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Wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy Assay przez

Sierpień 2021

Niniejsze badanie miało na celu poznanie zachowań  i postaw obecnych oraz potencjalnych inwestorów 
w zakresie inwestowania w produkty finansowe. Badanie przeprowadziła firma Maison&Partners w maju 
2021 roku. Ankieta online została zrealizowana przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na próbie 
366 osób obecnie inwestujących (posiadających minimum jeden finansowy produkt inwestycyjny  
– z wyłączeniem lokat i nieruchomości) oraz 312 osób potencjalnie skłonnych do rozpoczęcia inwestycji 
(posiadających dochody powyżej średniej oraz nadwyżki finansowe, które obecnie przechowują na koncie, 
ale nie odrzucają perspektywy zainwestowania ich w przyszłości; mają także pozytywny lub neutralny 
stosunek do inwestowania). 

Informacja metodologiczna
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Inwestorzy, zgodnie z założeniem badania, to grupa osób posiadająca jakieś inwestycje 
w instrumenty finansowe. Osoby te mają zainwestowane wyższe kwoty niż przeciętni 
Polacy  – prawie połowa z nich (49%) zainwestowała ponad 30 000 zł, w tym 15% ma 
inwestycje w wysokości 50-100 tys. zł, a 17% ponad 100 000 zł. Wyższe kwoty częściej 
inwestują mężczyźni, najstarsi oraz – co nie jest zaskoczeniem – osoby o najwyższych 
dochodach. 

Wśród inwestorów najbardziej popularnym produktem finansowym są lokaty (60% 
inwestorów posiada lokatę), a następnie fundusze inwestycyjne (posiadane przez 
połowę tej grupy). Popularnością – szczególnie wśród młodszych inwestorów – cieszą 
się także akcje (45%) i obligacje (34%) z których korzystają najczęściej najbogatsi. 
Wielu aktywnych inwestorów oprócz instrumentów finansowych posiada również 
inwestycje pozafinansowe, wśród których najpopularniejsze są nieruchomości – 42% 
respondentów ulokowało w nich swoje środki.

Oszczędności i inwestycje - obecni inwestorzy

Kiedy popatrzymy na portfel aktywnych inwestorów, to nie dziwi w nim obecność 
akcji, obligacji, funduszy, czy polis inwestycyjnych. Ale już w zdumienie wprawić może 
fakt, że także w tej grupie najpopularniejszą formą inwestycji jest lokata – posiada 
ją 60% aktywnych inwestorów. Przy niskich stopach procentowych i wysokiej inflacji 
lokaty gwarantują faktyczną utratę wartości kapitału, czego – zwłaszcza ci aktywni 
inwestorzy powinni być świadomi. Zmianę jednak już widać w danych NBP: w okresie 
od lutego do lipca, czyli w ciągu 5 miesięcy, z lokat odpłynęło 53 mld zł. Częściowo 
zasilają one fundusze, w tym te inwestujące w startupy, ale wielu inwestorów wybiera 
nieruchomości, złoto, dzieła sztuki. W kontrze do tej namacalności popularność – głównie 
wśród młodych inwestorów – zdobywają kryptowaluty.

Aktywni inwestorzy zbyt wolno przenoszą pieniądze z lokat

Paweł Kruszyński 

Członek Zarządu 
Grupa Assay
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Jak inwestują aktywni inwestorzy?

Inwestorzy również częściej niż przeciętni Polacy mają niezagospodarowane nadwyżki 
finansowe. Aż 78% inwestorów poza produktami inwestycyjnymi posiada też 
oszczędności, a połowa z nich ma kwoty wolnych środków powyżej 30 000 zł (w tym 
14% powyżej 100 000 zł). Patrząc szerzej na posiadane przez inwestorów oszczędności 
pieniężne okazuje się, że 33% osób posiadających takie nadwyżki byłaby w stanie 
żyć z nich przez 6 do 12 miesięcy, a kolejne 36% ponad rok. Wynik ten pokazuje, że 
inwestorzy to osoby zabezpieczone finansowo nie tylko poprzez instrument finansowy, 
ale również dzięki posiadaniu nieruchomości, oraz innych dóbr łatwiej zbywalnych.

