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Ile osób oszcz¦dza?

W najbardziej rozwini¦tym kraju ±wiata, w Stanach Zjednoczonych,
udziaª oszcz¦dno±ci w osobistych dochodach gospodarstw domowych
ksztaªtuje si¦ wyj¡tkowo nisko, w granicach 5-6%, przy czym
oszcz¦dno±ci te rozkªadaj¡ si¦ bardzo nierównomiernie. Oszcz¦dzaj¡
przede wszystkim rodziny najbogatsze. Rodziny ±rednio zamo»ne »yj¡ w
du»ym stopniu na kredyt. Powszechnie stosowana karta kredytowa
pozwala niemal wszystko kupowa¢ na kredyt � samochody, sprz¦t
gospodarstwa domowego, a nawet mieszkania (pod zastaw hipoteczny).
Zadªu»enie gospodarstw domowych w USA w 1998 r. osi¡gn¦ªo
bezprecedensowy poziom 89% osobistych dochodów ludno±ci. Przeci¦tni
Amerykanie musz¡ pracowa¢, aby spªaca¢ odsetki i nale»ne raty kredytu,
który ju» dawno wydali na zakupy. Jedynie najubo»sze 20% gospodarstw
domowych nie jest zadªu»onych, gdy» na skutek braku maj¡tkowego
zabezpieczenia »aden bank nie chce im udzieli¢ kredytu.



Ile osób oszcz¦dza?

W Polsce skªonno±¢ do oszcz¦dzania w porównaniu z krajami wysoko
rozwini¦tymi jest stosunkowo maªa, co wi¡»e si¦ zapewne z niskim
stopniem zamo»no±ci spoªecze«stwa. Gªównym ¹ródªem oszcz¦dno±ciw
Polsce s¡ gospodarstwa domowe.



Ile osób oszcz¦dza?

W Polsce udziaª wszystkich oszcz¦dno±ci w dochodzie narodowym
ksztaªtuje si¦ w granicach 20%. Natomiast udziaª oszcz¦dno±ci samych
gospodarstwdomowych ksztaªtuje si¦ w granicach 10% ich dochodów
osobistych. Jest to znacznie mniej ni» w wielu innych krajach. Na
przykªad w Japonii lub w wielu krajach azjatyckich gospodarstwa domowe
oszcz¦dzaj¡ nawet do 30-35% swoich osobistych dochodów



Ile osób oszcz¦dza?

Nie wszystkie gospodarstwa domowe s¡ w stanie w jednakowym stopniu
oszcz¦dza¢. Badania naukowe wykazuj¡, »e okoªo 60% oszcz¦dno±ci jest
gromadzonych w najbogatszych gospodarstwach domowych,
stanowi¡cych 10% wszystkich gospodarstw, a zaledwie 1% najbardziej
bogatych rodzin gromadzi okoªo 25% wszystkich oszcz¦dno±ci ludno±ci.
Oznacza to, »e w Polsce oszcz¦dzaj¡ gªównie osoby pªac¡ce podatki
wedªug najwy»szych stawek (40%). Równocze±nie okoªo 20%
najbiedniejszych rodzin nie tylko nie oszcz¦dza, ale nawet jest obci¡»ona
ujemnymi oszcz¦dno±ciami. Ich sytuacja materialna jest tak zªa, i»
zapo»yczaj¡ si¦ w ró»ny sposób w celu zapewnienia bardzo skromnego
wy»ywienia czªonkom rodziny.



Kto i dlaczego oszcz¦dza?

Jakimi motywami kieruj¡ si¦ ludzie oszcz¦dzaj¡cy cz±¢ swoich dochodów?

Mo»e to by¢ motyw ostro»no±ci lub przezorno±ci.

Istotn¡ rol¦ mog¡ odgrywa¢ plany dokonania wi¦kszych zakupów w
przyszªo±ci dotycz¡cych dóbr konsumpcyjnych trwaªego u»ytkowania.

Inwestycje w czªowieka.



Co zrobi¢ aby oszcz¦dzaªo wi¦cej osób?
Propozycja pierwsza: (by¢ mo»e) krótkowzroczna

Naley zwi¦kszy¢ podatki najbogatszym rodzinom i na tej podstawie
zwi¦kszy¢ wydatki na pomoc socjaln¡ dla najbiedniejszych. Tak wªa±nie
wielu ludzi w Polsce rozumie sprawiedliwo±¢ spoªeczn¡. Jest to spojrzenie
wyª¡cznie z humanistycznego punktu widzenia, ale pozostaj¡ce w
sprzeczno±ci z ludzk¡ przedsi¦biorczo±ci¡. Oznaczaªoby to bowiem
przesuwanie ±rodków �nansowych z celów inwestycyjnych na cele
konsumpcyjne. Biedni troszeczk¦ wi¦cej by konsumowali, ale bogaci
mieliby znacznie mniejsze mo»liwo±ci oszcz¦dzania i inwestowania.
Musiaªoby to wpªyn¡¢ w dªu»szym okresie na obni»eenie wzrostu
gospodarczego i tym samym na mo»liwo±ci wzrostu zatrudnienia.
Przej±ciowa poprawa losu najbiedniejszych kosztem bogatszych
spowodowaªaby wzrost bezrobocia w kraju i pogorszenie sytuacji
materialnej rodzin dotkni¦tych bezrobociem.



