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Kraje będące poza
strefą euro mogą
odczuć negatywne
skutki niestandardowej
polityki pieniężnej EBC
utrzymywania bardzo
niskich stóp procentowych. Może ona
zaburzyć równowagę
gospodarczą
i zwiększyć ryzyko dla
stabilności makroekonomicznej.
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topa oszcz dzania gospodarstw domowyc w Polsce do

roku radykalnie spadała i była

czterokrotnie niższa niż średnia stopa oszcz dzania w krajac
połecznej przeprowadzonej od marca do czerwca

nii uropejskiej

roku prawie

wało brak jakic kolwiek oszcz dności, natomiast już pod koniec
nansowym I

było to tylko

Polak w

mi dzy innymi wprowadzeniem programu

edług iagnozy

gospodarstw deklaroroku zgodnie z Barometrem

zrost poziomu oszcz dności m gł być spowodowany
w II kwartale

roku

arto jednak pami tać, iż

z uwagi na rozległy c arakter programu należy jeszcze poczekać z jego obiektywną oceną
truktura oszcz dności polskic gospodarstw domowyc wynika z bieżącyc potrzeb konsumpcyj-

Jacek
BA RTKIE WIC Z
Członek Zarządu,
Narodowy Bank Polski

nyc i pozostaje w relacji z ic przeznaczeniem na nieprzewidziane zdarzenia losowe Tendencje
nie są optymistyczne Blisko
na kwot

, mld zł

konsumpcyjne,
niem zobowiąza

karty kredytowe
Op

nyc kredyt w
biorcy

tys os b w wieku

wynosi

lat posiada

mln aktywnyc kredyt w

truktura kredyt w młodyc ludzi jest niepokojąca niemal

o wi cej, młodzi kredytobiorcy mają problemy ze spłaca-

nienia w spłacie kredytu powyżej

lat temu było to tylko
zł wobec

to kredyty

dni stanowią w tej grupie

spłaca-

zrosło także średnie zadłużenie młodego kredyto-

zł w roku
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topa oszcz dzania gospodarstw domowyc w Polsce i krajac

r dło urostat

Polacy lokują swoje oszcz dności przede wszystkim w bankac
•

os b deklaruje, że środki gromadzi na rac unku osobistym oszcz dnościowo rozliczeniowym,

•

na koncie oszcz dnościowym,

•

na lokacie terminowej,

• aż

oszcz dzającyc trzyma got wk w domu

Polacy c arakteryzują si awersją do ryzyka, kt ra objawia si m in skłonnością do odkładania
wolnyc środk w pieni żnyc w ormie got wki, b dącej najmniej e ektywnym lub nawet niee ektywnym sposobem oszcz dzania brak zysk w z odsetek, straty wynikające z in acji
o wi cej, Polacy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynącyc z długoterminowego oszcz dzania,
z tzw pot gi procentu składanego czy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego

latego też społe-

cze stwo oszcz dza kr tkoterminowo, co nie wymaga systematyczności, kt ra powinna być nieodłącznym elementem racjonalnego gromadzenia kapitału na przyszłość
prawdzie wartość wolnyc środk w gromadzonyc przez gospodarstwa domowe w Polsce rośnie systematycznie od początk w procesu trans ormacji, stopa oszcz dzania kształtuje si jednak
zdecydowanie poniżej średniej dla kraj w

Polska wypada le także na tle kraj w o podobnym

poziomie doc odu narodowego, takic jak zec y,

orwacja,

gry, łowacja, łowenia

Polak w wie, że regularne oszcz dzanie zapewnia spok j i bezpiecze stwo i aż

bada-

nyc uważa, że można być z siebie dumnym, jeśli uda si zaoszcz dzić na ważny cel ednocześnie
systematycznie pr buje oszcz dzać tylko co piąty z nas

roku mieszka cy takic pa stw,

jak Botswana, wanda, Białoruś i Irak oszcz dzali wi cej niż Polacy przy niższym P B per capita
Polacy jako pow d niskiego poziomu odkładanyc środk w nansowyc wskazują niewystarczające doc ody, c oć przyznają, że dodatkowe oszcz dności są konieczne, aby godnie żyć na emeryturze

