Wybrane aspekty oszczędzania w
polskim społeczeństwie

Informacje o badaniu
Próba
Ogólnopolska, reprezentatywna próba 1058 Polaków w wieku
15 lat i więcej.

Technika
Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów bezpośrednich w
domach respondentów przy wykorzystaniu laptopów – CAPI
(Computer Assisted Personal Interviewing) w ramach badań
omnibusowych

Czas realizacji
Realizacja terenowa badania:
18-24 sierpnia 2016 r.

Ile miesięcznie oszczędzamy?
65% mieszkańców Polski ma możliwości finansowe aby oszczędzać przynajmniej niewielkie
kwoty, a 35% miesięcznie gromadzi nadwyżki finansowe w kwocie do 250 zł.
26% nie wie czy cokolwiek odkłada w perspektywie długoterminowej, a kolejne 37% nic nie
oszczędza długoterminowo,
Ogółem kwoty oszczędzane z
miesięcznego budżetu
respondenta

Do 100 PLN

251 - 500 PLN
Powyżej 500 PLN

Nie wiem, trudno
powiedzieć
Nie jestem w stanie
miesięcznie odłożyć…

Do 100 PLN

17%

101 - 250 PLN

Kwoty oszczędzane z
przeznaczeniem oszczędzania
długoterminowego z miesięcznego
budżetu respondenta

18%
10%

101 - 250 PLN

11%

251 - 500 PLN

8%

Powyżej 500 PLN

3%

Nie wiem, trudno
powiedzieć

9%
35%

10%

Nic

3%
26%
37%

Cele oszczędzania
54% patrzy na oszczędzanie wg. motywu przezornościowego, 36% na wszelki wypadek, bez
sprecyzowanego terminu oraz celu oszczędzania, a 18% mając na uwadze zabezpieczenie
przyszłości,

29% oszczędza z myślą o dobrach trwałego użytku,
41% oszczędza z myślą o przyjemnościach: 24% wakacje, 17% dobra konsumpcyjne,
Na wszelki wypadek, na czarną godzinę

36%

Dobra trwałego użytku, zakup sprzętów RTV,
AGD, samochodu

29%

Wakacje

24%

Zabezpieczenie przyszłości, zdrowie

18%

Dobra konsupmcyjne, drobne przyjemności
Edukacja
Zakup domu \ mieszkania

17%

6%

4%

Perspektywa oszczędzania

Nie wie w jakiej
perspektywie chce
oszczędzać i kiedy chce
wydać oszczędności

Nie wiem, nie mam
konkretnego okresu

57%

Do 1 roku

57%

Od roku do 2 lat
Od 5 do 10 lat

Powyżej 10 lat

24%

10%

6%

2%

Preferencje wobec form długoterminowego
oszczędzania
Konsumentom brakuje elementarnej wiedzy na temat możliwych sposobów oszczędzania
23% uważa gotówkę jako preferowaną formę oszczędzania, 20% ROR, a 17% nie jest w
stanie odnieść się w ogóle do problemu możliwych sposobów oszczędzania,

Gotówka poza bankiem

23%

trudno powiedzieć

17%

Rachunek bieżący tzw. ROR

20%

Lokata oszczędnościowa

18%

Rachunek oszczędnościowy
Fundusz inwestycyjny\akcje
Fundusz emerytalny

15%
3%
1%

Kwota oszczędności zapewniająca poczucie
bezpieczeństwa
40% społeczeństwa ocenia, że kwota oszczędności wynosząca 10 tys zł. zapewnia poczucie
bezpieczeństwa
17% nie wie ile musi odłożyć aby czuć się bezpiecznie

wiem ile muszę
mieć oszczędności
aby czuć się
bezpiecznie

NIE wiem ile muszę
mieć oszczędności
aby czuć się
bezpiecznie

Do 5 tys. zł

20%

5-10 tys. zł

20%

10-50 tys. zł

83%

17%

50-100 tys. zł

100-150 tys. zł
Powyżej 150 tys. zł

22%

11%

2%

8%

Ile oszczędzamy z programu 500+
34% z uprawnionych gospodarstw domowych do świadczeń z programu 500+ całość kwoty
przeznacza na wydatki, 16% nie potrafi ocenić rozdysponowania dodatkowych środków.

Odsetek środków ramach rządowego
programu 500+ oszczędzanych przez
uprawnione gospodarstwa domowe
Nic

34%

Do 20 proc.

13%

20-40 proc.

16%

Przeznaczenie środków z programu
500+

Edukacja
Wydatki bieżące

7%

60-80 proc.

2%

80-100 proc.

9%

trudno powiedzieć

16%

49%

Zdrowie

23%

Dobra konsumpcyjne
Kultura, podróże

40-60 proc.

51%

15%
11%

Dobra trwałego użytku (lodówka,… 8%
Mieszkanie

7%

Samochód

5%

Spłata rat kredytu konsumpcyjnego

2%

Spłata rat kredytu mieszkaniowego

1%

trudno powiedzieć 5%

Motywatory oszczędzania
51% badanych podlega samowykluczeniu z procesu oszczędzania oceniając wzrost poziomu
własnych dochodów jako kluczowy dla podjęcia oszczędzania.
26% nie potrafi ocenić własnych motywacji skłaniających do oszczędzania

Wzrost dochodów

51%

Nie wiem \ trudno powiedzieć
Nic

14%
12%

Atrakcyjne oprocentowanie oszczędności
Preferencyjne warunki oszczędzania

23%
10%

Niskie opłaty za korzystanie z produktów
oszczędnościowych

9%

Ulgi podatkowe

9%
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