Co zrobi¢ aby oszcz¦dzaªo wi¦cej osób?
Propozycja druga: (by¢ mo»e) lepsza

My±lenie kategoriami przedsi¦biorczo±ci wymaga raczej obni»enia zbyt
wysokich podatków dla najbogatszych w celu zwi¦kszenia ich mo»liwo±ci
oszcz¦dzania i zwi¦kszenia na tej podstawie skªonno±ci do inwestowania.
Inwestycje sªu»¡ nie tylko bogatym. Przyczyniaj¡ si¦ one do rozwoju
gospodarczego kraju, tworz¡ nowe stanowiska pracy, zmiejszaj¡
bezrobocie i powoduj¡ wzrost dochodów i zamo»no±ci caªego
spoªecze«stwa.



Je±li oszcz¦dzamy, to jak?

Struktura oszcz¦dzania w Polsce w 2000 r., w %

Depozyty bankowe..................70

Gotówka...........................13

Papiery warto±ciowe (bez akcji)....9

Akcje (ª¡cznie z fund. inweest)....4

Ubezpieczenia......................3

Inne...............................1



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?

Gromadzone w gospodarstwach domowych oszcz¦dno±ci mog¡ by¢ w
rozmaity sposób wykorzystywane. Mo»na je:

przetrzymywa¢ w domu w postaci gotówki pieni¦»nej,

prztrzymywa¢ w banku na rachunku
oszcz¦dno±ciowo-rozliczeniowym,

ulokowa¢ w banku na rachunku terminowym,

zainwestowa¢ kupuj¡c np. zªoto, walut¦, dzieªa sztuki,

ulokowa¢ w akcjach na gieªdzie,

lokowa¢ w obligacjach skarbu pa«stwa,

lokowa¢ w zakupie ziemi i innych skªadnikach maj¡tku trwaªego.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Zªoto itd



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda

Rynek papierów warto±ciowych jest zorganizowany w krajach
gospodarczo rozwini¦tych, w tym tak»e w Polsce, w postaci gieªdy.
Gieªda jest instytucj¡ tworz¡c¡ specjalny rynek, na którym spotykaj¡ si¦
sprzedaj¡cy i kupuj¡cy papiery warto±ciowe, gdzie obowi¡zuj¡ pewne
reguªy gry rynku kapitaªowego.
Znaczenie gieªdy w gospodarce narodowej polega na tym, »e mechanizm
rynku kapitaªowego umo»liwia pozyskiwanie pieni¦dzy na inwestycje ze
sprzeda»y akcji spóªek akcyjnych oraz szybki przepªyw kapitaªu z jednych
dziedzin do innych, z mniej do bardziej zyskownych, co sprzyja rozwojowi
gospodarczemu kraju. Gªównymi uczestnikami rynku papierów
warto±ciowych s¡:

emitenci papierów warto±ciowych oraz

inwestorzy.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: emitent

Emitent wypuszcza do sprzeda»y papiery warto±ciowe w celu uzyskania
kapitaªu po»yczkowego lub kapitaªu udziaªowego.

Kapitaª po»yczkowy powstaje przy sprzeda»y obligacji pa«stwowych
i jest wykorzystywany do �nansowania de�cytu bud»etowego.

Kapitaª udziaªowy powstaje w wyniku sprzeda»y akcji. Nabywcy
akcji staj¡ si¦ udziaªowcami, czyli wspóªwªa±cicielami maj¡tku
danego przedsi¦biorstwa w stopniu okre±lonym przez aktualn¡
warto±¢ nabytych akcji.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: emitent

Emitent papierów warto±ciowych sprzedaje je z reguªy za po±rednictwem
wyspecjalizowanych banków na tzw. rynku pierwotnym. Rynek pierwotny
wyst¦puje przy sprzeda»y nowo emitowanych papierów warto±ciowych
subskrybentom, czyli pierwotnym nabywcom.
Znacznie wi¦ksz¡ rol¦ na rynku papierów warto±ciowych odgrywa rynek
wtórny. Umo»liwia on bowiem wzajemn¡ wymian¦ na zasadach
kupna�sprzeda»y papierów warto±ciowych mi¦dzy inwestorami lub w razie
potrzeby umo»lliwia posiadaczowi stosunkowo szybk¡ zamian¦
posiadanych papierów warto±ciowych na gotówk¦.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: inwestor