Zwolennikami samodzielnego inwestowania bez pomocy doradców jest 1/3 inwestorów. 
O połowę mniejszą grupę stanowią osoby, które inwestują wyłącznie przy pomocy 
doradcy (14%). Najwięcej jest jednak tych, którzy mają zarówno doświadczenie z 
samodzielnym inwestowaniem, jak i kontaktem z doradcami inwestycyjnymi (55%). Co 
ciekawe, preferencje, czy inwestować samodzielnie czy nie, zależą wyłącznie od różnic 
indywidualnych między inwestorami, a nie na przykład od inwestowanych kwot. 
Najwięcej doświadczeń aktywni inwestorzy mieli kiedykolwiek (niekoniecznie obecnie) z 
funduszami inwestycyjnymi (65%) oraz z akcjami (61%). Ponadto większość inwestorów, 
nawet jeżeli nie inwestowała w te instrumenty finansowe, to je zna. 
Najrzadziej natomiast wskazywane było korzystanie z Alternatywnych Spółek 
Inwestycyjnych (ASI) – chociaż i tak statystycznie w tej grupie znajomość ASI wygląda 
nieźle – 9% inwestorów miało doświadczenie inwestycyjne z tym instrumentem 
finansowym, a 33% zna i słyszało o nim, chociaż z niego nie korzystało. Mimo, że 
ta forma inwestycji jest wskazywana przez najmniejszą grupę inwestorów, to jednak, 
biorąc pod uwagę, że jest to produkt nowy, grupa osób, do których dotarły informacje 
o jego istnieniu, jest relatywnie duża. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na ulokowanie 
swoich funduszy w ASI, zrobili to najczęściej pod wpływem rekomendacji doradców 
oraz przekonania o atrakcyjności tego produktu w obecnej sytuacji rynkowej.

Gdyby nagle zdarzyła się taka sytuacja, że musiał(a)by Pani żyć tylko ze zgromadzonych 
oszczędności pieniężnych, to na jak długo by one Panu/i starczyły? N=248

1%

6%

16%

33%

36%

9%

Mniej niż miesiąc

Około 1-2 miesiące

Około 3-5 miesięcy

Około 6-12 miesięcy

Na ponad rok

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Rynek finansowy zmienia się bardzo dynamicznie – pojawiają się na nim coraz to 
nowe produkty inwestycyjne. Dlatego coraz więcej inwestorów korzysta z doradztwa 
inwestycyjnego i nie podejmuje wszystkich decyzji samodzielnie. Z doradztwa 
inwestycyjnego korzysta (przynajmniej czasami) aż 69% aktywnych inwestorów. Co 
ciekawe, jak pokazało przeprowadzone badanie, to czy inwestor korzysta z doradztwa 
(indywidualnego lub wyspecjalizowanej firmy) czy też nie, nie zależy od kwot 
przeznaczanych na inwestycje finansowe. Prawdopodobnie jest to bardziej związane z 
różnymi cechami psychologicznymi konkretnego inwestora, jak np. poczucia kompetencji 
finansowych, potrzeby kontroli czy też posiadanie chęci i czasu na zgłębianie coraz 
bardziej skomplikowanych ofert inwestycyjnych.  

Coraz więcej inwestorów korzysta z doradców finansowych

Z których z poniższych produktów inwestycyjnych zdarzyło się Panu/i korzystać?

