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Szanowni Państwo,

Składamy na Państwa ręce pierwszy raport badania Assay Index. To aktualny  
i szczegółowy obraz preferencji inwestycyjnych obywateli. Przygotowaliśmy go, bo 
chcemy, żeby Polacy mieli wyższą świadomość finansową i wiedzę, która pozwoli im 
lepiej zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Lepsza edukacja społeczna w obszarze  
finansów pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy. 

W dalszym ciągu jesteśmy narodem na dorobku – 44% Polaków żyje z dnia na dzień 
i nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali zgromadzili – średnio – niespełna 30 
tys. zł. Statystycznie Polacy są dalecy od poczucia finansowego bezpieczeństwa  
– większości z nas (53%) oszczędności wystarczyłyby na nie więcej niż pół roku życia.
Mimo niskich stóp procentowych połączonych z inflacją rok do roku sięgającą  
w momencie badania niemal 3% (a w lipcu i sierpniu 2021 – aż 5%), większość z nas 
ciągle trzyma swoje oszczędności w bankach, a jedna czwarta gromadzi gotówkę  
w domu. Aktywnie (nie licząc lokat i rachunków bankowych) swoje środki inwestuje 
tylko co dziesiąty Polak posiadający oszczędności. 

Raport wprowadza nowy, ogólny „wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków”, który  
nazwaliśmy Assay Index. Składa się on z trzech komponentów: Doświadczenie,  
Potencjał i Przekonania. W roku 2021 Assay Index osiągnął średnią wartość  
w populacji Polaków wynoszącą 33 – w skali od 0 do 100. Można zatem powiedzieć, że  
jeśli chodzi o gotowość inwestycyjną, jesteśmy w jednej trzeciej drogi. Podobne wskaźniki  
w krajach Europy Zachodniej kształtują się na poziomie 50-60%, a w Skandynawii  
– ponad 70%.

W tym roku bardziej dokładnie przyglądamy się wpływowi pandemii Covid-19  
na nawyki związane z oszczędzaniem i inwestowaniem. Jej efekty widzimy głównie  
w warstwie psychologicznej – twarde liczby dotyczące inwestycji w gospodarce ogółem 
nie potwierdzają artykułowanych obaw.

To pierwszy raport Assay Index, ale na pewno nie ostatni. Będziemy go powtarzać 
co roku, by śledzić, jak zmieniają się nastroje związane z aktywnym lokowaniem  
kapitału. Mamy nadzieję, że dzięki coraz powszechniejszej dostępności informacji, 
jak i szerokiej edukacji finansowej społeczeństwa, w której aktywnie uczestniczymy, 
wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków będzie stale rosnąć. Liczymy na to, że ta 
cykliczna publikacja przyczyni się do poprawy zrozumienia mechanizmów związanych  
z finansowymi decyzjami obywateli. Chcemy, by Polacy bogacili się, inwestując swoje 
środki w innowacje, które popychają świat do przodu.

Przyjemnej lektury,

Zarząd Grupy Assay 

Warszawa, 11.08.2021

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu

Paweł Kruszyński
Członek Zarządu

Iwo Rybacki
Członek Zarządu

lubtea
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Badanie Assay Index ma na celu zrozumienie opinii  
oraz zachowań Polaków związanych z oszczędzaniem,  
jak również z inwestowaniem. Badanie przeprowadziła firma  
Maison&Partners w maju 2021 roku. Ankieta online została 
zrealizowana przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na  
reprezentatywnej, ogólnopolskiej, kwotowo-losowej próbie 
1124 Polaków. Próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała  
strukturę populaji dorosłych Polaków według płci, wieku  
i wielkości miejscowości zamieszkania, co umożliwia  
ekstrapolację wyników badania na całą populację Polaków.  
Dodatkowo zostało zrealizowane osobne badanie na grupie  
678 inwestorów (aktualnie inwestujących i potencjalnych).  
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Codzienne zarządzanie budżetem to ciągłe podejmowanie decyzji, czy posiadane  
pieniądze wydać tu i teraz, czy też powstrzymać bieżącą konsumpcję i odłożyć 
na później. Skłonność do oszczędzania jest oczywiście skorelowana z poziomem 
zasobów finansowych, ale z badania Assay Index wynika, że równie ważne są względy  
psychologiczne i cechy osobowe. 

W naszym badaniu nieco ponad połowa Polaków (56%) zadeklarowała, że posiada  
jakiekolwiek odłożone środki – dominują wśród nich osoby młodsze, mieszkańcy dużych  
miast i osoby o wyższych dochodach. I odwrotnie – wśród tych, którzy nie posiadają  
oszczędności i cały swój dochód przeznaczają na bieżącą konsumpcję (44%), dominują  
osoby starsze, w wieku 55-64 lat, mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców), 
posiadający niższe wykształcenie. Nie oszczędzają także osoby, których zarobki nie 
przekraczają 2 000 zł netto miesięcznie – cała ta kwota przeznaczana jest na pokrycie 
bieżących potrzeb. 

44% Polaków nie posiada 
   żadnych oszczędności

Czy ma Pan/i jakieś oszczędności pieniężne (gotówka, pieniądze na koncie, produkty 
finansowe, np. lokaty, fundusze inwestycyjne, itp.)? N=1124

Jak Polacy oszczędzają? 

44% 56%
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Ekonomiści próbują często wyjaśniać posiadanie oszczędności bezpośrednio wielkością 
zasobów finansowych – im ktoś dysponuje większą ilością pieniędzy, tym ma również 
więcej oszczędności. Zupełnie naturalne jest to co widzimy w przeprowadzonym  
badaniu, czyli silną zależność kwoty posiadanych oszczędności i ilości zarabianych  
pieniędzy – powyżej pewnego progu oszczędności wzrastają bardzo gwałtownie. 

Jednak wyjaśnianie tego czy ktoś ma oszczędności, czy ich nie ma wyłącznie lub 
przede wszystkim zasobami finansowymi, a pomijanie czynników psychologicznych  
i różnic indywidualnych, wydaje się jednak zbytnim uproszczeniem. Okazuje się, 
że to czy osoba oszczędza czy nie, zależy też w dużym stopniu od czynników  
psychologicznych: umiejętności samokontroli, zadowolenia z życia, poziomu  
materializmu, podzielanych wartości, ale też subiektywnej oceny własnej sytuacji  
materialnej (czyli tego, jak osoba myśli o swoich finansach, a nie ile ma w portfelu). 

To co w głowie czy to co w portfelu?

Dominika Maison 

Prof. Psychologii na UW, 
Prezes Maison&Partners

Wśród aktywnych i potencjalnych inwestorów aż 78% posiada oszczędności. Ponadto 
kwoty oszczędności w tej grupie są wyraźnie większe niż wśród wszystkich Polaków 
– kwotą oszczędności powyżej 30 000 zł dysponuje 49% inwestorów, w tym kwotą 
powyżej 100 000 zł – 14%.
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6%

12%

17%

14%

16%

6%

6%

6%

17%

do 500 zł

501-1000 zł

1001-5000 zł

5001-10.000 zł

10.001-30.000 zł

30.001-50.000 zł

50.001-100.000 zł

Powyżej 100.000 zł

Nie wiem, nie umiem powiedzieć

Z badania Assay Index wynika, że te 56% społeczeństwa posiadającego  
oszczędności ma średnio prawie 30 000 zł odłożonych środków finansowych 
(gotówka, konto, lokaty). Statystycznie wyższe oszczędności posiadają mężczyźni niż  
kobiety oraz osoby w wieku 45-54 lata. Natomiast najmniej odłożonych środków  
– co oczywiste – mają najmłodsi, w wiku 18-24. Średnia wartość oszczędności jest jednak 
nieco myląca. Warto zauważyć, że wśród osób oszczędzających tylko 18% posiada  
zgromadzone oszczędności powyżej tej kwoty, co stanowi około 9% wszystkich  
Polaków. Natomiast oszczędności powyżej 100 000 zł ma tylko 6% oszczędzających  
(3% Polaków).

