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POZIOM OPIEKUŃCZOŚCI PAŃSTWA
A ZACHOWANIA OSZCZĘDNOŚCIOWE –
ANALIZA WIELOWYMIAROWA
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza relacji między poziomem opiekuńczości państwa
a skłonnością do oszczędzania, w szczególności na emeryturę. Bazę źródłową stanowiły dane
statystyczne dotyczące 19 państw europejskich. Wykorzystano dane z lat 2006-2012 Eurostatu, OECD, Banku Światowego i Europejskiego Sondażu Społecznego. W analizie posłużono
się metodami statystyki opisowej, korelacjami oraz taksonomiczną metodą punktową. Uzyskane wyniki nie potwierdziły postawionej hipotezy, że im wyższy poziom opiekuńczości
państwa, tym mniejsza skłonność jego mieszkańców do oszczędzania. Okazało się, że im
państwo jest mniej opiekuńcze, tym większe są oczekiwania jego mieszkańców, że weźmie
ono odpowiedzialność za losy emerytów. Co więcej, im państwo jest bardziej opiekuńcze,
tym stopy oszczędzania oraz relacja między publicznymi i prywatnymi wydatkami na emerytury okazują się być wyższe.
Słowa kluczowe: opiekuńczość państwa, oszczędzanie na starość.
DOI: 10.15611/pn.2014.336.11

1. Wstęp
Pojęcie państwa opiekuńczego związane jest z reakcją na skutki industrializacji
przy zastosowaniu środków opieki socjalnej (por. [Hartwich 1970; Luhmann 1994,
s. 20]). Poziom opiekuńczości państwa w najszerszej definicji oznacza stopień, w jakim państwo „bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie swoim obywatelom
podstawowego, skromnego poziomu życia” [Espign-Andersen 2010, s. 34]. Opiekuńczość państwa wiąże się więc z działaniami, które mają na celu zabezpieczanie
jego obywateli, m.in w zakresie takich ryzyk, jak: starość, choroba, bezrobocie czy
analfabetyzm. Mieszkańcy poszczególnych państw w różnym stopniu mogą liczyć
na pomoc państwa odnośnie do dostępu do świadczeń służby zdrowia, edukacji, czasowego braku pracy czy świadczeń emerytalnych. W przypadku niedostatecznego
bezpłatnego dostępu do tych świadczeń lub ich zbyt niskiego poziomu jakościowego
możliwości skorzystania z nich lub utrzymanie właściwego poziomu życia determinowane są posiadanymi oszczędnościami.
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W związku z uwarunkowaną ekonomicznie i społecznie zmianą wzorców
płodności w drugiej połowie XX wieku w całej Europie odnotowano spadek
współczynników dzietności [Jóźwiak, Kotowska 2008]. Spowodowało to problemy w funkcjonowaniu systemów zabezpieczenia emerytalnego, stąd coraz istotniejsze staje się zabezpieczenie przed ryzykiem starości. Z reguły konsumenci nie są
w stanie zgromadzić takich oszczędności ani przewidzieć długości dalszego trwania
swojego życia, by w okresie emerytury samemu – bez udziału państwa – zapewnić
sobie środki finansowe na starość. Interesującą kwestią jawi się zatem określenie
relacji między poziomem opiekuńczości państwa a zachowaniami oszczędnościowymi jego obywateli.
Celem opracowania jest próba analizy relacji między poziomem opiekuńczości
państwa a skłonnością do oszczędzania, w szczególności oszczędzania na emeryturę,
w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Skłonność do oszczędzania jest pochodną wielu czynników, zarówno o charakterze mikroekonomicznym – zależnym
od danej osoby (jej wieku, wykształcenia, dochodów, oczekiwań co do wysokości
przyszłego świadczenia emerytalnego i innych), jak i o charakterze makroekonomicznym – w tym poziomu opiekuńczości państwa. Można przypuszczać, że obywatele państwa charakteryzującego się dużą opiekuńczością przyzwyczajeni są, że
państwo dba o ich bezpieczeństwo. Będą oni zatem mniej skłonni do samodzielnego
finansowego zabezpieczania starości niż obywatele państw mało opiekuńczych. Postawiono więc hipotezę, że im wyższy poziom opiekuńczości państwa, tym mniejsza
skłonność jego mieszkańców do oszczędzania1.

