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Badanie wiedzy, postaw wobec
inwestowania oraz funduszy
inwestycyjnych
Wybrane wyniki z badania ilościowego
i jakościowego
CZERWIEC 2021

Informacje
o badaniu

Tło badania
▪

Duża ilość gotówki na rynku, bardzo niskie stopy procentowe
depozytów i nieoprocentowane rachunki bankowe powodują,
że klienci poszukują sposobów zagospodarowania swoich nadwyżek
ﬁnansowych.

▪

Napływają środki do funduszy inwestycyjnych, jednak dynamika
sprzedaży nie jest zadowalająca. Pojawia się pytanie, czy potencjał
sprzedażowy jest w pełni wykorzystany, czy wszystkie osoby, które
mogłyby nabyć jednostki funduszy, rzeczywiście je nabywają? Czy są
jakieś ograniczenia np. po stronie dystrybutorów, które powodują,
że nie wszyscy zainteresowani mają na tyle silną determinację,
by pomimo trudności sﬁnalizować zakup jednostek.

▪

Badanie zostało zrealizowane w celu identyﬁkacji tych przeszkód
i barier. Ma również posłużyć edukacji podmiotów zajmujących się
dystrybucją jednostek funduszy i innych interesariuszy związanych
z rynkiem funduszy inwestycyjnych.
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Cele badania
Pozyskanie wiedzy na temat znajomości bieżącego
poziomu oprocentowania kont i lokat bankowych; ocena
satysfakcji z poziomu oprocentowania
Zbadanie aktualnego poziomu zainteresowania osób
posiadających środki w bankach przesunięciem ich
części do funduszy inwestycyjnych.
Poznanie poziomu deklarowanej wiedzy na temat
funduszy inwestycyjnych.
Identyﬁkacja
czynników
obecnie
zachęcających
i zniechęcających do inwestowania w fundusze.
Problemy i bariery pojawiające się na ścieżce zakupu
jednostek funduszy drogą online i drogą tradycyjną.
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Metodologia
METODA

Badanie ilościowe przeprowadzono opierając się o omnibus CAWI
(Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym
własnością ARC posiadającym ok. 50 tysięcy panelistów.
Badanie jakościowe z elementami auto-etnograﬁi (uwzględnienie
doświadczeń i samodzielnych obserwacji respondenta, który uczestniczy
w procesie zakupowym).

GRUPA
DOCELOWA

Badanie ilościowe: Polacy w wieku 18-65. Grupa reprezentatywna
dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region
kraju. Liczebność próby N=1031.
Badanie jakościowe: próba celowa; osoby dorosłe obojga płci, w różnym
wieku o min. średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym
i
minimum średnim wykształceniu. Liczebność próby N=12.

TERMIN
REALIZACJI
ZADANIA

Badanie ilościowe zrealizowano w dniach: 12.05-19.05.2021 r.
Badanie jakościowe zrealizowano w dniach: 21.05-31.05.2021 r.

5

Wyniki
szczegółowe
ZARZĄDZANIE
ŚRODKAMI

Rachunek zwany
„oszczędnościowym”

ZNAJOMOŚĆ
ROCZNEGO
OPROCENTOWANIA
WŁASNEGO KONTA
BANKOWEGO

ZNAJOMOŚĆ I SATYSFAKCJA
Z OPROCENTOWANIA ROR

6%

35%

29%

ZDECYDOWANIE
TAK

ANI TAK,
ANI NIE

ZDECYDOWANIE
NIE

TAK

NIE

NIE POSIADAM KONTA
BANKOWEGO

64%

33%

3%

POZIOM SATYSFAKCJI
Z WYSOKOŚCI
OPROCENTOWANIA
WŁASNEGO KONTA
BANKOWEGO

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

16%

14%

P1. Czy wie Pan/i, ile aktualnie wynosi roczne oprocentowanie Pana/i głównego konta bankowego, na którym gromadzi Pan/i większość środków? N=1031
P2. Czy oprocentowanie Pana/i konta bankowego jest dla Pana/i satysfakcjonujące? N=1003
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Cnota oszczędności – ceniona,
ale trudna w praktyce
9%

41%

50%

NA RAZIE NIE
OSZCZĘDZAM, ALE
MAM TAKI ZAMIAR
W PRZYSZŁOŚCI

OSZCZĘDZAM
REGULARNIE

NIE OSZCZĘDZAM
I NIE ZAMIERZAM
OSZCZĘDZAĆ
W PRZYSZŁOŚCI

P3a. Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Pani/a. N=1031
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Cele oszczędzenia
i inwestowania

WYJAZDY,
PODRÓŻE

REMONT,
URZĄDZENIE
MIESZKANIA

ZAKUP
SAMOCHODU

KRÓTKOFALOWE
I DŁUGOFALOWE

ZDROWIE,
LECZENIE

ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI EDUKACJA
WŁASNA, DZIECI,
WNUKÓW
EMERYTURA
INNE (jakie?)

