Inwestycje gospodarstw domowych jako metody pomnażania kapitału
Kluczowym czynnikiem dla zwiększania możliwości finansowych gospodarstwa
domowego jest proces inwestowania. Jak pisze Edward Nowak, jest to „inwestowanie
to proces polegający na angażowaniu kapitału w przedsięwzięcia gospodarcze mające
na celu powiększenie majątku posiadaczy kapitału. Tak rozumiane inwestowanie jest
określane także mianem przedsięwzięć inwestycyjnych”46.
Każda inwestycja posiada trzy główne cechy, którymi są wyrzeczenie, upływ
czasu oraz ponoszenie ryzyka. Inwestowanie kapitału wynika z posiadania jego
nadwyżki i wiąże się z zamrożeniem środków finansowych na pewien okres czasu. Jest
to więc wyrzeczenie się konsumpcji, co generuje wysoki koszt alternatywny utraconych
korzyści konsumpcyjnych. Podobnie, jak w przypadku oszczędzania zachodzi
transformacja zaspakajania obecnych potrzeb w przyszłe. O ile oszczędzanie jest
procesem długotrwałym obarczonym względnie niskim ryzykiem, tak inwestowanie
wiąże się z niepewną przyszłością47.
Gospodarstwo domowe na rynku finansowym klasyfikowane są, jako inwestorzy
indywidualni. Swoje pieniądze inwestują w szereg instrumentów finansowych.
Najmniejszym ryzykiem charakteryzują się lokaty bankowe, ponieważ ich termin, stopa
oprocentowania i wysokość zysku są znane i utrata kapitału jest całkowicie
zminimalizowana gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie
depozyty bankowe nieprzekraczające 100 tys. EUR są w całości gwarantowane.
W obecnej ofercie banków komercyjnych zysk z lokat jest jednak bardzo mały i odsetki
zjadane są przez inflację.
Im większa możliwość pomnożenia kapitału – tym większym ryzykiem
inwestycyjnym się charakteryzuje lub większym czasem oczekiwania na zwrot.
Gospodarstwa domowe mogą lokować swoje oszczędności m.in. w: depozyty bankowe,
akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nieruchomości,
Indywidualne Konta Emerytalne48.
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Podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej jest ocena ryzyka i kalkulacja
potencjalnej efektywności i stopy zwrotu z danego przedsięwzięcia. Należy przy tym
wskazać, że występują instrumenty o z góry znanej stopie zwrotu – czyli instrumenty
bezpieczne, oraz instrumenty o nieznanej z góry stopie zwrotu – czyli instrumenty
ryzykowne. Drugim kryterium wyboru przedmiotu i metodyki dokonywania inwestycji
jest cel. O ile jednak ryzyko – jako kryterium – można zmierzyć, o tyle określenie celu
najczęściej podlega subiektywnej ocenie. Głównym celem operacji bezpiecznych jest
przede wszystkim zabezpieczenie środków pieniężnych na konkretne cele (np. kupno
mieszkania, edukacja dzieci, zabezpieczenie wydatków w okresie nieprodukcyjnym), a
w dalszej kolejności także czerpanie z nich korzyści finansowych49.
Efektywność inwestycji dokonywanych przez gospodarstwa domowe można
więc rozpatrywać przede wszystkim pod kątem ochrony kapitału przed utratą siły
nabywczej, zaś następnie jak największego ich pomnożenia przy względnie niskim
ryzyku inwestycyjnym. Wyróżnia się tym samym postawę aktywną i pasywną. Wpływ
na wybór określonej postawy mają także inne czynniki – przede wszystkim wielkość
zgromadzonych oszczędności i wysokość bieżących wpływów.
Charakteryzując

skłonność

gospodarstw

domowych

do

podejmowania

inwestycji należy podkreślić także ogólny dochód rodziny, poziom wykształcenia, bycie
w określonych grupach społecznych i sposób, w jaki zdobywają pieniądze do
domowego budżetu. Każdy człowiek cechuje się bowiem dwoma rodzajami
materializmu, który może mieć wymiar funkcjonalny (wpływa na gromadzenie rzeczy
materialnych w celu przetrwania, zaspokajania potrzeb egzystencjalnych i realizacji
życiowych) lub też charakterologiczny (chęć posiadania coraz większych zasobów
materialnych). W zależności od tego, który materializm będzie przeważał będzie
zależało, czy gospodarstwo domowe będzie na bieżąco pożytkować nadwyżkę
finansową, czy będzie ją gromadzić50.
Każe gospodarstwo również indywidualnie analizuje oczekiwaną stopę zwrotu z
inwestycji. Mogą cechować się awersją do ryzyka, lub jego całkowitą akceptacją.
Dlatego też na rynku finansowym dostępne są instrumenty z gwarancją zwrotu kapitału
(np. lokaty, obligacje), jak również te, przy których ryzykuje się jego utratą (np. akcje,
fundusze inwestycyjne). Inwestycje nie zawsze wiążą się z pomnażaniem kapitału.
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Jedna z hipotez sugeruje, że skłonność do ryzyka zmniejsza się z wiekiem (popyt na
walory ryzykowne np. akcje przesuwa się w kierunku bezpiecznych papierów
dłużnych). Struktura wiekowa populacji jest także ważna w związku ze zmianą celów
oszczędzania na różnych etapach życia.
Z pewnością także ważnym elementem jest wykształcenie. Zdecydowanie lepiej
na rynku radzić będą sobie osoby, które znają zagadnienia bankowości, finansów,
ekonomii i mają doświadczenie w posługiwaniu się różnorodnymi instrumentami
dostępnymi na rynku kapitałowym i finansowym. Dodatkowo pływ na inwestowanie
ma również ogólny poziom zamożności. Im więcej wyższy stopień zamożności tym
większa skłonność do ryzyka ponieważ nawet nieudana inwestycja nie wpłynie
znacząco na zaspakajanie bieżących potrzeb. Inne podejście będą miały natomiast
gospodarstwa domowe, gdzie wiele trudniej uzyskać oszczędności i budowanie
potencjału inwestycyjnego jest wiele dłuższe i trudniejsze.
Kolejnym aspektem niezbędnym do przeanalizowania jest sposób inwestowania
i wybór odpowiedniej strategii. Rynek jest bardzo różnorodny i oferuje rozwiązania dla
każdego gospodarstwa domowego. W zależności od wiedzy, koniunktury, czynników
psychologicznych i możliwości gospodarstwa domowe dokonują wyboru alokacji
swoich środków.
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