2. Dane i metodologia
Celem identyfikacji relacji między poziomem opiekuńczości państwa a oszczędnościami zastosowano analizę wielowymiarową. Jedną z kluczowych i dyskusyjnych
kwestii w tej analizie jest określenie zmiennych diagnostycznych dobrze odzwierciedlających opiekuńczość we wszystkich jej aspektach, a przy tym nieskorelowanych ze sobą oraz mierzonych we wszystkich badanych państwach w taki sam sposób (por. [Gatnar, Walesiak 2004]).
Sednem prowadzonych analiz w zakresie identyfikacji poziomu opiekuńczości
państwa są z reguły wydatki publiczne. Jednakże identyfikacja poziomu opiekuńczości państwa przez pryzmat ponoszonych przez nie wydatków socjalnych może być
dyskusyjna i okazać się podejściem niedoskonałym. Wydatki na cele socjalne mogą
mieć bowiem charakter wtórny w odniesieniu do działań podejmowanych przez
państwo – przykładowo nie uwzględniają ulg podatkowych (w kontekście niniejszego opracowania w szczególności dotyczyć mogłoby to tych ulg, które związane
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego NCN pt. „Zachowania oszczędnościowe i finansowe zabezpieczenie emerytalne w gospodarstwach domowych – determinanty, postawy,
modele” (nr UMO-2012/05/B/HS4/04183).
1
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są z oszczędzaniem, w tym także z dodatkowym i dobrowolnym oszczędzaniem na
starość, aczkolwiek najczęściej oznaczają one korzyści dla osób średniozamożnych)
[Espign-Andersen 2010].
Dyskusyjną zmienną diagnostyczną, uwzględnianą w analizach poziomu opiekuńczości, może być również udział wydatków na wsparcie dla bezrobotnych.
W poszczególnych krajach różne są bowiem uprawnienia i reguły przyznawania
takich świadczeń. Konsekwencją wzrostu wydatków na programy wsparcia dla bezrobotnych nie zawsze musi być spadek bezrobocia – niekiedy jest to wręcz sytuacja
odwrotna. Wydatki na różne cele socjalne – jako miernik opiekuńczości państwa
– nie uwzględniają także uwarunkowań prawnych i historycznych funkcjonujących
systemów zabezpieczeń społecznych (w tym m.in. kryteria dostępu do świadczeń
socjalnych, jakość tych świadczeń, zakres usług socjalnych czy też poziom zależności między pracą zawodową, programami socjalnymi a prawami obywatelskimi).
Aby zapewnić porównywalność danych, w opracowaniu zdecydowano się na
wykorzystanie wartości zrelatywizowanych (odnoszonych do PKB), dotyczących
wydatków socjalnych na różne cele związane z wyróżnionymi wcześniej obszarami.
Poziom opiekuńczości państwa wyznaczony został poprzez skonstruowanie syntetycznego wskaźnika – taksonomicznego miernika poziomu opiekuńczości, obejmującego następujące mierniki (w procentach udziału w PKB):
–– wydatki na bezrobocie,
–– wydatki na ochronę zdrowia,
–– wydatki na emerytury,
–– wydatki na edukację.
Równocześnie, dla porównania, wykorzystano dane pochodzące z Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS – runda 3, 2006), dotyczące oczekiwań mieszkańców
wobec podmiotu, który powinien troszczyć się o właściwy standard życia na emeryturze (wykorzystane pytanie dotyczyło głównego podmiotu odpowiedzialnego za
utrzymanie właściwego standardu życia w okresie starości; w pytaniu zastosowano
skalę od 0 do 10, gdzie 0 – główna odpowiedzialność winna spoczywać na każdej
osobie indywidualnie, 10 – główna odpowiedzialność jest w gestii państwa).
Drugi obszar danych wykorzystanych w analizach związany jest z oszczędnościami. W analizach wykorzystano zarówno stopę oszczędności gospodarstw domowych
(w latach 2008-2012), jak i relację między oszczędnościami prywatnymi (tworzonymi indywidualnie i dobrowolnie przez pracujących) i obligatoryjnymi (zarządzanymi
przez instytucje państwowe), przeznaczonymi na zabezpieczenie starości.
W analizie posłużono się metodami statystyki opisowej, tabelami kontyngencji,
korelacjami oraz taksonomiczną metodą punktową. W opracowaniu wykorzystano
dane statystyczne Eurostatu, OECD, Banku Światowego i Europejskiego Sondażu
Społecznego, dotyczące 19 państw europejskich (Belgia, Francja, Dania, Niemcy,
Hiszpania, Austria, Portugalia, Finlandia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria, Słowenia,
Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Estonia, Polska, Węgry, Słowacja). Dane pochodziły z lat 2006-2012.
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3. Wyniki
Mierniki rozwoju taksonomicznego państw pod względem poziomu ich opiekuńczości mierzonego wydatkami na cele społeczne (miernik przyjmuje wartości od 0
– najniższy poziom opiekuńczości, do 3 (lub 4) – najwyższy poziom opiekuńczości),
wyznaczono w dwóch wariantach (tab. 1). Pierwszy objął udział wydatków w PKB
na edukację, zdrowie i emerytury (wskaźnik OP3), natomiast w drugim dodatkowo uwzględniono udział bezrobocia (wskaźnik OP4). Generalnie, biorąc pod uwagę
miejsca, które zajęły poszczególne kraje, można zauważyć, że w obu rankingach
były one podobne. Jedynie w przypadku Hiszpanii i Irlandii różnica w klasyfikacji
była dość znaczna.
Tabela 1. Poziom opiekuńczości wybranych państw europejskich – wskaźniki taksonomiczne
Państwa