42%

37%

34%

28%

28%

23%

21%

5%

64%
P4a. Na poniższej liście proszę zaznaczyć te cele inwestowania/oszczędzania, które odnoszą się do Pana/i: N=954
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Tylko 1/5 Polaków inwestuje wolne środki
¾ Polaków zarządza nadwyżkami ﬁnansowymi krótkofalowo – odkłada lub konsumuje

Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym
(N=12) przyznali, że nie inwestują wolnych środków.
Nadwyżki ﬁnansowe przeznaczają na:
• Konsumpcję (np. zakup sprzętów elektronicznych, ubrań,

20%
INWESTUJĘ
WOLNE ŚRODKI

50%
NA RAZIE NIE
INWESTUJĘ,
ALE MAM TAKI
ZAMIAR W
PRZYSZŁOŚCI

•
•

30%
NIE INWESTUJĘ I NIE
ZAMIERZAM
INWESTOWAĆ W
PRZYSZŁOŚCI

P3b. Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Pani/a.
N=1031

zabawek dla dzieci)
Podróże (odkładają regularnie pieniądze na koncie)

Zasilenie kont oszczędnościowych, subkont, lokat

To zależy od sytuacji, ale mam na rachunku bankowym konto
oszczędnościowe i tam odkładam część pieniędzy, które
potem mogę przeznaczyć na wyjazdy, jakieś większe zakupy
typu laptop czy komórka jednorazowo. Czasem jakieś
dodatkowe środki idą po prostu na prezent dla siebie (ubranie,
buty, dodatki). Na ten moment też dużo mam wydatków
na samochód, więc jak jest jakaś nadwyżka, to idzie na benzynę
czy na kosmetyki dla siebie. (Magdalena, 25 lat)
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Wykształcenie sprzyja
inwestowaniu

P3b. Proszę zaznaczyć
wszystkie odpowiedzi, które
dotyczą Pani/a.

Wykształcenie:

Wiek:

podstawowe, zasadnicze, zawodowe (N=412)

18-21 lat (N=124)

średnie (N=362)

52%

22-34 (N=235)

wyższe (N=258)

47%

35-44 (N=245)
44-65 (N=430)

35%

INWESTUJĘ WOLNE
ŚRODKI

59%

26%

18% 22%

NA RAZIE NIE
INWESTUJĘ,
ALE MAM TAKI
ZAMIAR
W PRZYSZŁOŚCI

N=513

NIE INWESTUJĘ
I NIE ZAMIERZAM
INWESTOWAĆ
W PRZYSZŁOŚCI

N=518

50% 51%
47%
36%
38%
30%
18%

17%

47%
43%

32%

36%

24%
20%

22%21%
17%
17%

12%

INWESTUJĘ WOLNE
ŚRODKI

63%

NA RAZIE NIE
NIE INWESTUJĘ
INWESTUJĘ,
I NIE ZAMIERZAM
ALE MAM TAKI
INWESTOWAĆ
ZAMIAR
W PRZYSZŁOŚCI
W PRZYSZŁOŚCI

INWESTUJĘ
WOLNE ŚRODKI

NA RAZIE NIE
INWESTUJĘ,
ALE MAM TAKI
ZAMIAR
W PRZYSZŁOŚCI

NIE INWESTUJĘ
I NIE ZAMIERZAM
INWESTOWAĆ
W PRZYSZŁOŚCI
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Wyniki
szczegółowe
WIEDZA, BARIERY
I DRIVERY

Bariery na drodze
do inwestowania w ogóle

Powody nieinwestowania

Postawa wobec inwestowania
47%

nie mam wolnych środków

27%

boję się ryzyka

25%

nie mam wiedzy na temat

20%
INWESTUJĘ
WOLNE ŚRODKI

50%
NA RAZIE NIE
INWESTUJĘ,
ALE MAM TAKI
ZAMIAR W
PRZYSZŁOŚCI

20%

nie mam potrzeby

30%
NIE INWESTUJĘ I NIE
ZAMIERZAM
INWESTOWAĆ W
PRZYSZŁOŚCI

zbyt skomplikowane przepisy

7%

wydaje mi się to zbyt czasochłonne

6%

inne powody, jakie?