Polacy posiadający oszczędności
zgromadzili średnio po 29 688 zł

Jakie oszczędności posiadają Polacy?

W jakich granicach mieszczą się Pan/i oszczędności pieniężne? Proszę wziąć pod 
uwagę zarówno oszczędności gotówkowe/ na koncie, jak i zgromadzone w produktach  
finansowych, np. na lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp. N=687

65% osób posiadających 
oszczędności ma  
zgromadzone nie więcej 
niż 30 tys. zł 

18% osób posiadających 
oszczędności ma  
zgromadzone powyżej  
30 tys. zł 
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Ponad połowa posiadających oszczędności 
uważa, że wystarczy im to 

na utrzymanie się przez pół roku.

Aż połowa osób, które zadeklarowały, że mają oszczędności, zgromadziła 
kwotę nie wyższą niż 10 000 zł. Oznacza to, że połowa Polaków nie ma żadnych  
oszczędności, a kolejne 25% Polaków posiada zaoszczędzone kwoty, ale na tyle niewielkie, 
że mogłyby wystarczyć na pokrycie nagłego wydatku, np. w sytuacji popsucia się sprzętu  
gospodarstwa domowego, ale już nie byłyby zabezpieczeniem w sytuacji dużej zmiany 
sytuacji życiowej, jak np. utrata pracy.

Wśród osób posiadających „mikrooszczędności” (18% oszczędzających), czyli kwoty do 
1000 zł dominują osoby najmłodsze (18-24 lata) oraz częściej kobiety niż mężczyźni 
i osoby o najniższych dochodach. Widać tu, że są to osoby, które mimo niskich  
dochodów mają nawyk oszczędzania i potrzebę posiadania jakichś (nawet małych) 
pieniędzy „na czarną godzinę”. 

Ponieważ ludzie bardzo różnią się potrzebami, w związku z tym różnią się też  
wydatkami „na życie” i tzw. kosztami stałymi, na które składają się ich comiesięczne 
zobowiązania finansowe. Dlatego patrząc tylko na kwoty oszczędności, trudno jest 
określić, jakim zabezpieczeniem dla osoby czy jej rodziny są zgromadzone środki,  
czyli na jak długo by wystarczyły w sytuacji utraty dochodów. Z tego powodu innym 
sposobem analizowania oszczędności jest mówienie o tzw. poduszce finansowej, czyli  
przełożeniu oszczędności na szacowany czas zabezpieczenia w przypadku utraty 
możliwości zarobkowania,

Z badania Assay Index wynika, że ponad połowa osób posiadających  
oszczędności (53%) ma poczucie, że w przypadku utraty pracy zgromadzone  
dotychczas środki pozwoliłyby im na utrzymanie się do pół roku. Jednak dla 13%  
poduszka finansowa byłaby wystarczająca zaledwie na miesiąc, czyli w zasadzie nie 
stanowi żadnego zabezpieczenia w sytuacji utraty źródła dochodu. Tym razem  
jednak nie są to osoby najmłodsze i o najniższych dochodach, ale przede wszystkim 
osoby w wieku 25-34 lata, czyli „na dorobku”, w okresie zakładania rodziny, z dziećmi  
i prawdopodobnie posiadające kredyty.

Poduszka finansowa – czyli na jak długo wystarczy 
oszczędności Polakom? 
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Osoby o najwyższym poziomie zabezpieczenia finansowego, którym oszczędności 
pozwalają przeżyć ponad rok, stanowią 17% osób oszczędzających, czyli ok. 8% ogółu 
Polaków. Wśród tych osób jest zdecydowanie więcej mężczyzn (22% vs. 13% kobiet). 
Najwięcej jest również wśród nich osób najlepiej wykształconych (24%), z dochodami 
powyżej 5 000 zł (od około 35% osób z dochodami w przedziale 5 000 – 10 000 zł i aż 
68% wśród zarabiających powyżej 10 000 zł miesięcznie).

Gdyby nagle zdarzyła się taka sytuacja, że musiał(a)by Pan/i żyć tylko  
ze zgromadzonych oszczędności pieniężnych, to na jak długo by one Panu/i starczyły? 
N=687 

13%

19%

22%

15%

17%

14%

Mniej niż miesiąc

Około 1-2 miesiące

Około 3-5 miesięcy

Około 6-12 miesięcy

Na ponad rok

Nie wiem, trudno powiedzieć

53% osób posiadających 
oszczędności ma poczucie, 
że zgromadzone środki 
starczyłyby na utrzymanie  
się nie dłużej niż pół roku

Tzw. poduszka finansowa w grupie inwestorów jest dużo większa niż wśród wszystkich 
Polaków. Aż 36% inwestorów uważa, że w nagłej sytuacji utraty dochodów przeżyliby 
bez problemu ponad rok – ten sam wskaźnik wśród wszystkich Polaków wynosi  
zaledwie 8%.
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Przysłowiowa „poduszka” trzyma się mocno – co czwarta osoba oszczędzająca  
trzyma swoje środki (lub ich część) po prostu w domu. Zdecydowanie najczęściej są 
to osoby młode (45% osób w wieku poniżej 25 lat i 34% w wieku 25-34 lata), co  
prawdopodobnie wynika z niskich kwot odłożonych pieniędzy. Pieniądze w domu  
trzymają również nieco częściej mężczyźni (28%) niż kobiety (22%). Równocześnie 
mężczyźni częściej niż kobiety trzymają swoje oszczędności na bieżących 
kontach bankowych oraz inwestują w akcje na GPW w fundusze, instrumenty  
finansowe typu polisy ubezpieczeniowe. Prawdopodobnie dysponując większymi  
kwotami, są w stanie dywersyfikować swoje środki. 

Większość oszczędzających zgromadzone pieniądze trzyma jednak w banku – na 
koncie bieżącym (39%), oszczędnościowym (34%) lub lokacie terminowej (19%). Warto 
zaznaczyć, że pomimo utrzymującej się popularności lokat, ze względu na rosnącą  
inflację oraz niskie stopy procentowe, rachunki bieżące i lokaty nie są zyskowną formą 
przechowywania nadwyżki finansowej. Przeciwnie – w obecnej sytuacji gospodarczej 
przeciętny Polak trzymając środki w bankach, realnie traci średnio 3-4% rocznie. 