Wskaźnik OP3

Wskaźnik OP4

poziom wskaźnika miejsce w rankingu
(min 0, max 3)
Austria

poziom wskaźnika
(min 0, max 4)

miejsce
w rankingu

2,005

6

1,770

2

Belgia

1,711

4

2,711

1

Dania

1,597

6

2,185

3

Estonia

0,920

17

1,156

16

Finlandia

1,354

10

1,854

8

Francja

2,084

1

2,436

2

Hiszpania

1,130

12

2,071

5

Holandia

0,982

16

1,306

13

Irlandia

1,052

14

1,728

9

Niemcy

1,714

3

2,126

4

Norwegia

1,221

11

1,251

14

Polska

1,050

15

1,050

17

Portugalia

1,649

5

1,914

7

Słowacja

0,452

19

0,569

19

Słowenia

1,374

9

1,433

12

Szwajcaria

1,432

8

1,491

11

Szwecja

1,457

7

1,575

10

Wielka Brytania

1,117

13

1,175

15

Węgry

0,579

18

0,756

18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i Banku Światowego.

Do dalszych analiz przyjęto wskaźnik OP4 (uwzględniający wydatki na bezrobocie). Na jego podstawie państwa podzielono na trzy grupy. Do najbardziej opiekuń-
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czych należą: Austria, Hiszpania, Niemcy, Dania, Francja i Belgia. W drugiej grupie
– państw umiarkowanie opiekuńczych – znalazły się: Norwegia, Holandia, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Finlandia i Portugalia. Z kolei za państwa najmniej
opiekuńcze uznać można: Słowację, Węgry, Polskę, Estonię i Wielką Brytanię.
Postawioną na wstępie hipotezę o związku stopnia opiekuńczości państwa
i zachowań oszczędnościowych jego obywateli zweryfikowano za pomocą dwóch
zależności. W pierwszym przypadku zbadano wartości wskaźnika oczekiwań dotyczących troski o emeryturę w wyróżnionych grupach państw (tab. 2). Wskaźnik
oczekiwań wyliczono jako średnią ważoną odpowiedzi na pytanie, kto winien być
odpowiedzialny za emerytury2.
Tabela 2. Opiekuńczość państw a średnia wartość wskaźnika oczekiwań odpowiedzialności
za przyszłość obywateli
Wyszczególnienie

Ogółem

Najbardziej
opiekuńcze

Umiarkowanie
opiekuńcze

Mało
opiekuńcze

6,26

5,91

6,25

6,69

Ocena opiekuńczości ESS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESS.
Tabela 3. Opiekuńczość państw a stopy oszczędzania (SO)
Ogółem