Inwestorem nazywamy ka»dego posiadacza kapitaªu, który decyduje si¦ na
ulokowanie go w okre±lonych papierach warto±ciowych w celu uzyskania
korzy±ci wi¦kszych ni» spodziewa si¦ osi¡gn¡¢ z lokowania swego kapitaªu
w banku, w zakupie nieruchomo±ci lub innych sposobów inwestowania.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: inwestor

Uwaga

Lokowanie pieni¦dzy w papierach warto±ciowych poci¡ga za sob¡ wi¦ksz¡
lub mniejsz¡ szans¦ odniesienia korzy±ci, a w skrajnych przypadkach �
cz¦±ciow¡ lub caªkowit¡ utrat¦ zainwestowanego kapitaªu.
Rynek akcji jest rynkiem wyj¡tkowo niestabilnym i podlega mniejszym lub
wi¦kszym spekulacyjnym wahaniom.

Gieªda papierów warto±ciowych jest najbardziej czuªym barometrem
reaguj¡cym bªyskawicznie na wszelkie zmiany w ró»nych sferach
dziaªalno±ci gospodarczej i aktywno±ci politycznej



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: jak ustala si¦ kurs akcji

Akcje dostaj¡ si¦ na gieªd¦ tylko za po±rednictwem biur maklerskich.
Maklerzy notuj¡ dokªadnie wszystkie propozycje cen sprzeda»y i kupna
akcji swoich klientów i zgªaszaj¡ je do gªównego maklera obsªuguj¡cego w
danym dniu gieªd¦. Zgªoszenia te, pochodz¡ce z biur maklerskich caªego
kraju, s¡ wprowadzane do komputera i w odpowiedni sposób
porz¡dkowane, co pozwala maklerowi�specjali±cie wybra¢ tak¡ cen¦
(kurs) dla akcji wszystkich �rm dopuszczonych na gieªd¦, która b¦dzie
cen¡ równowagi dla sprzedaj¡cych i kupuj¡cych. Przy tej cenie mo»na si¦
spodziewa¢ najwi¦kszego obrotu, tzn. ª¡cznie kupna i sprzeda»y akcji.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: instrumenty �nansowe notowane na gieªdzie

kasowe (np. akcje) Rynek kasowy (rynek spot) � rynek, na którym
transakcje s¡ realizowane najpó¹niej w drugim dniu
roboczym od momentu ich zlecenia. Transakcje
dokonywane na rynku kasowym s¡ opªacane w momencie
ich zawarcia � transferowi podlega w tym przypadku
kapitaª. Na tym rynku s¡ dokonywane transakcje
instrumentami �nansowymi, tj. akcje, obligacje, warranty,
prawa poboru, prawa do akcji, certy�katy inwestycyjne.

instrumenty pochodne Instrument pochodny, derywat (ang.
derivatives) � rodzaj instrumentu �nansowego,
nieb¦d¡cego papierem warto±ciowym, którego warto±¢
uzale»niona jest od instrumentu bazowego, np. kursów
akcji, rentowno±ci obligacji, wysoko±ci stopy procentowej,
warto±ci indeksu gieªdowego, a tak»e tak nietypowych
wska¹ników, jak liczba dni sªonecznych, wielko±¢ opadu
±niegu czy deszczu � derywatów pogodowych.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Gieªda: handel wysokich cz¦stotliwo±ci

Handel wysokich cz¦stotliwo±ci (ang. High Frequency Trading, HFT) �
technika inwestowania polegaj¡ca na zawieraniu wielu transakcji
gieªdowych w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem specjalnie
zaprogramowanych komputerów, które na podstawie algorytmów
decyzyjnych automatycznie dokonuj¡ transakcji. Dla inwestorów
wykorzystuj¡cych HFT znaczenie mo»e mie¢ ka»da milisekunda
(opó¹nienie w reakcji mo»e oznacza¢, »e transakcj¦ przeprowadzi kto±
inny).
W handlu wysokich cz¦stotliwo±ci zysk z jednej transakcji mo»e nie
przekracza¢ uªamkowych cz¦±ci grosza (lub jednego pipsa w przypadku
transakcji Forex). Cech¡ charakterystyczn¡ HFT jest bardzo krótki czas
mi¦dzy kupnem i sprzeda»¡ danego instrumentu (czas liczony w
milisekundach).
Szacuje si¦, »e w 2009 HFT byªo odpowiedzialne za okoªo 65% wolumenu
na ameryka«skich rynkach kapitaªowych. Po 3 latach udziaª ten spadª do
50