65%

61%

48%

35%

19%

10%

26%

31%

39%

43%

42%

33%

10%

8%

12%

22%

39%

58%

Fundusze inwestycyjne

Akcje

Obligacje skarbowe

Polisy inwestycyjne

Obligacje korporacyjne

Alternatywne spółki
inwestycyjne (ASI, venture

capital, private equity)

Tak, korzystał{em/am} lub korzystam

Nie, nie korzystał{em/am}, ale znam ten produkt / słyszał{em/am} o nim

Nie, nie korzystał{em/am} i nie znam tego produktu

Dominika Maison 

Prof. Psychologii na UW, 
Prezes Maison&Partners
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Zaznaczył/a Pan/i, że korzystał/a lub korzysta z funduszy inwestycyjnych. 
Jakie są główne powody, dla których zdecydował/a się Pan/i na ten produkt 
inwestycyjny? Proszę wskazać maksymalnie 2 powody (najważniejsze) N=237

Jak są wybierane różne instrumenty finansowe?

Jednym z podstawowych czynników wyboru dostępnych na rynku instrumentów 
finansowych jest wpływ doradcy. Dwa produkty, w których wyborze rola doradcy 
finansowego wydaje się największa, to: polisy inwestycyjne (41% inwestorów, którzy 
wybrali ten produkt, zrobiło to pod wpływem doradcy) oraz obligacje korporacyjne 
(40%).
 
Fundusze inwestycyjne, najbardziej popularne instrumenty finansowe wśród inwestorów, 
są wybierane z bardzo zróżnicowanych powodów: z polecenia doradcy (25% wskazań), 
ze względu na poczucie, że jest to ogólnie dobry sposób inwestycji (23%) oraz z 
powodu przekonania o dużych zyskach (22%). Z polecenia doradcy częściej korzystały 
inwestujące kobiety, a osoby najmłodsze były najbardziej przekonane o zyskowności 
tej formy inwestycji. 

Akcje wybierane są przede wszystkim jako opcja, która daje możliwość dużego zysku 
(37% inwestorów podaje ten powód jako jeden z dwóch najważniejszych, dla których 
wybiera akcje). Są one postrzegane także jako dobre rozwiązanie w sytuacji mającej 
miejsce obecnie (23% odpowiedzi wskazujących tę motywację jako jedną z dwóch 
najważniejszych) oraz ogólnie dobra opcja lokowania finansów (22% odpowiedzi). 

Obligacje skarbowe są instrumentem finansowym wybieranym z nieco innych powodów 
niż akcje i fundusze. Tu dominuje przede wszystkim przekonanie o niskim ryzyku 
inwestycji, czyli postrzeganie ich jako najbardziej bezpiecznej opcji – aż 65% inwestorów 
wskazuje tę motywację jako jedną z dwóch najważniejszych. Inwestujący w ten sposób 
mówią o niewielkich – choć (niemal) pewnych – zyskach, jakie oferuje to rozwiązanie  

25%

23%

22%

21%

19%

16%

1%

Polecił mi ją doradca

Jest to produkt ogólnie
polecany do inwestowania

To opcja, która daje duże
zyski

Jest to dobre rozwiązanie
na obecne czasy

To stosunkowo bezpieczna
(mało ryzykowna) opcja…

To opcja, która daje
(niemal) pewny zysk

Inny powód
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Potencjalni inwestorzy to osoby 
zdefiniowane podczas doboru próby jako 

skłonne do rozpoczęcia inwestycji  
– posiadające dochody powyżej średniej  
oraz nadwyżki finansowe, które obecnie 

raczej pasywnie „trzymają”, np. na 
koncie, ale nie odrzucają perspektywy 

zainwestowania ich w przyszłości. Mają 
pozytywny lub neutralny stosunek do 

inwestowania.  

– 29% wskazań. Tylko 7% pytanych wskazało w przypadku tego instrumentu wysokość 
zysku jako jedną z głównych motywacji. Na marginesie dodać tu należy, że przy 
ogłoszonym przez NBP poziomie inflacji rok do roku za sierpień 2021 (5,4%) obligacje 
skarbowe gwarantują… utratę wartości inwestycji. 
 