Najbardziej
opiekuńcze

Umiarkowanie
opiekuńcze

Mało opiekuńcze

SO w 2008 roku

5,84

10,02

6,18

0,28

SO w 2009 roku

8,59

11,60

8,48

5,18

SO w 2010 roku

7,35

9,93

6,93

4,94

SO w 2011 roku

6,75

9,22

7,13

3,18

SO w 2012 roku

6,79

8,78

7,69

2,96

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Wyniki badań nie potwierdzają zakładanego kierunku zależności. Otóż im państwo jest mniej opiekuńcze, tym większe są oczekiwania jego mieszkańców, że weźmie ono odpowiedzialność za losy emerytów. Różnica wydaje się duża (0,78 punktu
między skrajnymi grupami), ale przy niewielkiej liczebności grup nie jest istotna
statystycznie (p = 0,05).

2
Warto zauważyć, że wśród 23 państw biorących udział w sondażu na całkowitą odpowiedzialność
państwa za jakość życia na emeryturze (wybór skrajnej odpowiedzi w skali 11-stopniowej dyskretnej)
wskazywali przede wszystkim mieszkańcy Bułgarii (42%), Rosji (32%) Ukrainy (32%), Węgier (30%),
Estonii (22%), Słowenii (22%) i Słowacji (20%). Natomiast najrzadziej ten skrajny wariant odpowiedzi
był wybierany przez mieszkańców Szwajcarii (3,9%), Holandii (5,7%) i Danii (6,7%).
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Drugi sposób weryfikacji postawionej hipotezy to analiza wartości obiektywnej
– stopy oszczędzania. Dla każdej grupy państw obliczono średnią stopę oszczędzania (tab. 3). Wyniki analizy wskazują, że opiekuńczość państwa ma wpływ na stopy
oszczędzania, ale zależność ponownie jest niezgodna z założonym wcześniej kierunkiem. Im państwo jest bardziej opiekuńcze, tym stopy oszczędzania okazują się
wyższe (różnice między skrajnymi grupami są istotne statystycznie przy p = 0,05).
Tabela 4. Opiekuńczość państw a relacja między publicznymi (PU) i prywatnymi (PR) wydatkami na
emerytury
Ogółem

Najbardziej
opiekuńcze

PU/PR w 2006 roku

298,31

33,18

6,75

1323,31

PU/PR w 2007 roku

178,97

27,00

59,99

709,87

PU/PR w 2008 roku

172,84

30,41

41,98

715,57

PU/PR w 2009 roku

165,29

27,40

109,14

442,30

Wyszczególnienie

Umiarkowanie
opiekuńcze

Mało
opiekuńcze

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Kolejnym analizowanym miernikiem jest relacja publicznych i prywatnych wydatków na emerytury (tab. 4). Również w tym przypadku zdecydowanie wyższe
wartości obserwować można w grupie państw mało opiekuńczych. Co ciekawe,
rozbieżności są nawet większe niż w przypadku stopy oszczędzania. Można więc
wyciągnąć wniosek, że publiczne wydatki na emerytury są w państwach mało opiekuńczych relatywnie ważnym elementem (w proporcji do innych wydatków publicznych). W tym przypadku również różnice są istotne statystycznie (przy p = 0,05).