Mimo tego, przechowywanie oszczędności w postaci inwestycji finansowych jest  
ciągle zdecydowanie mniej popularne, niż pasywne trzymanie ich na koncie  
bieżącym lub oszczędnościowym. Najbardziej popularne formy aktywnego  
inwestowania to fundusze inwestycyjne (TFI) i polisy ubezpieczeniowe, czyli  
najbezpieczniejsze formy z punktu widzenia zysków i strat. Fundusze  
inwestycyjne są najbardziej popularne wśród osób najstarszych (6% wśród wszystkich  
oszczędzających, a aż 11% wśród osób powyżej 65 roku życia). Natomiast polisy  
ubezpieczeniowe najczęściej wybierają osoby nieco młodsze (55-64 lata) oraz częściej 
mężczyźni niż kobiety.

Gdzie Polacy trzymają pieniądze?

Co czwarty Polak trzyma 
pieniądze w domu

Tylko 16% Polaków posiadających  
oszczędności inwestuje je aktywnie
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Co robi Pan/i ze swoimi oszczędnościami? N=633 (dowolna liczba odpowiedzi)

39%

34%

25%

19%

6%

6%

5%

5%

2%

1%

6%

Trzymam w banku, na koncie bez
oprocentowania

Trzymam w banku, na koncie
oszczędnościowym

Trzymam w domu

Trzymam na lokacie terminowej

Zainwestowałem/am w jednostki
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (TFI)

Zainwestowałem/am w inne instrumenty
finansowe (np. polisy ubezpieczeniowe)

Zainwestowałem/am w akcje spółek na
giełdzie papierów wartościowych (GPW)

Zainwestowałem/am w obligacje skarbowe

Zainwestowałem/am w obligacje korporacyjne

Zainwestowałem/am w alternatywne spółki
inwestycyjne (w skrócie ASI)

Zrobiłem/am coś innego

Inwestycje 
16%

Mężczyźni, osoby w wieku 65+, 
osoby o miesięcznym dochodzie 
3-5 tys. netto

Np. zakupy waluty, nieruchomości, zakup 
dzieł sztuki, filatelistyka, numizmatyka

*Procenty nie sumują się do 100 ponieważ można było podać więcej niż jedną odpowiedź

Mężczyźni



13

Polacy właśnie stracili swój ulubiony instrument – lokaty bankowe – będący źródłem 
stabilnego, pasywnego przychodu i charakteryzujący się brakiem ryzyka. Ich  
oprocentowanie w większości banków spadło poniżej 1%. Przy rocznej inflacji  
sięgającej 5% (sierpień 2021) ludzie realnie tracą na ulokowanych w bankach środkach 
około 4%. Rzeczywistość gospodarcza zmusza ich więc do zmiany strategii. Kapitał płynie  
z nierentownych lokat bankowych do rynku nieruchomości, funduszy  
inwestycyjnych lub bezpośrednio do konkretnych przedsięwzięć gospodarczych.  
Dzięki temu poprawia się pozycja przetargowa przedsiębiorstw względem inwestorów. 
Przedsiębiorcom może być łatwiej o kapitał, gdzie jeszcze całkiem niedawno problemy  
z jego pozyskaniem były największą przeszkodą w rozwoju polskich startupów. 
Coraz częściej to inwestorzy będą musieli zabiegać o możliwość uczestnictwa w  
perspektywicznych projektach. Ambitne pomysły biznesowe będą miały coraz większe 
szanse na uzyskanie finansowania, co pozytywnie wpłynie na rozwój innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki. Paradoksalnie, to może być bardzo dobry czas dla 
aktywnych inwestorów jak i dla ambitnych, innowacyjnych startupów.

Polacy niewiele wiedzą o pomnażaniu środków – aż 61% dorosłych Polaków  
nigdy nie miało doświadczeń z inwestowaniem. Przeważają wśród nich osoby  
z najniższym dochodem lub bez dochodów (łącznie 81%) oraz mieszkańcy wsi (67%). Grupą  
o nadreprezentacji osób bez doświadczenia inwestycyjnego są również najmłodsi  
– prawdopodobnie są to osoby, które jeszcze nie zdążyły nabrać takiego  
doświadczenia, ale w niedalekiej przyszłości mogą zacząć inwestować, gdyż  
równocześnie są to ludzie o pozytywnym nastawieniu do inwestowania. 

Zdecydowana większość z tych, którzy już inwestowali, robiła to na bardzo  
podstawowym poziomie – głównie były to lokaty, obligacje, oszczędności na  
koncie (25% Polaków), czyli rozwiązania bardzo bezpieczne, ale w obecnych czasach  
przynoszące straty. Natomiast 14% Polaków o nieco większym doświadczeniu lokowała 
środki samodzielnie lub przy pomocy doradcy. 

Doświadczenie Polaków z inwestowaniem

Środki z nierentowych inwestycji bankowych odpływają w kierunku 
funduszy inwestycyjnych

Paweł Kruszyński 

Członek Zarządu 
Grupa Assay
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4%

4%

7%

25%

61%

Wiele razy samodzielnie inwestowałem/am, ale czasem
pomagał mi doradca, znam różne sposoby inwestowania,
orientuję się co się dzieje na rynku i potrafię odpowiednio

zareagować

Samodzielnie inwestowałem/am, potrafię samodzielnie
wybrać najlepsze inwestycje, znam bardzo dobrze różnice

różne sposoby inwestowania, stale śledzę rynek
inwestycyjny i na bieżąco reaguję na zmiany

Mam lub miałem kilka produktów inwestycyjnych,
decyzje inwestycyjne podejmuję zazwyczaj z

doradcą/agentem

Nie mam zbyt dużych doświadczeń. Mam lub miałem/am
głównie produkty oszczędnościowe typu lokaty, obligacje,

oszczędności na koncie

Nie inwestowałem/am, nie mam też żadnych produktów
oszczędnościowych

61% Polaków nigdy nie inwestowało
 - nawet w tradycyjne produkty bankowe

Jakie są Pani/Pana doświadczenia inwestycyjne? Proszę wybrać jedną odpowiedź, 
która najbardziej pasuje do Pana/i. N=1124

Mężczyźni

Mężczyźni, osoby w wieku 45-54 i 65+,  
mieszkańcy miast powyżej 500 tys.  
mieszkańców, osoby z wykształceniem 
wyższym, osoby z miesięcznym dochodem 
5-7 tys. netto

Tylko 15% Polaków zainwestowało  
w bardziej zaawansowane produkty,  

niektórzy przy pomocy doradcy

Połowa tej grupy ma poczucie, że dobrze się zna na dostępnych inwestycyjnych 
instrumentach finansowych. W badaniu zarysowuje się też wyraźnie profil samodzielnego 
inwestora – jest to częściej mężczyzna, osoba w średnim wieku lub starsza, mieszkaniec 
wielkiego miasta z grupy najwięcej zarabiających.
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Inwestowanie aktywne, szczególnie w obecnych czasach śladowego  
oprocentowania kont bieżących i kont oszczędnościowych, można traktować jako 
wyższą formę oszczędzania – formę, dzięki której nie tylko zwiększamy szansę  
utrzymania wartości zgromadzonych środków, ale też ich pomnożenia dzięki  
zainwestowaniu w odpowiednie instrumenty finansowe. Jak pokazuje badanie  
Assay Index, większość Polaków unika inwestowaniai najchętniej 
trzyma swoje pieniądze na koncie lub lokuje je jedynie w bardzo 
bezpieczne instrumenty finansowe, na których realnie traci, ale  
równocześnie są one pozbawione ryzyka większej straty. Skąd takie zachowawcze 
podejście do zarządzania pieniędzmi? Wynika ono przede wszystkim z lęku przed  
utratą posiadanych pieniędzy, ale też z poczucia, że się nie ma wystarczających  
kompetencji do skorzystania z dostępnych instrumentów finansowych. 