2%

P3b. Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Pani/a. N=1031
P4b. Dlaczego nie inwestuje/nie planuje Pan/i inwestować swoich środków? N=327
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Mniej niż połowa Polaków zna
fundusze inwestycyjne

Czy pracodawca proponował przystąpienie
do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)?

Znajomość wspomagana form oszczędzania/inwestowania

lokaty

59%

NIE

TAK

75%

0%

zakup nieruchomości

56%

akcje

53%

obligacje

49%

fundusze inwestycyjne

44%

zakup cennych przedmiotów/dzieł sztuki

35%

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

35%

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

34%

Depozyty (w dowolnej walucie)

25%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego (IKZE)
Inne, jakie?

41%

20%
4%

Osoby mające stałą pracę
(zatrudnione na umowę
o pracę/ w oparciu o własną
działalność/ pracujące dłuższy
czas u jednego pracodawcy)
N=593

P5. Jakie formy oszczędzania/inwestowania Pan/i zna? N=1031
P6. Czy pracodawca proponował Panu/i przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)? N=1031
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Nieruchomości trzymają się
mocno
P7. Jakie formy oszczędzenia/
inwestowania mogą Pana/i
zdaniem przynieść wyższy zysk
niż lokata w banku? N=1031

nieruchomości

24%

0%

akcje

12%

obligacje

6%

złoto, srebro, inne metale/kruszce

4%

giełda

3%

fundusze inwestycyjne

3%

kryptowaluty

3%

każda forma

3%

samodzielne odkładanie pieniędzy

2%

ziemia, grunt, działki

2%

waluty

1%

PPK

1%
1%

bitcoin
IKZE, IKE

1%
1%

dzieła sztuki

1%

konto oszczędnościowe

inne odpowiedzi
nie wiem/trudno powiedzieć

Zakup nieruchomości jest pierwszym
skojarzeniem, jeśli chodzi o opłacalne
formy inwestowania pieniędzy.

5%
34%

Wyższy odsetek odpowiedzi dla akcji
i obligacji wskazuje, że Polacy w małym
stopniu wiedzą, czym są fundusze
inwestycyjne.
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Drivery i bariery na drodze do inwestowania
w fundusze
Powody, które zachęcają do inwestowania

zysk, chęć zarobku, możliwy wysoki zwrot
wyższy zysk/bardziej prawdopodobny niż
przy innych formach inwestycji

31%

0%
12%

oprocentowanie

6%

prywatne sprawy/sytuacje, które mogą
skłonić do inwestycji

4%

bezpieczeństwo/niskie ryzyko utraty
środków

3%

posiadanie środków/nadmiar środków
ﬁnansowych

3%

dobra reklama

1%

pomoc kadry, która się na tym zna

1%

inne odpowiedzi

6%

nic

Powody, które zniechęcają do inwestowania

ryzyko, obawa przed utratą środków

24%

0%

brak wiedzy

7%

brak pewności orzyści

7%

czas oczekiwania na zysk, zysk odroczony

4%

brak środków

3%

opłaty, koszty inwestycji, podatek

2%

wszystko zniechęca

2%

brak zaufania

1%

inne odpowiedzi

9%

nic

10%

nie wiem/trudno powiedzieć

17%

19%

nie wiem/trudno powiedzieć

22%

P9a. Co zachęca do inwestowania w fundusze inwestycyjne? N=448
P9b. Co zniechęca do inwestowania w fundusze inwestycyjne? N=448

Stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi
„Nic” i „Nie wiem” koreluje z niskim
poziomem wiedzy na temat funduszy
inwestycyjnych.
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Internet jest podstawowym źródłem wiedzy…
… jednak dla niektórych – zbyt obszernym
▪

Początkową barierą, która pojawia się przy pierwszym
zetknięciu się z tematem funduszy inwestycyjnych jest duża
liczba źródeł internetowych. Niski poziom wiedzy ekonomicznej
sprawia, że obiektywny wybór źródeł informacji jest praktycznie
niemożliwy. Dużo zależy więc od pozycjonowania stron, które
wyświetlają się w przeglądarce po wpisaniu hasła fundusze
inwestycyjne.
•

Strony zawierające informacje o funduszach można podzielić
na takie, które należą do podmiotów sprzedających jednostki
funduszy inwestycyjnych oraz takie, które uznawane są za niezależne
(nie prowadzą sprzedaży).

