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Pozycja finansowa polskich gospodarstw domowych w 2016 roku 
w porównaniu z 2014 rokiem

Streszczenie 

W 2016 roku aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych były równe krajowemu PKB. 
Ich pozycja netto była dość wysoka, gdyż odpowiadała mniej więcej 2/3 PKB. Polskie społeczeństwo 
jest bowiem stosunkowo mało, w porównaniu z zachodnimi, zadłużone. W aktywach zdecydowanie 
przeważają gotówka i środki zgromadzone w bankach. Od 2014 roku zarówno pozycja brutto, jak 
i netto gospodarstw domowych poprawiły się dzięki wzrostowi zatrudnienia, płac i rozszerzonemu 
programowi wsparcia socjalnego dla wielodzietnych rodzin (tzw. Program Rodzina 500 Plus). Ana-
liza danych, które gromadzi od pewnego czasu NBP, wskazywałaby, że polskie społeczeństwo pew-
ną część dodatkowych środków przeznaczyło na poprawienie swojej pozycji płynnościowej, gdyż 
dynamika przyrostu gotówki i należności na rozliczeniowych rachunkach w bankach były znacznie 
wyższe niż ogólny przyrost aktywów.

Słowa kluczowe: aktywa gospodarstw domowych, pasywa gospodarstw domowych, pozycja brutto 
i netto majątku, pozycja płynnościowa, gotówka, depozyty, kredyty, zobowiązania.

Kody JEL: D14, D31, E21

Pozycja finansowa brutto i netto

W 2016 roku łączne aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych (GD) wyniosły 
w ujęciu brutto 1861,4 mln zł i były właściwie równe polskiemu PKB, który obliczano na 
1852,5 mln zł (Informacja wstępna 2017, s. 1). Wielkość majątku finansowego polskich 
gospodarstw domowych odpowiadała średnio rozwiniętemu krajowi rozwijającemu się  
(tzw. emerging market economy), aspirującego do grupy krajów wysoko rozwiniętych. 
W tych ostatnich poziom majątku finansowego, w stosunku do PKB, jest bowiem znacznie 
wyższy i stanowi średnio 3-4-krotność PKB. Natomiast w innych krajach regionu Europy 
centralnej i wschodniej poziom majątku finansowego jest zbliżony do polskiego (Dorosz 
2016, s. 6; Zasobność gospodarstw… 2015, s. 86 i nast.).

W ujęciu netto, tzn. po odliczeniu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań do za-
płacenia, finansowa wartość majątku GD wynosiła 1164,6 mln zł, czyli 63% PKB z tego 
roku. Różne analizy porównawcze potwierdzają tezę, że polskie GD są mniej zadłużone niż 
kraje zachodnioeuropejskie, ale więcej niż w innych krajach naszego regionu. 

W tabeli 1 porównano stany brutto i netto majątku polskich GD na koniec lat 2014 i 2016. 
Majątek brutto wzrósł w tym czasie o 15,8% przy nominalnej stopie wzrostu PKB o 7,4% 
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(przeliczenie własne – dane: Informacja wstępna 2017, s. 1). Zobowiązania GD podniosły 
się natomiast tylko o 11,5% czyli majątek netto wzrósł bardziej – aż o 18,6%. 

Struktura aktywów i jej zmiany

W aktywach brutto najbardziej zwiększyła się pozycja „gotówka i depozyty”. Wzrosły 
one o 22%. Łącznie wyniosły prawie 900 mld zł, co stanowiło 48,3% wszystkich aktywów 
finansowych polskich GD. W tej pozycji gotówka, której udział wynosił 9,1%, podniosła się 
aż o 35%. Podobnie podniósł się stan rachunków bieżących – o 33,4%, ale ich udział w łącznej 
sumie aktywów był oczywiście większy niż gotówki (wynosił 21,6%). Pozostałe, termino-
we depozyty wzrosły stosunkowo niewiele – o 5,7%. Ich udział w aktywach był jednak też 
znaczny (wynosił 17,6%). Kolejną pozycją, która w okresie 2014-2016 wzrosła stosunkowo 
dynamicznie, bardziej niż ogólna kwota aktywów, były „udziały lub jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych”. Ogólna kwota tej pozycji osiągnęła 116,3 mld zł, a jej przyrost 
wyniósł 18,1%. Pozwoliło to na marginalne (o 0,1 p.p.) zwiększenie jej udziału do 6,2%.