Dominika Maison 

Prof. Psychologii na UW, 
Prezes Maison&Partners

Akcje to najbardziej popularne w Polsce instrumenty finansowe aktywnego  
inwestowania – 13% Polaków skorzystało z nich kiedykolwiek. Są one prawdopodobnie 
wybierane przede wszystkim ze względu na łatwość inwestycji i potencjalną  
możliwość osiągnięcia dużego zysku. Natomiast wygląda na to, że wiele osób, które 
posiadały akcje już się ich pozbyło i nie wraca do tego instrumentu. Być może część 
straciła i zraziła się do ryzyka towarzyszącego inwestycji w akcje. W akcje spółek  
inwestują najczęściej osoby najstarsze, powyżej 65 roku życia (21% spośród nich 
miało takie doświadczenia), mieszkańcy wielkich miast (25%) oraz osoby z wyższym  
wykształceniem (21%).

Na kolejnych miejscach pod względem popularności plasują się fundusze  
inwestycyjne (12%), obligacje skarbowe (9%), wybierane ze względu na niskie ryzyko  
inwestycji oraz polisy inwestycyjne (7%), które w opinii Polaków również charakteryzują się  
bezpieczeństwem inwestycyjnym oraz niemal pewnym zyskiem. Najmniejsze  
doświadczenie, ale też niewielką wiedzę, mają Polacy w kwestii obligacji  
korporacyjnych (4%) i alternatywnych spółek inwestycyjnych (3%). O tych dwóch  
ostatnich formach inwestowania również najwięcej Polaków nigdy nie słyszało 
(odpowiednio – 68% i 74% Polaków). W tym miejscu  
warto również zwrócić uwagę, że opisane wyżej korzystanie z różnych 
form inwestowania jest oparte o deklaracje i często (szczególnie, gdy  
inwestycja jest dokonywana przy pomocy doradcy) osoba może nie do końca być  
świadoma, w jaki rodzaj instrumentu finansowego ma zainwestowane pieniądze. 

Inwestowanie – wyższa forma oszczędzania 
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3%

4%

7%

9%

12%

13%

23%

28%

34%

45%

40%

47%

74%

68%

59%

47%

47%

41%

Alternatywne spółki inwestycyjne
(ASI, venture capital, private equity)

Obligacje korporacyjne

Polisy inwestycyjne

Obligacje skarbowe

Fundusze inwestycyjne

Akcje

Tak, korzystałem/am lub korzystam Nie, nie korzystałem/am, ale znam ten produkt / słyszałem/am o nim

Nie, nie korzystałem/am i nie znam tego produktu

Najpopularniejszym produktem poza 
lokatami są akcje – kiedykolwiek miało je 

13% Polaków

Z których z poniższych produktów inwestycyjnych zdarzyło się Panu/i korzystać? 
N=1124
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Zdecydowanie negatywne

Raczej negatywne

Obojętne

Raczej pozytywne

Zdecydowanie pozytywne

Co Polacy myślą o inwestowaniu?

Niewielkie doświadczenie w inwestowaniu powoduje, że niemal połowa Polaków nie 
ma na ten temat wyrobionego zdania. Dla 47% jest to temat całkowicie obojętny i nie 
mają oni ani pozytywnego, ani negatywnego nastawienia do tej kwestii. Druga połowa 
Polaków ma bardziej zdecydowaną opinię i – co ciekawe – zwolennicy i przeciwnicy 
stanowią podobnej wielkości grupy, choć osób zdecydowanie negatywnie nastawionych 
jest dwa razy więcej (9%) niż tych, które mają podejście zdecydowanie pozytywne (4%). 
Najbardziej pozytywnie nastawieni wobec inwestowania są najmłodsi (18-24 lata) – 
37% osób z tej grupy deklaruje pozytywny stosunek do inwestowania. Istotnie lepiej 
ten aspekt świata finansów odbierają również mężczyźni niż kobiety.

Jakie jest Pana/i ogólne nastawienie wobec inwestowania? N=1124

47%

24% 16%

9%4%

W grupie inwestorów, podobnie jak wśród ogółu Polaków na dwóch pierwszych 
miejscach pod względem doświadczenia inwestycyjnego są fundusze inwestycyjne  
i akcje, przy czym w sposób oczywisty inwestorzy mieli z tymi instrumentami dużo 
więcej doświadczeń niż ogół Polaków – 65% miało doświadczenie z funduszami  
inwestycyjnymi, a 61% z inwestowaniem w akcje.
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Podobnie jak w wielu innych aspektach życia, brak doświadczeń z inwestowaniem 
nie przeszkadza większości Polakom mieć bardzo ugruntowany pogląd na ten temat. 
Opinie te pokazują, z czego mogą wynikać opory wielu osób przed inwestowaniem. 
Aż 58% Polaków jest przekonanych, że aby inwestować trzeba mieć dużą wiedzę na  
temat finansów i ekonomii. Drugą potencjalną barierą przed inwestowaniem, jest  
przekonanie, że aby inwestować trzeba mieć duże pieniądze. Tu jednak zdania są 
podzielone: podobna grupa Polaków zgadza się z tym twierdzeniem (40%), ale niemal 
tyle samo jest zdania, że nawet nie mając dużych kwot, można zacząć inwestować 
(38%). Aktywne inwestowanie środków kojarzy się jednak nadal z pewnym ryzykiem  
– zdaniem 34% Polaków jest to działanie dla ryzykantów.

Obawy Polaków znajdują odzwierciedlenie także w tym, jakie formy inwestycji są 
przez nich uznawane za najkorzystniejsze. Zdecydowanie niekwestionowanym 
liderem są nieruchomości – ponad połowa Polaków (58%) uważa je za  
najbezpieczniejszą i najbardziej rentowną formę lokowania kapitału.  
Popularność inwestycji w nieruchomości utrzymuje się od lat, mimo rosnących  
cen i pojawiania się coraz to nowych form lokowania pieniędzy, chociażby  
w instrumenty finansowe. Na kolejnych miejscach za korzystne uważane 
jest inwestowanie w metale szlachetne (33%) i dzieła sztuki (18%). Korzystne  
zdaniem Polaków są zatem te inwestycje, które mają charakter 
fizycznych obiektów – są one namacalne, a więc wydają się bezpieczne 
(bo nie znikną tak łatwo) i zrozumiałe. To są formy wybieranie, przede  
wszystkim przez osoby starsze.