4. Wnioski
Zgodnie z hipotezą M. Feldsteina [1979] w krajach, w których wydatki ponoszone przez państwo na świadczenia emerytalne są duże w stosunku do wkładu własnego beneficjentów i stopy zastąpienia są wysokie, osoby pracujące teoretycznie
w mniejszym stopniu dodatkowo oszczędzają na starość niż w systemach mniej
opiekuńczych. Teoria ta była przedmiotem wielu badań (ich przeglądu dokonał np.
Euwals [2000]), w których zweryfikowano ją zarówno pozytywnie (np. [Kotlikoff
1979; Olejnik 2013]), jak też negatywnie [Koskela, Viren 1983; Euwals 2000]3.
Przeprowadzane w ostatnich latach w wielu krajach reformy emerytalne ograniczają
rolę instytucji państwowych w zabezpieczeniu materialnym starości, stąd sytuacja
3
Jak wynika z badań przeprowadzonych w Polsce, im większą rolę pracujący przypisują instytucjom państwowym, tym rzadziej tworzą dodatkowe oszczędności emerytalne (współczynnik korelacji
rang Spearmana wynosi –0,17), zaś im większą rolę przypisują indywidualnej zapobiegliwości, tym
częściej w rzeczywistości takie oszczędności tworzą (współczynnik korelacji rang Spearmana wynosi
+0,22).
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ta może wpłynąć na wzrost znaczenia dobrowolnych oszczędności emerytalnych.
Równocześnie zauważyć należy, że w Europejskim Sondażu Społecznym odnotowano istotną statystycznie korelację (przy p < 0,01) między oszczędzaniem na emeryturę a obawą, że dochody w okresie starości nie będą wystarczające do utrzymania
odpowiedniej jakości życia.
Tymczasem uzyskane wyniki nie potwierdziły postawionej na wstępie hipotezy
dotyczącej zależności między poziomem opiekuńczości państwa (mierzonym wyznaczoną miarą taksonomiczną) a skłonnością jego mieszkańców do oszczędzania.
Abstrahując od niedoskonałości przyjętej miary diagnozującej poziom opiekuńczości państw (co każe traktować wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu jako
wstępne i wskazujące na konieczności uwzględnienia w dalszych badaniach dekompozycji poszczególnych elementów systemów społecznych, a także ich aspektów socjologicznych), sytuację taką tłumaczyć można dwojako. Wynikać ona może
zatem bądź z nieprawdziwego założenia dotyczącego zależności między stopniem
opiekuńczości państwa a oszczędnościami obywateli, bądź też z wpływu PKB danego państwa na wszystkie testowane zmienne. Przetestowano i to założenie, badając
korelacje cząstkowe między opisanymi zmiennymi przy kontrolowaniu ich przez
PKB. Okazuje się jednak, że opisane zależności są minimalnie tylko złagodzone.
Nadal pozostają jednak prawdziwe.
Analizując przynależność państw do poszczególnych grup, można doszukiwać
się jeszcze jednego wytłumaczenia. Państwa zaklasyfikowane do grupy mało opiekuńczych to (poza Wielką Brytanią) państwa o komunistycznej przeszłości. Krótki
okres wolnego rynku kształtuje wprawdzie nowe postawy, jednak spuścizna poprzedniego ustroju z pewnością wpływa na bardziej roszczeniowe oczekiwania obywateli wobec państwa oraz na mniejsze przekonanie o konieczności oszczędzania.
Należy także pamiętać, że zabezpieczenie starości to tylko jeden z motywów oszczędzania, w hierarchii motywów oszczędzania polskiego społeczeństwa znajduje się
on na trzecim miejscu (por. [Białowąs 2013, s. 51]), więc nie można utożsamiać
skłonności do oszczędzania tylko z indywidualnym zabezpieczaniem starości.
Można także przyjąć, że określony poziom opiekuńczości przyjmowany jest
przez obywateli jako punkt wyjściowy i nie wpływa na ich zachowania. Pisze o tym
N. Luhmann [1994, s. 22]: „Nowoczesne społeczeństwo wraz z przypisanymi do
niego gwarancjami bezpieczeństwa socjalnego oraz powszechną edukacją zmienia
typową sytuację motywacyjną ludzi [...] i nie należy liczyć, aby trwałą postawą tych,
którzy korzystają z bezpieczeństwa socjalnego [...], była gotowość do zadowolenia”.
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THE LEVEL OF THE STATE’S SOCIAL SECURITY
AND ITS INFLUENCE ON SAVING BEHAVIOUR –
MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS
Summary: The main goal of this paper is the analysis of the relation between the level of
social security in chosen European countries and the propensity to save for retirement. The
data for the analysis were taken from statistics databases of: OECD, Eurostat, World Bank and
European Social Survey. The analysis was conducted using descriptive statistics, correlations
and taxonomic methods of classification. The output did not confirm the hypothesis that the
higher level of social security was connected with a higher propensity to save. It turned out
that the saving rates and the public pension expenses to private pension expenses ratio in
more socially secure states were higher, and the citizens of less socially protective countries
expected more state’s responsibility for the future pensions.
Keywords: saving behaviour, saving for retirement, social security and welfare.

PN 336_Lopacinska_Badania_1.indb 117

2014-10-17 18:43:16