Największą dynamikę przyrostu zarejestrowano w omawianym okresie w pozycji „dłuż-
ne papiery wartościowe” (o 97,5%) i „udziały kapitałowe – akcje nienotowane” (71,7%). 
Nie oznacza to jednak przełomu w strukturze aktywów finansowych GD, gdyż obie te po-
zycje miały bardzo niewielki w nich udział (odpowiednio) – 0,4% i 5,4%. Trzeba jednak 
odnotować, że udział akcji nienotowanych zwiększył się dość znacznie – o 1,7 p.p.

Znaczącą część aktywów finansowych GD stanowiły środki gromadzone w systemach 
ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i tzw. standaryzowanych gwarancji dokonywa-
nych przez odpowiednie instytucje na rzecz ludności (np. przyrzeczenia wypłaty kredytów 
studenckich). Na koniec 2016 roku wyniosły one prawie 285 mld zł. Stanowiły 15,3% ogól-
nych aktywów i od 2014 roku wzrosły o 6,1%. W ramach tej pozycji są „uprawnienia z ty-
tułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnich”. W 2016 roku należności GD z tych tytułów 
wynosiły 78,1 mld zł i była to jedyna wielkość, która zmniejszyła się w omawianym okresie. 

Stosunkowo dużą kwotę stanowiła pozycja „pozostałe kwoty do otrzymania”. Wchodziły 
w nią zwroty zapłaconych ponad normę podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne. W 2016 roku wyniosła ona 178,2 mld zł, a jej udział stanowił 9,6%. I choć od 
2014 roku kwota ta trochę wzrosła, jej udział spadł jednak o 1,3 p.p.

Struktura pasywów i jej zmiany 

W 2016 roku łączna kwota pasywów polskich GD wyniosła 696,8 mld zł, co stanowiło 
37% PKB. Od 2014 roku wzrosły one dość znacznie, jak wspomniano wyżej, gdyż o 11,5%. 
W strukturze pasywów zdecydowanie dominowały „kredyty i pożyczki’. Wyniosły one bo-
wiem aż 97,8%. Resztę zobowiązań stanowiły „pozostałe kwoty do zapłacenia”. W 2016 
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roku określono je na 15 mld zł, o 2 mld zł więcej niż w 2014 roku, czyli wprawdzie o 15,4%. 
Udział tej pozycji w ogólnej kwocie pasywów był jednak bardzo mały – 2,2% i w stosunku 
do 2014 roku zwiększył się jedynie o 0,1 p.p.

Tabela 1
Majątek finansowy polskich gospodarstw domowych w końcu lat 2014 i 2016 (w mln PLN*)    

Wyszczególnienie 
2014 2016 2016/2014

Kwota Udział 
(w %) Kwota Udział 

(w %)
Zmiana 
(w %)

Aktywa 1 606,9 100,0 1 861,4 100,0 15,8
Gotówka i depozyty 737,1 45,9 899,5 48,3 22,0

Gotówka 125,7 7,8 169,9 9,1 35,2
Depozyty bieżące 300,7 18,7 401,2 21,6 33,4
Pozostałe depozyty 310,7 19,3 328,5 17,6 5,7

Dłużne papiery wartościowe 4,0 0,2 7,9 0,4 97,5
Kredyty i pożyczki 12,9 0,8 13,4 0,7 3,9
Udziały kapitałowe 309,9 19,3 361,3 19,4 16,6

Akcje notowane 41,3 2,6 43,7 2,3 5,8
Akcje nienotowane 59,0 3,7 101,3 5,4 71,7
Pozostałe udziały kapitałowe 209,4 13,0 216,2 11,6 3,2

Udziały lub jed. uczest. w funduszach 
inwestycyjnych 98,5 6,1 116,3 6,2 18,1
Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-
rentowe i standaryzowanych gwarancji 268,3 16,7 284,7 15,3 6,1

Rezerwy techniczne ubezp. osob. 
i majątkowych i rezerwy z tytułu 
standaryzowanych gwarancji 26,7 1,7 35,0 1,9 31,1
Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na 
życie i rent dożywotnich 78,3 4,9 78,1 4,2 -0,3
Uprawnienia emerytalno-rentowe 
i inne 163,3 10,2 171,7 9,2 5,1

Pozostałe kwoty do otrzymania 175,6 10,9 178,2 9,6 1,5
Pasywa 624,9 100,0 696,8 100,0 11,5
Kredyty i pożyczki 612,0 97,9 681,8 97,8 11,4

Krótkoterminowe 53,1 8,5 55,6 8,0 4,7
Długoterminowe 558,9 89,4 626,2 89,9 12,0

Pozostałe kwoty do zapłacenia 13,0 2,1 15,0 2,2 15,4
Finansowa wartość netto 982,0  X 1 164,6  x 18,6

*Dane zaokrąglono do 0,1 mld zł, w związku z czym mogą występować odchylenia przy sumowaniu poszcze-
gólnych pozycji.
Źródło: dane NBP.
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W zobowiązaniach GD największą pozycją były długoterminowe kredyty. W 2016 roku 
wynosiły one 626,2 mld zł i w porównaniu z 2014 roku wzrosły o 67,3 mld zł, tj. o 12%. 
Zdecydowało to niewątpliwie o ogólnej dynamice przyrostu zobowiązań, gdyż pożyczki 
i kredyty krótkoterminowe wzrosły zaledwie o 4,7%.