Najbardziej pozytywnie nastawieni wobec 
inwestowania są najmłodsi (18-24 lata)  

– 37% osób z tej grupy deklaruje  
pozytywny stosunek wobec  

inwestowania
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Na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami na temat inwestowania i produk-
tów inwestycyjnych? N=1124

W kontrze do wartości namacalnych bardzo wysokie miejsce zajmują kryptowaluty. 
Ten rodzaj inwestycji aż 13% Polaków uznało za jedną z najkorzystniejszych form 
inwestowania. Nie zaskakuje, że w większości są to osoby młode (28% osób w wieku  
18-24 lata i 24% w grupie 25-34-latków). Z wiekiem wyraźnie maleje zainteresowanie tym 
sposobem inwestowania – wśród osób powyżej 45 roku życia tylko około 7% Polaków 
postrzega tę formę inwestycji jako korzystną. Ta popularność kryptowalut zdaje się być 
odzwierciedleniem postrzegania tego sposobu inwestowania przede wszystkim przez 
pryzmat potencjalnych korzyści (o których ostatnio jest coraz więcej w mediach), z 
pominięciem potencjalnych strat, które bardzo szybko mogą doprowadzić do utraty 
nawet całości oszczędności. 

Aż 58% Polaków jest przekonanych, że  
najkorzystniejszą formą lokaty kapitału są 

nieruchomości

6%

8%

3%

10%

5%

4%

3%

5%

5%

3%

14%

22%

11%

14%

14%

17%

8%

15%

16%

7%

62%

49%

58%

47%

52%

44%

52%

42%

39%

33%

16%

19%

21%

24%

22%

27%

30%

31%

29%

39%

2%

2%

7%

5%

7%

7%

6%

7%

11%

19%

Obecnie na rynku oferta finansowych produktów
inwestycyjnych jest korzystna dla inwestorów

Nawet nie mając dużej wiedzy na ten temat, można
mieć zyski z inwestowania

Na inwestycjach więcej można stracić niż zyskać

Inwestował(a)bym więcej, gdyby była korzystna oferta
inwestycyjna na rynku

W obecnych czasach nie opłaca się trzymać pieniędzy
na koncie, lepiej jest je zainwestować w instrumenty

finansowe

Inwestowanie jest tylko dla ryzykantów

Obecnie na rynku jest duża oferta finansowych
produktów inwestycyjnych

Nawet nie mając dużych kwot pieniędzy, można
zacząć inwestować

Żeby inwestować trzeba mieć duże pieniądze

Żeby inwestować trzeba mieć dużą wiedzę na temat
finansów i ekonomii

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam ani tak, ani nie raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam



20

Jak się Panu/i wydaje, jakie są najkorzystniejsze formy inwestowania? N=1124 
(możliwość wyboru max. 3 odpowiedzi)

4%

4%

9%

10%

10%

13%

14%

16%

18%

33%

58%

Inne

Startupy

Fundusze inwestycyjne

Kamienie szlachetne

Handel walutami

Kryptowaluty

Obligacje

Na giełdzie papierów wartościowych

Działa sztuki, np. obrazy

Metale szlachetne, np. złoto

Nieruchomości

Mężczyźni; osoby w wieku 45-54 lata

Mężczyźni; osoby w wieku 18-34 lata

Kobiety;  
osoby w wieku  
45-54 lata

Rosnącą gwiazdą w świecie inwestycji w 
świadomości Polaków są kryptowaluty  

– tę formę inwestycji za korzystną  
uważa 13%
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Czy słyszał/a Pan/i o alternatywnych sposobach inwestowania?N=1124

Polacy a alternatywne sposoby inwestowania

Ostatnio coraz więcej mówi się o alternatywnych sposobach inwestowania.  
Przeprowadzone badanie pokazało, że 14% Polaków twierdzi, że słyszało o tym  
sposobie inwestowania i są to głównie mężczyźni (18% vs 10% kobiet), osoby najstarsze 
i z wyższym wykształceniem. Rozumieją oni w większości tę formę inwestycji jako  
alternatywną wobec lokat czy innych inwestycji bankowych. Zapytani o to, czym są  
alternatywne sposoby inwestowania, najczęściej wskazują kryptowaluty (41%),  
nieruchomości (17%), metale szlachetne (14%) czy Forex (12%), co pokazuje, że różne 
osoby rozumieją to pojęcie w różny sposób. 

86%

14%

86% Polaków nie słyszało  
o alternatywnych sposobach  

inwestowania
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Co to są alternatywne sposoby inwestowania? 
(pytanie otwarte; możliwość podania więcej, niż jednej odpowiedzi) N=168

26%

13%

7%

9%

11%

11%

11%

11%

12%

14%

17%

41%

nie wiem

inne

zakup działek

akcje/obligacje

wino

dzieła sztuki

kamienie szlachetne

startupy

Forex

metale szlachetne

nieruchomości

kryptowaluty

Zapytani następnie o to, czy słyszeli, czym są Alternatywne Spółki Inwestycyjne 
(ASI), Polacy zadeklarowali niewielki poziom znajomości tej formy ulokowania swoich  
finansów – jedynie 3% twierdzi, że inwestuje środki za pomocą ASI, natomiast 13%  
odpowiedziało, że zna ten sposób inwestowania, ale z niego nie korzysta. Z kolei aż 59% 
w ogóle o tej formie inwestycji finansowych nie słyszało, a 24% twierdzi, że słyszało  
o ASI, ale nie do końca wie, co to takiego jest. Niska znajomość przekłada się także na 
niskie zainteresowanie tą formą lokowania środków – wydaje się ona interesująca dla 
20% Polaków, natomiast połowa (51%) jeszcze nie ma zdania na ten temat. Największe 
zainteresowanie ASI widać wśród najmłodszych respondentów, którzy wydają się być 
najbardziej otwarci na nowe sposoby pomnażania kapitału.  

O Alternatywnych Spółkach  
Inwestycyjnych słyszało 13% Polaków, a 

doświadczenia inwestycyjne z ASI  
miało/ma 3%
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Tak, znam i mam tam
zainwestowane pieniądze

Tak, znam i wiem, co to
jest, ale nie korzystam

Słyszałem/am o tym, ale
nie wiem, co to dokładnie
jest

Nie, nie słyszałem/am o
tym

Czy zna Pan/i ten sposób inwestowania? N=1124

Na ile interesujący wydaje się Panu/i ten sposób inwestowania? N=1124

Alternatywna Spółka Inwestycyjna to spółka, której 
celem jest pozyskiwanie środków od wielu inwestorów, 
by w ich interesie inwestować i pomnażać te środki. 
Najczęściej spółki te inwestują kapitał  
inwestorów w młode, szybko rosnące biznesy  
(startupy) lub przedsiębiorstwa, które potrzebują  
finansowania, by zwiększać sprzedaż i poszerzać  
rynki zbytu.

59% 24%

13%

3%

12%

17%

51%

17%

3%

Zdecydowanie
nieinteresujący

Raczej nieinteresujący

Ani tak, ani nie

Raczej interesujący

Zdecydowanie interesujący



24

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że inwestowanie pasywne o niewielkim ryzyku się 
skończyło – niskie stopy procentowe i wysoka inflacja powoduje, że w 2021 roku  
banki oferują polskim klientom stratę praktycznie na każdym produkcie 
oszczędnościowym. W obecnej sytuacji wypracowanie jakiegokolwiek zysku z  
inwestycji jest zatem nieodłącznie związane z koniecznością zaakceptowania 
nieco wyższego ryzyka. Tym ryzykiem można oczywiście zarządzać przy  
odpowiednim poziomie wiedzy z zakresu finansów, znajomości trendów rynkowych czy  
technologii, która pozwala na dywersyfikację inwestycji w portfelu. Inwestorzy mają więc  
obecnie trzy możliwości: mogą zachować się pasywnie i ponosić straty, 
zaakceptować duże ryzyko związane z samodzielną inwestycją albo uzyskać pomoc  
specjalistów zarządzających funduszami. Takie możliwości mają, m.in.  
Alternatywne Spółki Inwestycyjne, które spełniają coraz istotniejszą rolę 
w gospodarce. Ich rolą jest łączenie inwestorów z najczęściej młodymi 
przedsiębiorstwami poszukującymi kapitału. Firmy uzyskują w ten sposób 
możliwość rozwoju, a inwestorzy – możliwości inwestycyjne o dużym  
potencjale. Zyskuje też gospodarka jako całość, w tym dzięki postępowi  
technologicznemu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Łukasz Blichewicz 

Prezes Zarządu
Grupa Assay

ASI są realną alternatywą… o której Polacy ciągle mało wiedzą.