Podobnie postrzegane są też obligacje korporacyjne – jako stosunkowo bezpieczne  
i przynoszące niewielki, ale pewny zysk. W odróżnieniu jednak od obligacji skarbowych 
inwestorzy decydują się na nie głównie za sprawą rekomendacji doradców (40% wskazuje 
taką rekomendację jako główny i najważniejszy powód wybrania tego produktu).

Rekomendacja doradców ma duże znaczenie również w przypadku decydowania 
się na polisy inwestycyjne – 41% odpowiadających wskazało ją jako jedną z dwóch 
najważniejszych motywacji lokowania osobistych oszczędności w ten produkt. 
Niemal co czwarty inwestor wskazuje też polisy, jako opcję bezpieczną i przynoszącą 
stosunkowo pewny (choć niewielki) zysk.

Stosunkowo nowy instrument finansowy, jakim jest ASI (Alternatywne Spółki 
Inwestycyjne), jest co prawda cały czas rzadko wybierany, ale równocześnie jest 
postrzegany jako dobre rozwiązanie na obecne czasy (1/3 osób, które zainwestowały w 
ASI zrobiły to z tego właśnie powodu) oraz polecany do inwestowania (31%). Z polecenia 
doradcy skorzystała również 1/3 osób, które zdecydowały się na tę formę inwestycji  
i były to częściej kobiety niż mężczyźni.

Zachowania inwestycyjne – potencjalni inwestorzy
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Potencjalni inwestorzy to osoby, które wszystkie swoje nadwyżki finansowe przechowują 
w postaci gotówki na koncie. Ich oszczędności są jednak nieco niższe niż aktywnych 
inwestorów (aczkolwiek wyższe niż średnia wśród ogółu Polaków posiadających 
oszczędności) i wystarczyłyby im na krótszy okres utrzymania w przypadku utraty 
dochodów. Najczęściej wskazywana kwota oszczędności tej grupy mieści się w 
przedziale 10 000 – 30 000 zł (35%). Wyższe oszczędności, między 30 000 a 100 
000 zł, ma 30% osób w tej grupie, a powyżej 100 000 zł – 12%. Spośród potencjalnych 
inwestorów 29% byłoby w stanie przeżyć bez dochodu od pół roku do roku, a 30% 
– ponad rok. 

Potencjalni inwestorzy posiadane przez siebie oszczędności trzymają głównie na 
kontach oszczędnościowych (55%) oraz na kontach bieżących (36%). Najważniejszy 
powód oszczędzania wśród potencjalnych inwestorów to przekonanie, że warto mieć 
odłożone środki na „czarną godzinę” – jest to w tym przypadku najistotniejsza motywacja 
bez względu na grupę demograficzną. Odpowiedź tę wybrała ponad połowa (56%) 
potencjalnych inwestorów.

Dlaczego osoby z tej grupy nie inwestują posiadanych pieniędzy? Głównym powodem 
jest ich niska wiedza o produktach inwestycyjnych (tak odpowiedziało 39% z nich), 
czyli podobnie jak dla ogółu Polaków. Drugim czynnikiem braku inwestycji jest strach 
przed ryzykiem utraty pieniędzy (35% odpowiadających). Z przeprowadzonych badań 
przebija obawa potencjalnych inwestorów o utratę pieniędzy w wyniku złej inwestycji.

Zaznaczył/a Pan/i, że korzystał/a lub korzysta z akcji. Jakie są główne powody, 
dla których zdecydował/a się Pan/i na ten produkt inwestycyjny? Proszę wskazać 
maksymalnie 2 powody (najważniejsze) N=223

25%

23%

22%

21%

19%

16%

1%

Polecił mi ją doradca

Jest to produkt ogólnie
polecany do inwestowania

To opcja, która daje duże
zyski

Jest to dobre rozwiązanie
na obecne czasy

To stosunkowo bezpieczna
(mało ryzykowna) opcja…

To opcja, która daje
(niemal) pewny zysk

Inny powód
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Część potencjalnych inwestorów, mimo że nie posiada obecnie żadnych inwestycji 
w instrumenty finansowe, ma jednak doświadczenie z produktami inwestycyjnymi  
z przeszłości – zwłaszcza akcjami (20% potencjalnych inwestorów kiedyś je posiadała) 
czy funduszami inwestycyjnymi (19%). Ponieważ jest to grupa, która jeżeli w ogóle 
miała kontakt z inwestycjami, to w przeszłości, nie dziwi fakt, że bardzo słabo znają 
ofertę Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) – 75% nigdy o nich nie słyszała.