Podsumowanie

1. W okresie 2014-2016 wyraźnie poprawiła się sytuacja finansowa polskich GD, gdyż 
prawie o 19% wzrosła pozycja netto tego sektora. Nałożyły się na to dwa czynniki. Po 
pierwsze, istotny wzrost zatrudnienia w ostatnich latach oraz powiązany z nim wzrost 
płac, oraz zwiększenie budżetowych wypłat socjalnych wynikający z realizacji tzw. 
Programu Rodzina 500 Plus.

2. Przyrost dochodów ludności, który był podstawą zwiększenia aktywów finansowych, 
będących w jej posiadaniu, spowodował przede wszystkim wzrost pogotowia pienięż-
nego w postaci gotówki i zwiększenia środków na bieżących (rozliczeniowych) rachun-
kach w bankach. Natomiast przyrost zasobów pieniężnych tylko w stosunkowo niewiel-
kim stopniu spowodował przyrost depozytów terminowych, gdyż banki płacą od ich 
sald bardzo niskie odsetki. 

3. Przedstawiona wyżej tendencja, aby trzymać dodatkowe oszczędności głównie w go-
tówce i na rachunkach rozliczeniowych w bankach, może okazać się kłopotliwa dla 
gospodarki w sytuacji szoków wewnętrznych czy zewnętrznych. Może bowiem łatwo 
przerodzić się gwałtowny przyrost popytu wewnętrznego, skutkującego wysoką infla-
cją, wzrostem kursu złotego i odpływem kapitału za granicę.

4. Tylko niewielka grupa ludności próbowała poprawić rentowność swoich inwestycji fi-
nansowych, decydując się na zakup obligacji oraz certyfikatów lub jednostek uczestnic-
twa w funduszach inwestycyjnych. Inwestycje tego typu bardzo wzrosły w omawianym 
okresie, ale ich udział w ogólnej kwocie aktywów pozostał nieduży. Świadczy o sto-
sunkowo niskiej znajomości struktury rynku finansowego przez ogół społeczeństwa lub 
nieodpowiednim dostosowaniu oferty tego rynku do jego preferencji i potrzeb.

5. W aktywach zwraca uwagę stosunkowo duży udział nienotowanych akcji i pozostałych 
udziałów kapitałowych, co potwierdza wynikającą z innych badań tezę, że aby rozpo-
rządzać znaczniejszym majątkiem (tj. większym niż średni), to trzeba prowadzić dzia-
łalność gospodarczą (Dorosz 2016, s. 6, 34).

6. W zobowiązaniach (pasywach) GD, które są stosunkowo niskie, zwraca uwagę wyjąt-
kowo duży udział kredytów długoterminowych. Wiąże się to z kolei z wyjątkowo silną 
skłonnością polskiego społeczeństwa do posiadania podstawowego lokum na własność, 
silniejszą niż występująca w wielu zachodnich krajach o wyższym niż w Polsce PKB 
per capita. Ponadto niskie stopy procentowe płacone przez banki i ograniczone zaufanie 
do innych instytucji finansowych powodują, że średniozamożne grupy społeczeństwa 
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lokują swoje oszczędności w nieruchomościach, często w kolejnych mieszkaniach na 
wynajem, często finansując je długoterminowym kredytem hipotecznym.
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Financial Position of Polish Households in 2016 vis-à-vis 2014

Summary 

In 2016, financial assets of Polish households equalled GDP. Their net position was quite high as 
it paralleled more or less 2/3 of GDP. This is so as the Polish society exhibits relatively low, compared 
with western ones, indebtedness. In assets, there definitely prevail cash in hand and cash in banks. 
Since 2014 both the gross and net position of households has improved owing to the growth of em-
ployment, salaries, and the extended programme of social support for large families (the so-called 
Family 500+ Programme). The analysis of data, which have been gathered by NBP for some time, 
would indicate that the Polish society destined some part of their additional means for improvement 
of their liquid position as the dynamics of incremental cash and receivables on personal accounts with 
banks were considerable higher than the overall increase in assets.

Key words: households’ assets, households’ liabilities, assets gross and net position, liquidity posi-
tion, cash, deposits, credits, obligations.
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