W grupie aktywnych inwestorów zdecydowanie więcej osób słyszało o ASI (34%), niż 
wśród ogółu Polaków (14%). Natomiast rozumienie, czym są alternatywne sposoby  
inwestowania, jest w tej grupie podobne do ogółu Polaków – na pierwszym miejscu są 
wymieniane kryptowaluty, potem startupy, nieruchomości i forex. 
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Co pandemia zmieniła w podejściu Polaków  
do oszczędzania i inwestowania?

Pandemia COVID-19 oprócz konsekwencji zdrowotnych przynosi za sobą także zmiany 
w sytuacji ekonomicznej na całym świecie. Kryzys związany z epidemią koronawirusa 
pozbawił pracy i dochodów wielu Polaków. Wiele osób utraciło pracę lub doświadczyło 
spadku dotychczasowych dochodów, spowodowanych przestojami w firmach czy 
mniejszą liczbą zleceń. 

Wydaje się, że stres i niepewność towarzyszące nam w 2020 i w pierwszej połowie 2021 
r. mocno zachwiały poczuciem finansowego bezpieczeństwa – pokazuje to wyraźnie 
tegoroczne badanie Assay Index. Co prawda aż 55% Polaków twierdzi, że stan ich 
finansów nie zmienił się w porównaniu do tego, co było przed pandemią, to jednak w 
przypadku 38% badanych, ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, a zaledwie 8% 
Polaków uważa, że zyskało finansowo na pandemii. 

Kobiety uważają się za bardziej poszkodowane finansowo w wyniku pandemii (17%  
kobiet powiedziało, że ich sytuacja uległa zdecydowanemu pogorszeniu) niż mężczyźni 
(8%). Drugą najbardziej dotkniętą przez pandemię grupę stanowią osoby w wieku  
55-64 lata, czyli jeszcze nie na emeryturze, ale zbliżające się do końca swojej kariery 
zawodowej. Finansowo bardziej ucierpieli mieszkańcy miast (zwłaszcza powyżej 500 
tys. mieszkańców) niż ci ze wsi i mniejszych ośrodków.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej określa Pana/i sytuację materialną w związku 
z wybuchem pandemii? Czy Pana/i sytuacja finansowa uległa:
N=1124

13%

25%

55%

6%

2%

Zdecydowanemu pogorszeniu

Pewnemu pogorszeniu

Jest taka jak była

Pewnemu polepszeniu

Zdecydowanemu polepszeniu

38% Polaków uważa, że pandemia  
pogorszyła ich sytuację finansową.
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Chociaż pandemia to dla Polaków czas niepewny pod względem finansowym, 
to stanowił on okazję do przyjrzenia się własnym finansom i uzmysłowił wiele  
kwestii. Prawie połowie Polaków pandemia uświadomiła, że naprawdę warto regularnie  
odkładać pieniądze, chociaż niewielu (15%) udało się podczas samej pandemii  
rzeczywiście odłożyć lub zainwestować więcej środków finansowych. 

Czy pandemia to dobry czas na inwestycje? Okazuje się, że 16% Polaków tak uważa, 
ale aż 37% ma zdecydowanie przeciwne zdanie. Pandemia to czas niepewności, 
również gospodarczej i z tego powodu po pierwsze nie wiadomo w co inwestować, a 
po drugie w takich czasach ludzie potrzebują łatwego dostępu do gotówki (w razie 
niespodziewanych wydarzeń), a inwestycje finansowe, to zazwyczaj czasowe zamrożenie  
pieniędzy.

Poczucie, iż obecny czas to dobry moment na zaangażowanie swoich nadwyżek  
finansowych, podzielają częściej osoby najmłodsze (w wieku 18-24 lata) oraz najstarsze 
– powyżej 65. Warto zaznaczyć, że osoby najmłodsze są najbardziej pozytywnie  
nastawione wobec inwestowania w ogóle, niezależnie od sytuacji na świecie. Także 
osoby z wykształceniem wyższym oraz posiadające wyższe dochody postrzegają czas 
pandemii jako okres, w którym warto inwestować środki.

Proszę przeczytać poniższe stwierdzenia i zaznaczyć, na ile zgadza się Pan/i bądź nie 
zgadza się z każdym z nich. N=1124

26%

13%

12%

5%

3%

3%

27%

24%

16%

8%

8%

5%

32%

47%

41%

37%

39%

35%

12%

13%

23%

37%

37%

40%

3%

3%

7%

13%

13%

17%

„Dzięki pandemii” odłożyłem/ 
zainwestowałem więcej środków finansowych

Czas pandemii to dobry moment na
inwestowanie

Zamknięcie sklepów i restauracji oraz praca
zdalna zmniejszyło moje wydatki

Pandemia uświadomiła mi, że warto
regularnie odkładać pieniądze

Ludzie mają teraz mniej pieniędzy, więc też
mniej inwestują

Pandemia to tak niepewne czasy, że nie
wiadomo, w co inwestować

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam ani tak, ani nie raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
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Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie

Raczej tak Zdecydowanie tak

Chociaż przeciętny Polak w trakcie kryzysu spowodowanego koronawirusem nie był 
w stanie oszczędzać ani inwestować więcej niż wcześniej, to sytuacja ta uświadomiła 
wielu, jak duże znaczenie ma posiadanie oszczędności w trudnych czasach. Zdaje się 
to być więc pierwszym krokiem do gromadzenia nadwyżek finansowych w przyszłości. 
Chociaż dla przeciętnego Polaka inwestowanie w niepewnych czasach nie wydaje się 
być dobrym pomysłem, to w przeciwieństwie do nich aktywni inwestorzy są świadomi 
korzyści, jakie niesie za sobą wyrzeczenie się części bieżącej konsumpcji na rzecz 
przyszłych zysków.