Zaznaczył/a Pan/i, że korzystał/a lub korzysta z akcji. Jakie są główne powody, 
dla których zdecydował/a się Pan/i na ten produkt inwestycyjny? Proszę wskazać 
maksymalnie 2 powody (najważniejsze) N=223

20%

19%

15%

13%

4%

4%

54%

46%

56%

36%

33%

22%

26%

35%

29%

51%

63%

75%

 Akcje

 Fundusze inwestycyjne

 Obligacje skarbowe

 Polisy inwestycyjne

 Obligacje korporacyjne

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

Tak, korzystał{em/am} w przeszłości

Nie, nie korzystał{em/am}, ale znam ten produkt / słyszał{em/am} o nim

Nie, nie korzystał{em/am} i nie znam tego produktu
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Styl zarządzania pieniędzmi jest podobny w obu badanych grupach (obecnych 
inwestorów oraz potencjalnych inwestorów) – oszczędności są wynikiem „zostawiania” 
pieniędzy w portfelu co miesiąc lub regularnego, celowego odkładania pewnej części 
dochodu (około 40% odpowiadających dla obu przypadków, w obu grupach). Potencjalni 
inwestorzy mają jednak poczucie niskiej wiedzy o inwestowaniu, a obecni inwestorzy 
zazwyczaj oceniają swoją wiedzę jako średnią. 

Obecni inwestorzy – co nie dziwi – są bardziej nastawieni na zdobywanie wiedzy o 
inwestowaniu i korzystają w tej kwestii z wielu różnych źródeł. Głównym miejscem 
czerpania informacji przez obecnych inwestorów jest internet – portale o tematyce 
finansowej, ogólnej oraz blogi o finansach. Potencjalni inwestorzy deklarują, iż zaglądają 
w te miejsca, ale rzadko.

Spośród dostępnych instrumentów finansowych największy potencjał w tej grupie mają 
obligacje skarbowe (53% nie wyklucza zainwestowania w przyszłości w ten instrument), 
a w dalszej kolejności akcje (40%) oraz fundusze inwestycyjne typu TFI (34%). 

Czy myśli Pan/i, że kiedyś mógłby/mogłaby Pan/i zainwestować swoje pieniądze  
w poniższe rodzaje produktów inwestycyjnych? 

10%

6%

3%

4%

2%

2%

43%

34%

31%

20%

16%

11%

23%

31%

36%

39%

44%

44%

7%

11%

9%

13%

14%

18%

17%

18%

21%

25%

23%

24%

 Obligacje skarbowe

 Akcje

 Fundusze inwestycyjne

 Polisy inwestycyjne

 Obligacje korporacyjne

 Alternatywne spółki inwestycyjne

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

nie wiem/ trudno powiedzieć

Postawy i wiedza o inwestowaniu
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Skąd czerpie Pan/i swoją wiedzę na temat inwestowania? 

Portale internetowe o tematyce finansowej np. Forbes, 
strefainwestorow.pl

Portale internetowe o ogólnej tematyce, np. onet, wp

Blogi dotyczące kwestii finansów i inwestowania

Specjalistyczne tytuły branżowe (w formie papierowej lub 
online), np. Trend, Inwestor

Tygodniki lub miesięczniki opinii (w formie prapierowej
lub online), np. Polityka, Newsweek

Książki (w formie papierowej lub e-book) dotyczącej 
finansów i inwestowania

Media społecznościowe (Facebook, Linkedin, itp.)