Opinia publiczna nie
zaakceptuje tego jeśli
władze będą musiały
interweniować co
dziesięć lat, by ratować
sektor finansowy.
Stworzy to zagrożenie
dla demokracji. Społeczeństwo nie zgodzi się
na to, że ratowany jest
jeden sektor, podczas
gdy reszta społeczeństwa nie jest chroniona pod podobnym
parasolem.
Francesco
M A Z Z A FE RRO
Head of the Secretariat,
European Systemic
Risk Board

ciąż liczą na opieku czy c arakter pa stwa, kt re wspomoże obywateli w trudnej sytuacji

iestety przekonanie to z uwagi na obecną i prognozowaną sytuacj demogra czną Polski zdaje
si bezpodstawne

luczem do zmiany skłonności do konsumpcji w skłonność do oszcz dzania,

a także do zbudowania społecze stwa oszcz dzającego, jest zbudowanie nawyku oszcz dzania
Oszcz dzanie to trudna sztuka
z przyjemności

wymaga systematyczności, sumienności, wytrwałości, rezygnacji

iestety w naszym społecze stwie dominuje skłonność do bieżącej konsumpcji

ociaż istnieje potencjał, brakuje nam kompetencji, motywacji i wiedzy, a także wystarczająco
dobrej o erty
Aby zbudować nawyk oszcz dzania wśr d Polak w, proponujemy działania wielotorowe

late-

go nasze rekomendacje podzieliliśmy na trzy obszary edukacj , instytucje nansowe i regulacje
prawne
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ynamika zmian zac odzącyc w gospodarce narzuciła społecze stwu nowy model gospodarowania dost pnym kapitałem Aspekt oszcz dzania dotyczy wi c nie tylko dojrzałyc Polak w, ale
także młodzieży akademickiej oraz dzieci Aby podwyższyć stopie posiadanyc oszcz dności, należy wypracować nawyk regularnego odkładania kapitału poprzez odpowiednio dobrane narz dzia
zgodne z cec ami danyc grup wiekowyc

Pomoc w wyrobieniu nawyku praktycznego podejścia

zar wno do kwestii oszcz dzania, jak i odpowiednic postaw unkcjonowania w życiu gospodarczym powinna rozwinąć si we wsp łpracy systemu edukacji i działalności Ministerstwa y ryzacji
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Polsce istnieją już interesujące gry on line, gry planszowe i lmy wideo podejmujące w przejrzysty spos b tematyk oszcz dzania i zarządzania kapitałem Powinny znale ć sw j wyraz w programac nauczania w ramac m in zaj ć z przedsi biorczości już na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

ramac tyc działa należy wykorzystać także aspekt grywalizacji, bardzo

popularny wśr d młodyc os b, a także dokonania z zakresu program w lojalnościowyc , skierowanyc na wsparcie unkcjonowania

irtualnyc

zkolnyc

as Oszcz dzania, kt re mogłyby

umożliwiać zbieranie punkt w za np regularność oszcz dzania wymienialnyc na nagrody lub
wspomagającyc inicjatywy c arytatywne, co dodatkowo mogłoby motywować młodyc Polak w

Braki na rynku pracy
w Polsce, szczególnie
jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, mogą powstrzymywać inwestorów.
Do pewnego stopnia
sytuacja ta jest łagodzona przez napływ
siły roboczej z Ukrainy.
Jednak przy kurczącym
się rynku pracy i przy
niekorzystnym profilu
demograficznym Polski
wzrost gospodarczy
może być zapewniony
tylko przez zwiększenie wydajności, co
wiąże się z koniecznością wzrostu poziomu
inwestycji.

