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Podtytuł

Zapomniane podłoże mikroekonomiczne
polityki gospodarczej

Inequalities and use of financial products against
the concept of the life cycle of a household

Cel opracowania
Porównanie obecnych tendencji oszczędzania i
brania kredytów przez ubogie gospodarstwa
domowe:
- Z teorią
- Z postępowaniem bogatszych gospodarstw
domowych

Tytuł

Hipoteza nt. decyzji finansowych w Cyklu Życia
Gospodarstwa domowego – konsumpcja w każdym
wieku zależy od wartości bieżącej zasobów, które
gospodarstwo osiągnie przez resztę życia. W
kategoriach praktycznych oznacza to, że młode
gospodarstwa domowe zaciągają kredyty, by spłacić je w
późniejszym wieku, a starsze, nadal pracując, starają się
oszczędzać na starość.
Tak się dzieje, jeśli:
- Gospodarstwa domowe są racjonalne
- Są w stanie ograniczyć konsumpcję.

Elementy
teorii

Rynek kredytowy proponuje obecnie łatwe kredyty
konsumpcyjne, przy niskich wymaganiach co do zdolności
kredytowej.
Postawy konsumentów (opisywane przez ekonomię
behawioralną):
- Niecierpliwe konsumowanie
- Oszczędzanie „jutro” a nie „dzisiaj”
- Chęć utrzymania poprzedniego poziomu konsumpcji
- Conspicuous consumption i naśladowanie bogatszych
- Traktowanie kredytu jak dochodu, iluzja możliwości
spłaty
- Zaciąganie kredytów konsumenckich, gdy kredyt
hipoteczny jest nieosiągalny.

Warunki i
inne teorie

Rosnące zróżnicowanie dochodów między gospodarstwami
domowymi (liczni bogatsi, których można naśladować).
Niska wiedza o budżecie domowym i mała świadomość
ryzyka finansowego (zwłaszcza młodych gospodarstw
domowych).
Nieopłacalność oszczędzania.
Pojawienie się na rynku produktów finansowych
przeznaczonych dla ubogich (pożyczki krótkookresowe,
kredytowanie zakupów agd, rolowanie kredytów).
Udzielanie kredytów przez Internet, z narzucanymi
pospiesznymi decyzjami.

Warunki
strukturalne

Badanie jest oparte na ankietach Eurosystem Household
Finance and Consumption Survey koordynowanych przez
ECB.
Badanie oparte na informacjach indywiduowych
zagregowanych według;
- Grup wiekowych: 16-34, 35-44, 45-54, 65-74, 75 i więcej
- Grup dochodowych: kwintyle od 1 do 5 według odsetka
średniego dochodu w UE (od 20% do 80%).
Zmienne brane od uwagę w tym badaniu:
- wartość zasobów finansowych
- Wartość kredytów hipotecznych
- Wartość kredytów konsumenckich (niehipotecznych)

Metodologia
tego badania

Mediana zasobów finansowych wzrasta wraz z wiekiem
(zgodnie z Hipotezą). Tak jest też dla najuboższych
gospodarstw domowych, ale tutaj mediany są znacznie
niższe niż dla innych kwintyli.
Udział w kredytach hipotecznych jest najwyższy dla
gospodarstw w średnim wieku dla wszystkich kwintyli.
Jednak ten udział jest niższy dla gospodarstw uboższych
(poniżej 20% w każdym wieku dla kwintyla 1).
Kredyt niehipoteczny jest bardziej popularny niż
hipoteczny, poza najbogatszymi gospodarstwami
domowymi. Wartość tych kredytów jest jednak znacznie
niższa niż hipotecznych, ale rośnie wraz z dochodem.
Wygląda na to, że kredyty konsumenckie odgrywają
podobną rolę, niezależnie od dochodu i wieku.

Ogólne
obserwacje
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Decyzje zgodne z finansowym cyklem życia są
podejmowane tylko przez bogatsze gospodarstwa domowe
(branie kredytów hipotecznych w młodym wieku,
oszczędzanie na starość po ich spłacie, niewielkie kredyty
konsumenckie dla wyrównania konsumpcji).
Gospodarstwa uboższe na ogół nie są w stanie brać
kredytów hipotecznych, a jeśli je biorą, to jest to wysiłek
nie pozwalający na oszczędzanie.
Gospodarstwa ubogie intensywnie oszczędzają, jeśli nie
mają kredytów. Posiadanie kredytu konsumenckiego
obniża skłonność do oszczędzania.

Konkluzje 1

Produkty finansowe posiadane przez najuboższe
gospodarstwa domowe są specyficzne. 15% tych
gospodarstw nie ma żadnych zasobów finansowych, nawet
rachunku bankowego. Jeśli tak jest, to nie mają dostępu do
kredytów oferowanych przez banki, muszą więc korzystać
z droższych kredytów przedsiębiorstw kredytowych. Może
to łatwo prowadzić do nadmiernego zadłużenia.
Są prawdopodobnie dobrymi klientami niektórych, mniej
odpowiedzialnych kredytodawców (bo generują
przychody), ale oferowanie im nadmiernych kredytów i
utrzymywanie w iluzji, że jest to dochód, nie służy ani
im, ani całej gospodarce.

Konluzje 2
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