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Obligacje

Obligacja jest papierem warto±ciowym o staªym (przynajmniej w pewnym
okresie) oprocentowaniu, stanowi¡cym form¦ kredytu udzielonego przez
nabywc¦ jej emitentowi.
Obligacja � papier warto±ciowy emitowany w serii, w którym emitent
stwierdza, »e jest dªu»nikiem obligatariusza i zobowi¡zuje si¦ wobec niego
do speªnienia okre±lonego ±wiadczenia. Obligacja nale»y do kategorii
dªu»nych instrumentów �nansowych. W przeciwie«stwie do akcji,
obligacje nie daj¡ posiadaczowi »adnych uprawnie« wzgl¦dem emitenta
typu wspóªwªasno±¢, dywidenda czy te» uczestnictwo w walnych
zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitaªu spóªce
przez inwestorów. Obligacje reprezentuj¡ prawa maj¡tkowe podzielone na
okre±lon¡ liczb¦ równych jednostek, co oznacza, i» przyznaj¡ identyczne
uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.
Emitentem obligacji mo»e by¢ nie tylko skarb pa«stwa (Ministerstwo
Finansów), ale tak»e samorz¡dy terytorialne i wi¦ksze przedsiebiorstwa
pa«stwowe lub prywatne. Emitent jest zobowi¡zany do spªaty w
okre±lonym terminie wyszczególnionej w obligacji kwoty wraz z nale»nymi
odsetkami. Obligacje mog¡ mie¢ dªu»szy lub krótszy termin pªatno±ci
(np. roczny, trzyletni, czteroletni, a nawet dwunastoletni).



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Obligacje

http://www.obligacjeskarbowe.pl/

http://www.obligacjeskarbowe.pl/


Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Weksle

W gospodarce rynkowej wa»n¡ rol¦ w zabezpieczaniu kredytu i w
rozliczeniach mi¦dzy wierzycielem i dªu»nikiem odgrywa weksel. Weksel
jest dokumentem sporz¡dzonym w formie przewidzianej przez przepisy
prawne, w którym wystawca weksla zobowi¡zuje si¦ do zapªaty okre±lonej
osobie, w ustalonym terminie i miejscu, wymienionej cyfr¡ i sªownie sumy
pieni¦ddzy.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Czeki

Czek � dokument wystawiony w ±ci±le przez prawo czekowe przewidzianej
formie, zawieraj¡cy polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypªacenia
oznaczonej kwoty pieni¦»nej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie,
ze ±rodków, jakimi w tym banku dysponuje wystawca. Polecenie
wypªacenia ±rodków pieni¦»nych musi by¢ bezwarunkowe.
Rozliczenia za pomoc¡ czeków s¡ jedn¡ z form pªatno±ci
bezgotówkowych. Czeki s¡ nadal popularne w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Francji, ale w Polsce nigdy nie byª
szeroko stosowany jako forma rozlicze« pieni¦»nych.



Co mo»na zrobi¢ z oszcz¦dno±ciami?
Weksel a czek

Mimo podobie«stw konstrukcyjnych weksla i czeku, papiery te wykazuj¡
jednak wiele bardzo istotnych ró»nic. Zasadnicz¡ funkcj¡ czeku jest
bowiem nie tyle funkcja kredytowa, lecz funkcja rozliczeniowo-pªatnicza w
obrocie bezgotówkowym. Dlatego w przeciwie«stwie do weksla:

czek jest pªatny za okazaniem. Wszelk¡ wzmiank¦ przeciwn¡ uwa»a
si¦ za nienapisan¡,

czek, przedstawiony do zapªaty przed dniem wskazanym jako data
wystawienia, jest pªatny w dniu przedstawienia,

czek nie peªni funkcji kredytowej, dlatego Prawo czekowe ustanawia
stosunkowo krótkie terminy do przedstawienia czeku: a) czek,
wystawiony i pªatny w tym samym kraju, powinien by¢
przedstawiony do zapªaty w ci¡gu dni dziesi¦ciu, b) czek, wystawiony
w innym kraju ni» ten, w którym jest pªatny, powinien by¢
przedstawiony w ci¡gu b¡d¹ to dwudziestu, b¡d¹ to siedemdziesi¦ciu
dni, zale»nie od tego, czy miejsce wystawienia i miejsce pªatno±ci
znajduj¡ si¦ w tej samej, czy w ró»nych cz¦±ciach ±wiata.
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