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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
ORAZ CECH DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 

NOWOŻEŃCÓW W POZNANIU 

I 

Artykuł niniejszy stanowi dalszy ciąg opracowania podjętego nad 
związkiem między wybranymi czynnikami społecznymi, ekonomicznymi 
i demograficznymi a procesem oszczędzania. W artykule poprzednim 
wskazano, jakie czynniki i w jakim stopniu mają wpływ na oszczędnoś
ci obecne. Ograniczyliśmy się wówczas do najbardziej prostych metod 
analizy. Składały się na nie wielowariantowe grupowania i procentowe 
wskaźniki struktury1 . Obecnie więc pragniemy przedstawić pełniejszy 
obraz zależności procesu oszczędzania od czynników demograficznych 
i społeczno-ekonomicznych na podstawie analizy wkładów oszczędnościo
wych ojca i matki w chwili zawarcia związku małżeńskiego. 

Podstawę źródłową do niniejszych uwag stanowi ankieta przeprowa
dzona na terenie miasta Poznania. Od kwietnia do października 1969 r. 
dokonano obserwacji w 1230 poznańskich rodzinach. Uzyskano między in
nymi informacje o wysokości wkładów oszczędnościowych nowożeńców, 
których to informacji nie mogła nam dostarczyć ewidencja urzędowa. Da
ne te były podstawą do zbadania związków pomiędzy hipotetycznie przy
jętymi czynnikami a oszczędnościami. 

Przy klasyfikacji naszej populacji za podstawowe kryterium przyjęto 
kryterium demograficzne. Dzięki temu dokonano podziału zebranego ma
teriału według wieku matki na dzień 30 VI 1966 r. W ten sposób utworzo
no następujące grupy rodzin według wieku matki: a) poniżej 25 łat, 
b) 25 - 34 lat, c) 35 - 44 lat, d) 45 - 54 lat, e) 55 i więcej lat. 

Opracowaniu poddano kwestionariusze dotyczące 1230 rodzin poznań
skich; w tym 524 rodziny utrzymujące się z przemysłu i budownictwa; 
301 rodzin utrzymujących się z pracy w transporcie i handlu. Cechą 

1 Zob. A. Szuba, Wielkość rodziny i jej oszczędności, Ruch Prawniczy, Ekono
miczny i Socjologiczny 1970, nr 1, s. 117 - 132. 
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charakterystyczną i niewątpliwym obciążeniem badanej próby jest fakt, 
że w środowisku miasta Poznania brak jest reprezentantów rolnictwa 
i leśnictwa. Warto również zwrócić uwagę, że wśród rodzin objętych ba
daniem zdecydowaną przewagę mają takie, których wiek matki mieści 
się w granicach od 35 do 44 lat. 

Jak wiadomo związek korelacyjny charakteryzuje się tym, że poszcze
gólnym wartościom jednej cechy, odpowiada nie jedna, a szereg wartości 
drugiej cechy, zatem wartość współczynnika korelacji rxy pozwala okreś
lić stopień zależności występującej pomiędzy badanymi zmiennymi. Za
równo współczynnik korelacji jak i regresji pozwala na mierzenie siły 
związku między zmiennymi x i y. Stosowanie tych miar zależy od cech 
i charakteru badania. Współczynnik regresji ma charakter jednokierun
kowy, informuje nas bowiem, jak zmiana jednej zmiennej wpływa na 
zmianę drugiej. W naszym badaniu obliczyliśmy parametry regresji wielu 
zmiennych, a ogólna postać równania regresji liniowej, w przypadku wie
lu cech, ma postać: 

W naszym przypadku zmienną zależną jest wielkość oszczędności 
matki i ojca w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast jako 
zmienne niezależne przyjęto: wiek nowożeńców, liczbę dzieci w rodzi
nach, z których wyszli nowożeńcy, wykształcenie nowożeńców i wielkość 
mieszkania w pierwszym roku po ślubie. Parametry opisowe zmiennych 
zależnych i niezależnych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Parametry opisowe zmiennych wykorzystanych w badaniu współzależności między 
wkładami oszczędnościowymi ojca i matki w chwili zawarcia związku małżeńskiego 

a wybranymi czynnikami 
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Tabela 2 

Współzależność wkładów oszczędnościowych matki i ojca w chwili zawarcia związku 
małżeńskiego a wybranymi czynnikami 

Tabela 3 

Współzależność między wkładami oszczędnościowymi ojca w chwili zawarcia związku 
małżeńskiego a wybranymi czynnikami 



172 Alicja Szuba 

Tabela 4 

Współzależność między wkładami oszczędnościowymi matki w chwili zawarcia związku 
małżeńskiego a wybranymi czynnikami 

