczną klasę średnią, zdaje się być także czyn-
nikiem stabilizującym kraj politycznie i socjalnie, co także pozytywnie wpływa na jego 
perspektywy rozwojowe.

7. Jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa jest – z jednej strony – ochro-
na majątku obywateli, a z drugiej – stworzenie, w dłuższej perspektywie, warunków do 
wzrostu ich zamożności rozumianej jako powiększanie dochodów per capita, jak i śred-
niego majątku przypadającego na obywatela. Z powyższych rozważań na temat wpływu 
majątku gospodarstw domowych na rozwój gospodarki narodowej oraz stanu majątkowego 
polskiego społeczeństwa można by wysnuć kilka zasad, na których powinna opierać się 
polityka w odniesieniu do tej kwestii:
po pierwsze, państwo powinno mocno dbać o rzetelność obrotu majątkowego i ostro pe-
nalizować działania nieuczciwe lub obliczone na niedostateczną wiedzę i nieświadomość 
osób rozporządzających zasobami majątkowymi, szczególną ochronę należałoby przy tym 
roztoczyć nad osobami mniej zamożnymi, gorzej wykształconymi i starszymi;
po drugie, państwo powinno stymulować skłonność do oszczędzania społeczeństwa w celu 
zwiększania jego zasobów majątkowych, udzielając ulg inwestycyjnych i stosując odpo-
wiednią politykę stopy procentowej preferującą oszczędzanie długoterminowe; 
po trzecie, państwo powinno stworzyć, w odpowiednio szerokim zakresie, system wspiera-
nia długoterminowymi kredytami lub gwarancjami młodych ludzi rozpoczynających swoją 
działalność zawodową, którzy chcą rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą lub na-
być pierwsze lokum (mieszkanie lub dom);
po czwarte, państwo powinno szczególnie dbać o to, aby banki i inne instytucje finanso-
we, które są partnerami społeczeństwa w obrocie majątkowym, nie narzucały w stosunkach 
z klientami nadmiernych opłat oraz zbyt restrykcyjnych warunków transakcji aby uniknąć 
nieuzasadnionych transferów majątku z sektora gospodarstw domowych do sektora finan-
sowego. 
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Assets of Polish Households Against the Background of Other 
Countries of Central and Eastern Europe

Summary

With an economic development, there emerge households’ property resources. The longer is the 
time-period of peaceful development of the country, the greater is the value of accumulated assets. 
The volume of assets and its distribution within the society have some influence on the volume of 
GDP and distribution thereof, including the employment pattern. The distribution of assets within the 
society is disproportionate and corresponds with the V. Pareto principle. In Poland, after the systems 
transformation, there took place a considerable growth of households’ assets; notwithstanding, related 
to the level achieved in the West European countries, its mean volume is not too high. On the other 
hand, related to wealth of societies in the Central and Eastern European countries, the Polish society 
presents itself – in general – better than those where the level of per capita GDP is lower and worse 
than those where the level of per capita GDP is higher (Slovenia, the Czech Republic, Estonia, and 
Hungary). The Polish society has also a relatively high rate of indebtedness vis-à-vis the assets value. 
This stems mainly from the exceptionally great propensity to own one’s residence – a flat or a house. 
The assets distribution in Poland, as in the majority of countries, is not even, although the Gini index 
for assets is by a few percentage points lower than in Europe as a whole and considerably lower than 
the indicator calculated for the entire world. The lowest indices of this type in the region have Slova-
kia and Slovenia. 
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