Jak się Pan/i wydaje, czy obecnie jest dobry moment na inwestowanie? N=1124

42%

13% 16%

25%

4%

Tylko 16% Polaków uważa, 
że kryzys związany z pandemią 

to dobry czas  

Warto zwrócić uwagę, że osoby z doświadczeniem inwestycyjnym znacznie 
częściej postrzegają pandemię jako zdecydowanie dobry moment na inwestowanie 
– 43% inwestorów zgadza się z tym stwierdzeniem vs. tylko 16% w całej populacji  
Polaków. Obecni inwestorzy mają więc zdanie odmienne niż reszta Polaków na temat  
inwestowania w trakcie pandemii – i chociaż też wielu z nich wskazuje na pogorszenie 
swoich finansów w związku z pandemią (31% inwestorów), to dostrzegają potencjał  
inwestycyjny obecnego kryzysu.
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Kryzysy z zasady są bardzo dobrym momentem na inwestycje. Z kilku powodów: po 
pierwsze można wtedy kupić aktywa taniej, po drugie wzrosty po okresie kryzysu 
są zazwyczaj szybsze a ryzyko inwestycji na rosnącym rynku niższe. Przykładem 
tego był kryzys finansowy roku 2008 związany z upadkiem kilku potężnych  
instytucji finansowych, w tym Lehman Brothers. Nie jest tajemnicą, że Ci, którzy 
zainwestowali w momencie największych spadków wartości, zarobili najwięcej na 
późniejszym odbiciu. Z obecną sytuacją pandemiczną jest taki „problem”, że światowa 
gospodarka… już dawno wyszła z kryzysu. Mimo szalejącej pandemii, światowe indeksy 
giełdowe wróciły do poprzednich poziomów już jesienią 2020 roku i teraz właśnie biją swoje  
rekordy (GPW też nieźle sobie radzi). I to w czasie, kiedy statystyczny Kowalski obawia 
się czwartej fali pandemii. Wygląda więc na to, że w przypadku większości Polaków,  
ciągle mamy do czynienia jedynie z kryzysem na poziomie mentalnym. Obecna w 
głowach obawa powstrzymuje wielu ludzi przed inwestycjami, bo „być może będę  
potrzebował pieniędzy na czarną godzinę”. Kryzys gospodarczy wywołany  
pandemią jest zatem inny w swoim charakterze niż te poprzednie. Poza oczekiwanym  
popandemicznym ogólnym ożywieniem gospodarczym, indywidualnym inwestycjom 
sprzyja teraz kombinacja niskich stóp procentowych i – w Polsce – wysoka,  
bo 5-procentowa inflacja. Stąd ludzie uciekają z przynoszącymi realne straty  
depozytami bankowymi i lokują swoje środki w dobre i sprawdzone fundusze private 
equity oraz venture capital. Zwłaszcza te ostatnie, które inwestują w nowe technologie, 
mają znakomite perspektywy, bo kryzys to inkubator innowacyjnych startupów 
oferujących wysokie stopy zwrotu z inwestycji. 

Iwo Rybacki 

Członek Zarządu
Grupa Assay

Assay Index – wskaźnik gotowości inwestycyjnej

Assay Index jest wskaźnikiem pokazującym, czy Polacy są gotowi do inwestowania  
– na ile postrzegają inwestowanie, jako właściwy sposób zagospodarowania swoich  
nadwyżek finansowych, jak bardzo są otwarci na różne formy inwestowania w przyszłości 
oraz jak duże mają doświadczenie inwestycyjne. 

Assay Index mierzy stosunek Polaków do inwestowania poprzez pomiar  
wskaźników opartych na różnych aspektach nastawienia do inwestowania.

Kryzys to dobry moment na inwestycje
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PRZEKONANIE

POTENCJAŁ

DOŚWIADCZENIE

49/100

Assay Index total

związane jest z postrzeganiem 
i nastawieniem do inwestowania 

jest odzwierciedleniem tzw.  
potencjału behawioralnego

związane z zachowaniem  
w obszarze oszczędzania / inwe-
stowania

• Assay Index przyjmuje wartości od 0 do 100.

• Wskaźnik został stworzony na podstawie opisanych w poprzednich rozdziałach  
 wyników badania.

• Hipotetyczną wartość 0 wskaźnika Assay Index otrzymuje osoba posiadająca   
 zerowe doświadczenie i zupełny brak otwartości w stosunku do inwestowania  
 oraz ma najbardziej negatywne przekonania na temat inwestowania.  

• Hipotetyczną wartość 100 wskaźnika Assay Index może osiągnąć osoba, która  
 przejawia maksimum zachowań inwestycyjnych mierzonych w badaniu, jest  
 najbardziej otwarta na różne doświadczenia związane z inwestowaniem oraz  
 ma najbardziej pozytywne postawy wobec inwestowania.

• Pozostałe osoby w populacji mają wartości zróżnicowane w zależności  
 od przekonań i poziomu przejawianych zachowań inwestycyjnych.

• Assay Index jest kombinacją trzech komponentów (również zbudowanych  
 w skali od 0 do 100):

28/100

22/100

33/100
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Ogólny wskaźnik Assay Index w populacji Polaków wynosi 33 (na skali od 0 do 100). 
Mogłoby się wydawać, że jest to wartość niska, natomiast należy pamiętać, że 
wartość 100 uzyskuje osoba, którą można nazwać „najbardziej dojrzałą inwestycyjnie”. 
Konkluzja jest zatem taka, że Polacy statystycznie są w 1/3 drogi do pełnej dojrzałości 
inwestycyjnej. 

Najniższą wartość osiąga wśród Polaków wskaźnik Doświadczenia (22 na 100). Taki 
wynik nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że komponent ten oparty jest głównie na 
dotychczasowym doświadczeniu z oszczędzaniem i inwestowaniem środków, które  
– jak pokazują wcześniej zaprezentowane wyniki – nie jest wśród Polaków duże. Pewnym 
optymizmem napawają natomiast wyższe wyniki wskaźników Potencjału, a zwłaszcza 
Przekonań, a więc nastawienia do instrumentów inwestycyjnych oraz inwestowania 
w ogóle. Polacy, mimo relatywnie niewielkiego doświadczenia z inwestowaniem, 
charakteryzują się dość dużą otwartością i pozytywnymi przekonaniami na temat 
tego sposobu zarządzania nadwyżką finansową. 

Polacy statystycznie są w 1/3 drogi 
do pełnej gotowości inwestycyjnej

Zarówno w przypadku ogólnego wskaźnika, jak i jego poszczególnych komponentów 
widać różnice w poziomach w zależności od zmiennych społeczno-demograficznych. 
Ogólny wskaźnik Assay Index jest nieco wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet, 
równocześnie związane to jest głównie z wyższym wśród mężczyzn wskaźnikiem 
komponentu Doświadczenia. Nieco wyższą wartość indeks uzyskuje także wśród 
osób młodszych, a niższą wśród starszych (55+). W tym przypadku jednak nie jest to 
związane z różnicami na poziomie doświadczeń, ale wyższymi wskaźnikami Potencjału 
oraz Przekonań. Młodsze osoby, choć nie mają jeszcze doświadczeń z inwestowaniem, 
to wykazują większą otwartość wobec tego sposobu zarządzania nadwyżkami 
finansowymi.
Zarówno w przypadku wartości ogólnego wskaźnika Assay Index, jak i poszczególnych 
jego komponentów, zaobserwować można wyższe wyniki w przypadku osób o wyższym 
wykształceniu, wyższych dochodach, a co warto podkreślić także tych, które bardziej 
pozytywnie oceniają swoją sytuację materialną.
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Badanie Assay Index pokazało, że Polacy są cały czas na początku drogi do uzyskania 
pełnej „gotowości inwestycyjnej”, kiedy inwestowanie jest swobodnie wykorzystywanym 
instrumentem finansowym. Ogłoszony właśnie Assay Index osiągnął w tym momencie 
wartość 33 na 100-stopniowej skali. Można przypuszczać, że w krajach zachodnich 
indeks ten miałby wyraźnie wyższą wartość przede wszystkim ze względu na większe 
doświadczenia z inwestowaniem.