Tabela 5 

Współczynniki korelacji wielorakiej między wkładami oszczędnościowymi ojca i matki 
a wybranymi czynnikami 



Współzależność wkładów oszczędnościowych 173 

T a b e l a 6 
Równania regresji wybranych czynników względem wkładów oszczędnościowych 

w chwili zawarcia związku małżeńskiego 

Warto zauważyć, że najniższe wkłady oszczędnościowe, zarówno ojca 
jak i matki, zanotowano w grupie 35 - 44 lat. Można przypuszczać, że ni
skie wkłady oszczędnościowe w tej grupie rodzin są spowodowane zawie
raniem małżeństw w pierwszych latach powojennych, wówczas bowiem 
oszczędności nowożeńców były albo zerowe albo bardzo niskie. 

Oznaczmy poszczególne zmienne: 
x1 — wkłady oszczędnościowe matki w tys. w chwili zawierania ślubu, 
x'1 — wkłady oszczędnościowe ojca w tys. w chwili zawierania ślubu, 
x2 — wiek matki w chwili ślubu, 
x'2 — wiek ojca w chwili ślubu, 
x3 — liczba dzieci w rodzinie, z której wyszła matka, 
x'3 — liczba dzieci w rodzinie, z której wyszedł ojciec, 
x4 — wykształcenie matki w chwili ślubu, 
x'4 — wykształcenie ojca w chwili ślubu, 
x5 — wielkość mieszkania w izbach w pierwszym roku po ślubie, 
x6 — wielkość mieszkania w m2 w pierwszym roku po ślubie, 
Współczynniki korelacji całkowitej, cząstkowej i wielorakiej oraz para
metry regresji przedstawiono w tabelach 2 - 6 . 

II 

Analizując współzależność oszczędności i wybranych czynników moż
na stwierdzić, że poziom oszczędności i wykształcenie nowożeńców są do
datnio skorelowane. Wykształcenie bowiem połączone jest na ogół ze 
zmysłem oszczędności. Warto zauważyć, że najniższe współczynniki ko
relacji występują w grupie poniżej 25 lat. 
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Liczba dzieci w rodzinach, z których wyszli partnerzy do małżeństwa 
nie jest jednoznacznie skorelowana, występują bowiem niskie współczyn
niki korelacji, zarówno dodatnie jak i ujemne. Przypuszczać należy, że ci 
nowożeńcy część swoich dochodów odstępują młodszemu rodzeństwu. Z 
drugiej jednak strony nowożeńcy pochodzący z liczniejszych rodzin wcze
śniej zaczynają pracować i zarobkować i są mniej skłonni do wysokiej 
konsumpcji, co z kolei sprzyja oszczędzaniu. 

Godne uwagi jest badanie związku między wielkością oszczędności, za
równo narzeczonego jak i narzeczonej, z ich wiekiem w chwili ślubu. Wy
stępują tutaj tak dodatnie jak i ujemne współczynniki korelacji. 

Wreszcie dodatnio są skorelowane wielkość mieszkania w pierwszym 
roku po ślubie i poziom oszczędności. Przypuszczać należy, że w grę 
wchodzą tutaj oszczędności na mieszkanie, jego wyposażenie, wysokie 
w chwili ślubu, topniejące po nabyciu mieszkania w pierwszym roku po 
ślubie. Po wyeliminowaniu wieku nowożeńców, ich wykształcenia i liczby 
dzieci, w rodzinach z których wyszli, współczynniki korelacji są nadal 
dodatnie. 

Obliczone współczynniki korelacji wielorakiej wskazują, że uwzględ
nione zmienne niezależne decydują o poziomie zmiennej zależnej, ale ich 
wpływ nie jest dominujący. Działają więc inne czynniki, których w na
szym badaniu nie uwzględniliśmy. Z pewnością dominujący wpływ ma 
wysokość dochodów, ale uchwycenie ich wielkości jest bardzo utrudnio
ne. 

INTERDEPENDENCE BETWEEN THE SAVING SYSTEM AND DEMOGRAPHIC 
AND SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF NEWLY-WEDS IN POZNAŃ 

S u m m a r y 

The article presents the dependence of the saving process on demographic and 
socio-economic features, based on an analysis of the system of saving of a father 
and mother from the date of marriage. 

The basic source for the article was a questionnaire distributed in Poznań 
which supplied information on the subject. 

From this analysis it can be stated that there is a positive correlation between 
the saving process and education of the married couple. Worthy of note is the re
lation of size of saving to the age of the couple at marriage. The correlations here 
are both positive and negative. Also investigated was the relation between savings 
and number of children in the families of both parties and the size of living quar
ters in the first year of marriage. 