do regularnego oszcz dzania
o wi cej, w szkołac i przedszkolac

to dzieci powinny zamiast rodzic w przynosić drobne kwoty,

tworzyć wsp lny budżet i uczyć si nim zarządzać

osobistymi na wszystkich kierunkach studiów
edług bada przeprowadzonyc na potrzeby niniejszej rekomendacji, ponad połowa ankietowanyc student w nie odkłada regularnie swoic przyc od w

ie wykazuje r wnież analitycznej

wiedzy dotyczącej wpływu środowiska gospodarczego na kształt i wielkość swoic oszcz dności
a podstawie uzyskanyc wynik w oraz wiedzy teoretycznej rekomendujemy, aby zwi kszyć siatk
godzinową oraz zmienić orm zaj ć z ekonomii życia codziennego na model stricte praktyczny,
w wi kszym stopniu absorbujący uwag ludzi młodyc

INSTYTUCJE FINANSOWE

Moritz
KR A E M E R
Global Chief Rating
Officer, Sovereign
Ratings, Standard
& Poor’s

Opr cz klasycznyc instrument w nansowyc , takic jak akcje, obligacje czy też lokaty bankowe,
w minionej dekadzie w Polsce pojawiły si r wnież ic alternatywne rodzaje ednymi z nic są
c ange Traded unds

T , czyli otwarte undusze inwestycyjne, kt ryc gł wnym założeniem

jest odzwierciedlanie zac owa określonyc indeks w giełdowyc
sce pojawiły si w roku

w anadzie

,

A

,

T y po raz pierwszy w Polinac

a zainteresowanie inwestor w tą ormą inwestycji ulega ciągłym wa aniom
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undusze T są bardzo ciekawą alternatywą dla unduszy inwestycyjnyc
oraz produkt w strukturyzowanyc
wi kszym ryzyku inwestycyjnym
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mimo swojej prostoty

nie cieszą si popularnością na polskim
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rynku i są wypierane przez bardziej
skomplikowane i droższe produkty

ys

artość obrot w T w całym roku w Polsce

wiadczą o tym c ociażby zac odzące
w poszczeg lnyc latac zmiany wartość ic obrot w

aleca si zatem promowanie T

w przez wszystkie podmioty mające c arakter instytucji nan-

sowyc oraz tworzenie prostyc produkt w opartyc na T , ale ze zmniejszonym ryzykiem inwestycyjnym, np lokaty strukturyzowane, w przypadku T I zaleca si r wnież tworzenie unduszy
indeksowyc , kt re są bardzo podobnym instrumentem inwestycyjnym, jednak umożliwiają emisj
r wnież dla mniejszyc
dodatkowyc

T

unduszy

odatkowym wzmocnieniem może być też decyzja o utworzeniu

w bazującyc na określonyc materiałac szlac etnyc

ak pokazują badania,

Dyskusja dzieląca kapitał
na krajowy i zagraniczny
czy dyskusja o handlu
zagranicznym są już
trochę nieaktualne.
Powinno się mówić
raczej o łańcuchach
wartości. Jeśli brakuje
oszczędności krajowych
to trudno oczekiwać
inwestycji krajowych
i należy poszukiwać
kapitału zagranicznego.
Carlos E.
PIÑERÚA
Country Manager for
Poland and the Baltic
States, World Bank

europejskie społecze stwa postrzegają inwestycje w metale szlac etne jako jedne z najmniej ryzykownyc rodzaj w lokowania pieni dzy, a zarazem najbardziej korzystnyc

wiadomość emerytalna oraz skłonność do oszcz dzania Polak w były tematem badania realizowanego przez pro
w

roku

zapi skiego i pro

r na zlecenie uropejskiego ongresu inansowego

ksperci sprawdzili m in , czy rozwiązanie, w kt rym do składki pracownika dopła-

całaby reszta społecze stwa i lub pracodawca, mogłoby przyczynić si do zwi kszenia poziomu
długoterminowyc oszcz dności Okazuje si , iż blisko

badanyc skłonnyc byłoby korzystać

z takiego systemu oszcz dzania i tym samym zatroszczyć si o swoje zabezpieczenie emerytalne
a powyższym modelu opiera si program Pracowniczyc Plan w apitałowyc