•

Dla większości badanych nie miało to znaczenia, z jakiego typu
źródła korzystają.

•

Są jednak tacy, którzy preferują niezależne strony internetowe.
Uważają, że te cechują się większym obiektywizmem. Korzystanie
z niezależnych stron pozwala wyzbyć się obawy, że jest się
poddawanym zabiegom marketingowym i perswazyjnym, które mają
przekonać tylko do jednego typu produktu.

▪ Respondenci przyznali jednak, że zakres informacji odnośnie
funduszy dostępny na stronach banków jest znacznie
bardziej przystępny niż wiedza pochodząca z niezależnych
źródeł. Zazwyczaj informacje na stronach bankowych są zwięzłe
i bardziej zrozumiałe. Wynika to głównie z języka, jakim
opowiada się o produkcie – styl i słownictwo dostosowane są
do przeciętnego klienta, który nie musi posiadać dużej wiedzy
z zakresu ﬁnansów i inwestowania.
▪ Niezależne strony o funduszach inwestycyjnych nierzadko
charakteryzują
się
obszernością
informacji
oraz specjalistycznym językiem. Wymusza to konieczność
ciągłego sprawdzania pojęć i deﬁnicji, a także pochłania więcej
czasu niż się tego na początku spodziewano.
▪ Nadmiar źródeł i informacji wymaga czasu i wysiłku, aby tę
wiedzę uporządkować i przyswoić. Dla osób, które na co dzień
nie interesują się inwestowaniem i ﬁnansami może być to
frustrujące i zniechęcającego do dalszego zgłębiania tematu.
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Opinie bliskich i znajomych mają znaczenie
szczególnie dla młodych osób
▪

Rozmowa z bliskimi i chęć poznania ich opinii często stanowi
uzupełnienie zdobytej już wiedzy, zwłaszcza w przypadku
produktów bankowych i inwestycyjnych. Przy okazji udziału
w badaniu, większość respondentów próbowała dowiedzieć się od
swoich bliskich czegoś więcej o funduszach.

▪

Zadanie to pokazało, że również w gronie ich znajomych i rodziny
wiedza na temat tego rozwiązania jest stosunkowo niska. Dominuje
przekonanie, że fundusze inwestycyjne to ryzykowna forma
inwestowania pieniędzy. Nawet jeśli bliscy posiadali opinię na temat
funduszy, nie była ona umocowana w konkretnych doświadczeniach
czy poparta specjalistyczną wiedzą.

▪

Opinia starszych członków rodziny (najczęściej rodziców) jest
szczególnie istotna w przypadku młodych osób u progu dorosłości.
Choć młodzi częściej mogą mieć lepsze przygotowanie teoretyczne
oraz większą łatwość poszukiwania informacji, to w przypadku
produktów ﬁnansowych i inwestycyjnych kluczowe jest dla nich
zdanie oraz doświadczania starszych członków rodziny.

Jechałam z tatą samochodem i w radiu wspomniane były fundusze,
więc zapytałam się o nie tatę. Opowiedział mi, że jest to forma
inwestycji. Firmy prywatne prowadzą takie inwestycje, by zarabiać.
Wiedzą w co warto inwestować i inwestują w to pieniędzmi klientów.
Przynajmniej tak to zapamiętałam. Zapytałam się też czy jest to
opłacalne, ale tata powiedział, że ciężko stwierdzić. (Alicja, 20 lat)
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Podsumowanie
wyników

Polacy oszczędzają na podróże i remonty
▪

Oprocentowanie rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych nie
jest satysfakcjonujące dla klientów banków. Jedynie 22% badanych
wskazało, że jest zadowolonych z wysokości oprocentowania ROR-ów,
natomiast niemalże dwa razy tyle Polaków (43%) uważa,
że oprocentowanie ich kont nie jest satysfakcjonujące.

▪

Niskie stopy procentowe depozytów skłaniają do oszczędzania
na własną rękę. 50% Polaków deklaruje, że regularnie oszczędza, a 41%
przyznaje,
że
ma
zamiar
oszczędzać
w
przyszłości.
Grupą wiekową, w której odsetek oszczędzających jest
to osoby u progu dorosłości (18-24 lata) – jest ich aż 63%.
do oszczędzania maleje wraz ze wzrostem wieku – co
związane z posiadaniem przez osoby starsze lepszej pracy
z tym poprawą statusu materialnego.