Można zakładać, że Assay Index będzie rósł w nadchodzących latach. Brak sprzyjających 
warunków do trzymania gotówki na koncie bankowym, ale przede wszystkim oswojenie 
się z różnymi formami aktywnego inwestowania oraz wzrost przekonania, że potrafię, 
dam radę i że to jest dla mnie, spowoduje większą otwartość na inwestycje w różne 
instrumenty finansowe i korzystanie z nich. Wysoki wskaźnik komponentu Przekonania 
pokazuje, że już teraz jest wielu Polaków gotowych do inwestowania i pozwala on 
przypuszczać, że kolejnym krokiem będzie zmiana zachowania w tym kierunku. 

Dominika Maison 

Prof. Psychologii na UW, 
Prezes Maison&Partners

Assay Index pokazuje, że chęć  
inwestowania wśród Polaków jest na 

poziomie dwukrotnie wyższym niż 
poczucie realnych możliwości. Barierą jest 

też poczucie braku wiedzy dotyczącej  
produktów inwestycyjnych

Czy Polacy będą więcej inwestować? 
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Podsumowanie
raportu
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Oszczędności Polaków

Doświadczenie z inwestowaniem

Nastawienie oraz gotowość do oszczędzania

 56% Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności pieniężnych.

 Statystyczny Polak deklarujący oszczędności zgromadził średnio 29 688 zł.

 65% wszystkich oszczędzających ma mniej niż 30 000 zł.  

 Około 1/3 osób posiadających oszczędności byłoby w stanie się za nie   
 utrzymać przez maksymalnie 2 miesiące. Kolejnym 32% osób  
 wystarczyłyby na ponad pół roku.

 Polacy najczęściej trzymają oszczędności na koncie bieżącym (39%) lub 
 oszczędnościowym (34%), także na lokacie terminowej (19%). 25% Polaków  
 ma je po prostu w domu. Niektórzy posiadają wszystkie te produkty bankowe 
 (procenty nie sumują się do 100). Odsetek osób kupujących zaawansowane 
 produkty inwestycyjne jest znacznie mniejszy i wynosi od 6% w przypadku 
 funduszy oraz polis inwestycyjnych do 1% w przypadku ASI. 

 Większość Polaków nie ma żadnych doświadczeń z inwestycjami (61%) lub  
 ma bardzo małe (25%). 

 Poziom znajomości i korzystania z produktów inwestycyjnych jest niski.
 Stosunkowo najwięcej osób miało doświadczenia z akcjami oraz  
 funduszami inwestycyjnymi. 

 Polacy są mocno podzieleni w kwestii inwestowania – 28% ma nastawienie 
 pozytywne, a 25% negatywne. Najwięcej jest jednak osób (47%)  
 wykazujących obojętność wobec kwestii inwestycji osobistych. 

 Inwestowanie przede wszystkim kojarzy się z czymś skomplikowanym, 
 wymagającym specjalistycznej wiedzy – przez co mało dostępnym dla 
 „przeciętnego Kowalskiego”. 

 Polacy wykazują większą gotowość wobec oszczędzania (kojarzącego 
 się z większym bezpieczeństwem) niż inwestowania. 
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Wiedza nt. Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych

Pandemia COVID-19 a sytuacja finansowa Polaków

Assay Index

 Wiedza Polaków dotycząca ASI jest bardzo niska – taka forma  
 inwestowa nia jest niemal nieznana, kojarzona z kryptowalutami.  
 Lepiej jest w grupie aktywnych inwestorów, z których 35% słyszało o takiej  
 formie inwestowania, a 5% z niej korzysta.

 Choć większość Polaków nie odbiera swojej sytuacji materialnej  
 negatywnie, to niemal 40% ma poczucie, że pogorszyła się ona  
 w wyniku pandemii. 

 Pandemia sprawiła, że wśród Polaków wzrosła potrzeba posiadania  
 oszczędności, jednocześnie zwiększyła niepewność i zagubienie  
 w kwestii inwestowania i wyboru produktów inwestycyjnych. 

 Ogólny wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków Assay Index ma  
 średnią wartość 33 (na skali od 0 do 100). 

 Najniższą wartość indeksu Polacy uzyskują na komponencie 
 Doświadczenie – średnia dla ogółu to 22 (na skali od 0 do 100).  
 Komponent ten związany jest z wcześniejszymi zachowaniami Polaków  
 w obszarze  oszczędzania oraz inwestowania. 

 Nieco wyższą wartość widać w przypadku komponentu Potencjał, 
 określającego gotowość wobec inwestowania oraz otwartość na różne 
 produkty inwestycyjne – średnia dla ogółu to 28 (na skali od 0 do 100). 

 Najwyższy wynik Polacy uzyskują na komponencie Przekonania, który
 jest związany z postawami wobec inwestowania oraz postrzeganiem 
 otoczenia rynkowego – średnia wartość dla ogółu to 49 (na skali od  
 0 do 100).  
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Charakterystyka demograficzna próby

Wielkość miejsca zamieszkania

Wiek

Województwo Wykształcenie

Status Zawodowy

5%
15%

34%
9%

7%
30%

podstawowe / gimnazjum
zasadnicze

średnie
pomaturalne / policealne

licencjat
ukończone studia wyższe

14%

20%

16%

18%

32%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

43%

9%

6%

2%

16%

22%

8%

umowa o pracę

umowa zlecenie

własna działalność…

umowa o dzieło

obecnie nie pracuję

emeryt / rencista

uczeń / student

6%
6%
7%

2%
8%
7%

13%
2%
7%

4%
5%

13%
2%
3%

10%
6%

dolnośląskie

lubelskie

łódzkie

mazowieckie

podkarpackie

pomorskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

38%
13%

20%
18%

12%

wieś

małe miasto (do 20 tys. mieszkańców)

średnie miasto (od 20 do 99 tys. mieszkańców)

duże miasto (od 100 do 500 tys. mieszkańców)

wielkie miasto (powyżej 500 tys. mieszkańców)

52%48%
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Charakterystyka próby pod względem sytuacji 
materialnej 

Średnie miesięczne dochody osobiste („na rękę”)

Średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego
 („na rękę”)

7%

5%

15%

26%

20%

6%

2%

1%

0%

2%

16%

Nie mam dochodów

do 1000 zł

1.001 - 2.000 zł

2.001 - 3.000 zł

3.001 - 5.000 zł

5.001 - 7.000 zł

7.001 - 10.000 zł

10.001 – 25.000 zł

25.001 zł lub więcej

nie wiem

odmowa odpowiedzi

61% 
między 
1-5 tys. zł

2%

3%

8%

13%

23%

16%

12%

4%

0%

4%

15%

brak dochodu

do 1000 zł

1.001 - 2.000 zł

2.001 - 3.000 zł

3.001 - 5.000 zł

5.001 - 7.000 zł

7.001 - 10.000 zł

10.001 – 25.000 zł

25.001 zł lub więcej

nie wiem

odmawiam odpowiedzi

52% 
między 
2-7 tys. zł
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