PP , kt ry został

przedstawiony jako jeden z element w re ormy systemu emerytalnego przez Ministra Morawieckiego
Aby nowy program odni sł sukces ekonomiczny, a co wi cej umożliwił odbudow zau ania społecze stwa do pa stwa w kwestii zabezpieczenia emerytalnego, musi być on jak najbardziej przejrzysty oraz nie może budzić wątpliwości u jego przyszłyc bene cjent w

latego też rekomendu-

jemy, aby przed wdrożeniem koncepcji PP podj te zostały działania in ormacyjne, np w postaci
kampanii, dzi ki kt rej każdy przyszły uczestnik planu byłby w stanie poszerzyć swoją wiedz
o jego unkcjonowaniu oraz zapoznać si z potencjalnymi korzyściami Ponadto, z uwagi na negatywne skutki, kt re przyniosły zmiany dotyczące O

, uczestnicy PP musieliby zostać zapewnieni

przez Pa stwo, iż środki, kt re b dą gromadzić w ramac programu, b dą ic własnością
r wnież zac

arto

cić społecze stwo do nowego programu poprzez zapewnienie o dziedziczności zgro-

madzonyc środk w na wypadek przedwczesnej śmierci jego uczestnika Istotną kwestią jest tu
także z pewnością spos b inwestowania zgromadzonyc środk w, kt ry do tej pory pozostaje niejasny

aleca si zatem zdywersy kowanie strategii inwestycyjnyc od tyc bardziej bezpiecznyc

do tyc bardziej ryzykownyc tak, aby potencjalny bene cjent programu miał możliwość wyboru
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strategii w zależności od swoic przekona i potrzeb

arto wspomnieć, iż rozwiązanie to mogłoby

nie tylko przyczynić si do wzrostu poziomu oszcz dności emerytalnyc Polak w, ale także pozytywnie wpłynąć na rozw j rynku kapitałowego

ielu Polak w uważa, że nie oszcz dza, ponieważ ma zbyt małe zarobki ednak dużą przeszkodą
w kumulowaniu majątku na przyszłość są postawy i nawyki, a nie brak aktycznyc możliwości nansowyc

Banki centralne powinny obecnie skoncentrować się na osiągnięciu
celu inflacyjnego.
Stabilna inflacja jest
podstawą do właściwego kształtowania płac
i cen. Jednocześnie
musimy zdawać sobie
sprawę z tego,
że następny kryzys
może mieć zupełnie
inne źródła od poprzedniego więc banki
centralne muszą być
też bardzo wyczulone
na nowe zagrożenia,
np. w obszarze cyberbezpieczeństwa.

la młodyc ludzi gł wnymi r dłami wiedzy nt zarządzania pieni dzmi są rodzice, co

oznacza, że cz sto złe nawyki i sposoby organizacji domowego budżetu są dziedziczone Oszcz dzanie nie należy oczywiście do czynności łatwyc , istnieją jednak rozwiązania, kt re pozwalają
oszcz dzać automatycznie i bez wi kszego wysiłku To tak zwane oszcz dzanie mimoc odem ,
kt re pozytywnie wpływa na zarządzanie nansami os b mającyc problem z systematycznym
odkładaniem pieni dzy
Banki powinny zac

cać klient w do korzystania z takic rozwiąza w obszarze oszcz dzania,

np z automatycznego przelewania zaokrągle od transakcji kartowyc lub przelew w na dedykowane oprocentowane konto oszcz dnościowe, przelewania na nie ustalonego procentu od kwoty
transakcji kartą czy pobierania stałej kwoty przy okazji każdej transakcji i przelewanie jej na to
konto oszcz dnościowe