▪

najwyższy
Tendencja
może być
i związaną

Najbardziej popularne cele oszczędzania to: podróże (42%), remonty
mieszkań (37%), zakup samochodu (34%), zdrowie/leczenie (28%)
oraz zakup nieruchomości (28%).
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Inwestowanie wydaje się trudniej dostępne
▪

Inwestowanie wolnych środków odbywa się już na mniejszą skalę
niż oszczędzanie pieniędzy.
Jedynie 1/5 badanych deklaruje,
że inwestuje nadwyżki ﬁnansowe, natomiast połowa Polaków wyraża
zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości.

▪

Osoby, które zdecydowanie wyrażają, że nie są zainteresowanie
inwestowaniem pieniędzy (30%), jako główną przyczynę swojej
postawy wskazują brak wolnych środków (47%).

▪

W grupie osób, które inwestują wolne środki dominują mężczyźni
(56%). Tendencja do inwestowania rośnie z wiekiem –
w najmłodszej grupie badanych (18-24) odsetek inwestujących
wynosi 10%, natomiast w najstarszej grupie (45-65) – 45%.

▪

Decyzja o inwestowaniu pieniędzy jest również silnie skorelowana
z posiadaniem dzieci poniżej 18. roku życia. Wśród inwestujących
najwięcej jest takich osób, które nie mają niepełnoletnich
podopiecznych (46%). Dla porównania, odsetek osób z jednym
dzieckiem, które inwestują wolne środki wynosi 29%. Odsetek
inwestujących
maleje
wraz
ze
wzrostem
liczby
dzieci
w gospodarstwie domowym.

▪

Inwestowaniu wolnych środków sprzyjają również takie czynniki
jak:
• wyższe wykształcenie;
• stabilna sytuacja zawodowa (umowa o pracę lub emerytura)
• wysokie kwaliﬁkacje zawodowe

▪

Bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem
innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie
wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest
zakup
nieruchomości
(najwięcej
wskazań
–
24%).
Na kolejnych miejscach znalazły się akcje (12%), obligacje (6%),
drogocenne kruszce np. złoto, srebro (4%), a dopiero za nimi
fundusze inwestycyjne (3%).

▪

Co ciekawe, aż 34% badanych nie potraﬁło udzielić odpowiedzi
na pytanie, jaka forma lokowania pieniędzy może przynosić
większy zysk niż lokata w banku. Może to sugerować, że kategoria
inwestowania nie jest jeszcze wysoko rozwinięta w świadomości
Polaków. W percepcji rynku inwestycyjnego istnieje zatem spora
luka, którą można zagospodarować, co daje dużo możliwości
dla spopularyzowania funduszy inwestycyjnych.
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Brak wiedzy – jedna z ważniejszych barier
na drodze do inwestowania w fundusze
▪

▪

▪

O funduszach inwestycyjnych słyszało mniej niż połowa Polaków
(44%). Większą popularnością cieszą się lokaty (75%), zakup
nieruchomości (56%) czy zakup akcji (53%) i obligacji (49%).
Co ciekawe, znajomość tej formy inwestowania pieniędzy nie jest aż
tak powszechna nawet wśród osób, które inwestują wolne środki.
Jedynie 51% osób, które inwestują wolne środki, wie o istnieniu
funduszy inwestycyjnych.
Wysoki lub bardzo wysoki poziom wiedzy na temat funduszy
inwestycyjnych deklaruje jedynie 8% Polaków, natomiast aż 56%
przyznaje, że ich poziom wiedzy jest niski albo bardzo niski.
Badanie jakościowe pokazało, że u podstaw niskiego poziomu
wiedzy o funduszach inwestycyjnych leży ogólny niski poziom
wiedzy ekonomicznej oraz duży dystans emocjonalny to tego
tematu – panuje przekonanie, że fundusze inwestycyjne to opcja
dla ﬁrm lub osób z dużym kapitałem. Brak wiedzy rodzi obawy
i niechęć.

Analiza wyników części jakościowej badania pozwala stwierdzić,
że niezależnie od deklarowanego poziomu wiedzy jest ona bardzo
ogólna i fragmentaryczna:
▪

(Jakieś) ﬁrmy obracają pieniędzmi prywatnych osób

▪

Nie ma pewności, czy jest to opłacalne

▪

(Fundusze) wiążą się z ryzykiem

Badani nie są w stanie ocenić miarodajnie swojego poziomu wiedzy,
bo np.:
▪

Zetknęli się jedynie z nazwą FI

▪

Mechanizm działania nie jest im znany i nie rozumieją go

▪

Mają niski poziom wiedzy ekonomicznej

▪

Nie interesują się tematem funduszy ani tematem
inwestowania
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