Inne

7%

8%

6%

4%

3%

3%

5%

2%

34%

54%

26%

17%

29%

23%

35%

25%

60%

38%

68%

79%

68%

74%

59%

73%

Często korzystam z tego źródła w kontekście
inwestowania
Korzystam, ale rzadko

W ogóle nie korzystam z tego źródła w kontekście
inwestowania

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

33%

32%

25%

22%

22%

20%

19%

14%

45%

51%

38%

43%

42%

41%

38%

42%

22%

17%

37%

35%

36%

40%

43%

43%

Często korzystam z tego źródła w kontekście
inwestowania
Korzystam, ale rzadko

W ogóle nie korzystam z tego źródła w kontekście
inwestowania

Potencjalni inwestorzy mają niewiele doświadczeń inwestycyjnych, najczęściej 
ograniczających się do bankowych produktów oszczędnościowych. Doświadczenia 
obecnych inwestorów są zdecydowanie bardziej zróżnicowane – mają lub mieli oni 
kilka produktów inwestycyjnych (32% vs. 9% potencjalnych inwestorów), podejmowali 
decyzje inwestycyjne samodzielnie (13% vs. 1% potencjalnych inwestorów) lub z pomocą 
doradcy (27% vs. 4%). 

Największe pozytywy inwestowania to – po 45% dla obu grup – poczucie, że pieniądze 
„pracują”. Obecni inwestorzy uważają jednak, że inwestowanie jest ważne, ponieważ 
przynosi większe zyski niż korzystanie z produktów oszczędnościowych (33% vs. 20% 
potencjalni inwestorzy). Potencjalni inwestorzy upatrują możliwość zarobienia pieniędzy 
jako wartości z inwestowania (38% vs. 28% obecni inwestorzy). Równocześnie potencjalni 
inwestorzy mają zdecydowanie niższą akceptację ryzyka niż obecnie inwestujący (56% 
potencjalnych inwestorów vs. 21% obecnych inwestorów unika ryzyka) – ponad połowa 
z nich poszukuje pewnych inwestycji. Są także bardziej zainteresowani inwestowaniem 
z pomocą doradcy. 

Obecnych i potencjalnych inwestorów różni wiele kwestii związanych z postrzeganiem 
inwestowania. Po pierwsze obecnie inwestujący mają większe poczucie, że nie 
należy przetrzymywać pieniędzy i czują większą potrzebę dywersyfikacji produktów 
inwestycyjnych niż potencjalni inwestorzy. Ciekawą różnicą jest również wyższe 
przekonanie potencjalnych niż aktualnych inwestorów, że do inwestowania potrzebna 
jest duża wiedza (67% potencjalni vs. 46% obecni inwestorzy) oraz większe pieniądze 
(39% vs. 21% obecni inwestorzy). Widać więc, że bariery przed inwestowaniem mają 
bardziej charakter subiektywny (przekonania) niż obiektywny (np. pieniądze).

Niezależnie od badanej grupy, nieruchomości postrzegane są jako najkorzystniejsza 
forma inwestowania (63% obecni i 73% potencjalni inwestorzy). Obecni inwestorzy na 
drugim miejscu (35%) wskazują fundusze inwestycyjne, a następnie: metale szlachetne 
(34%), obligacje (30%) oraz giełdę (25%). Potencjalni inwestorzy wybierają natomiast 
metale szlachetne (39%), obligacje (24%) i dzieła sztuki (21%) – czyli fizyczne przedmioty. 
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Ponadto kryptowaluty oraz akcje notowane na GPW postrzegane są przez obie grupy, 
jako najbardziej ryzykowne produkty inwestycyjne, zaś nieruchomości – jako najmniej 
ryzykowne.

Potencjalni inwestorzy częściej niż obecni określają ryzyko dla poszczególnych 
produktów jako średnie, co prawdopodobnie wynika z ich małej wiedzy i doświadczenia 
w tym obszarze. Obecni inwestorzy za najbardziej opłacalne uznają inwestycje 
w kryptowaluty, podczas gdy potencjalni inwestorzy wierzą, że największe zyski 
przynosi inwestowanie w nieruchomości. 