użym ułatwieniem i zac

tą są także wizualizacje i prognozy wysokości

zaoszcz dzonyc kwot w perspektywie kilku, kilkunastu i kilkudziesi ciu lat

ekomendujemy pro-

wadzenie kampanii reklamującyc takie sposoby odkładania pieni dzy

REGULACJE PRAWNE

Kerstin
A F JOCH NICK
First Deputy Governor,
Sveriges Riksbank

kwestii zac

cenia młodyc

Polak w do oszcz dzania istotne jest wprowadzenie regulacji

prawnyc , kt re ułatwiłyby gromadzenie środk w pieni żnyc
polu możliwe są tylko wtedy, gdy przyc
utrzymania i inne permanentne wydatki

Oszcz dności na jakimkolwiek

d przekracza miesi czne zobowiązania nansowe, koszty
warancją bezpiecze stwa Pa stwa jest stabilność sys-

temu bankowego, zasilanego oszcz dnościami składanymi przez depozytariuszy
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Podatek Belki, wynoszący obecnie
inwestora

, umniejsza zyski, kt re mogłyby stanowić oszcz dności

ekomendujemy zmniejszenie stawki podatkowej dla oszcz dzającyc długookresowo

Obecnie wielu młodyc ludzi korzysta ze zwolnie podatkowyc

wota wolna od podatku jest cz -

sto granicą, do kt rej młody Polak c ce si wzbogacać, ponieważ opodatkowanie przez pa stwo
wi kszyc pieni dzy per saldo przyniesie mu wi kszy zysk
to istotny impuls dla młodyc ludzi zac

wi kszenie kwoty wolnej od podatku

cający ic do bogacenia si , a w związku z tym r wnież

stymulujący oszcz dzanie pieni dzy Potwierdzeniem tej tezy jest akt, że przeci tne oszcz dności
Polaka do

roku życia wynoszą tylko

tys złotyc

orsal

tudent zakładający działalność gospodarczą obarczony jest ubezpieczeniem rentowym, emerytalnym, wypadkowym oraz zdrowotnym z opcjonalną składką c orobową Mały
miesiące prowadzenia działalności nie jest wystarczającą zac

przez pierwsze

tą do podejmowania, przez bar-

dzo młodyc jeszcze przedsi biorc w działalności gospodarczej, kt ra wiąż si ze sporym ryzykiem
o wi cej, młody przedsi biorca nie może wrzucić w koszty uzyskania przyc od w wydatk w
związanyc z edukacją Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdyby najpierw założył rm , a potem poszedł na studia

i ksze przywileje dla przedsi biorc w na studiac to potencjalnie moż-

liwości generowania przez nic wi kszego kapitału, a co za tym idzie

wi kszyc oszcz dności

Pre erencyjnym warunkom muszą towarzyszyć wymogi Aby przedsi biorca student m gł korzystać
ze zmniejszonej składki, musiałby np utrzymywać wysoką średnią ocen
wiązałaby si z koniecznością zwrotu r żnicy niedopłaconej składki

ezygnacja ze studi w

Sytuacja polskiego
sektora bankowego
jest stabilna. Jednak
w ostatnich latach
kombinacja czynników
makroekonomicznych,
niskich stóp procentowych, istotnego
zwiększenia zakresu
regulacji, zmian w
zachowaniach i oczekiwaniach klientów oraz
postępującego tempa
zmian technologicznych
powoduje, że przed
sektorem stoją istotne
wyzwania, a rentowność jest pod ciągłą
presją. Banki adaptują
swój sposób działania
do zmieniających się
okoliczności. Te z nich,
dla których zmiana i
innowacje staną się
częścią codziennej działalności, wykorzystają
stojące przed sektorem
wyzwania do budowy
swojej przewagi konkurencyjnej.
Iwona
KOZ ER A
Partner EY,
Lider Doradztwa
Biznesowego,
Europa Centralna i Południowo-Wschodnia
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