Nasze badanie pokazuje, że wybieramy głównie te inwestycje, których możemy 
dotknąć: mieszkania, dzieła sztuki, złoto. Można je schować do szafy, być wpisanym 
do księgi wieczystej nieruchomości. To odróżnia  nas jako Polaków od mieszkańców 
Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Tam inwestorzy podchodzą z większą 
świadomością do rynków kapitałowych i mają większe zaufanie do doradców 
zarządzających kapitałem. U nas rynek popsuły afery finansowe typu Amber Gold czy 
GetBack. Polacy stracili zaufanie do inwestowania i w dużej mierze nie są gotowi na to, 
by powierzyć swoje aktywa doradcom. Myślę, że trzeba kilkunastu lat, byśmy w Polsce 
osiągnęli porównywalną gotowość inwestycyjną. 

Łukasz Blichewicz 

Prezes Zarządu
Grupa Assay

Głośne afery finansowe popsuły zaufanie do rynku
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Jak się Pan/i wydaje, jaka jest specyfika poniższych produktów inwestycyjnych pod 
kątem możliwego ZYSKU?

Czy słyszał/a Pan/i o alternatywnych sposobach inwestowania?

Kryptowaluty

Nieruchomości 

Dzieła sztuki, np. obrazy

Na giełdzie papierów wartościowych

Metale szlachetne, np. złoto

Kamienie szlachetne 

Startupy

Handel walutami

Fundusze inwestycyjne

Obligacje  

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

5%

20%

7%

9%

12%

10%

12%

16%

14%

15%

17%

23%

33%

39%

40%

43%

42%

47%

49%

50%

49%

34%

30%

33%

33%

33%

34%

26%

25%

26%

25%

20%

24%

19%

14%

12%

9%

9%

9%

7%

6%

3%

Małe zyski Bardzo 
duże zyski

2%

3%

2%

2%

10%

12%

7%

12%

13%

13%

13%

14%

17%

19%

18%

46%

32%

42%

55%

40%

52%

64%

59%

60%

55%

23%

45%

34%

25%

38%

27%

15%

19%

17%

16%

12%

15%

10%

4%

6%

6%

4%

3%

2%

1%

Małe zyski Bardzo 
duże zyski

Znajomość poszczególnych marek ASI

Wśród obecnych inwestorów znajomość alternatywnych sposobów inwestowania jest 
niska w porównaniu z produktami dłużej obecnymi na rynku, ale jednocześnie znacznie 
wyższa niż w grupie ogółu Polaków. Co trzeci obecny inwestor deklaruje, że słyszał o 
tej formie inwestowania, natomiast wśród potencjalnych inwestorów 13% twierdzi, że 
spotkało się z takimi produktami finansowymi. 

Tak
34%

Nie
66%

Tak
13%

Nie
88%

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy
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Co to są alternatywne sposoby inwestowania? (Pytanie otwarte)  
N=123/ N=38

Inną kwestią jest to, jak takie alternatywne sposoby inwestowania są rozumiane. 
Respondenci najczęściej postrzegają je jako inwestycje w kryptowaluty (41% obecnych 
inwestorów i 34% potencjalnych inwestorów) i startupy (23% obecnych inwestorów 
i 18% potencjalnych inwestorów) i jest to postrzeganie podobne do postrzegania ogółu 
Polaków.

Kiedy padło pytanie o Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI), rozumiane jako prawna 
forma funduszu, okazało się, że znajomość tego sposobu inwestowania jest znacznie 
niższa – wśród potencjalnych inwestorów na poziomie zbliżonym do tego dla ogółu 
Polaków (14% zna tę formę, a 2% ma w nią zainwestowane pieniądze). W grupie 
aktywnych inwestorów znajomość tej formy inwestowania deklaruje co trzecia osoba, 
a 5% ankietowanych inwestuje w ten sposób.

41%

23%

21%

20%

20%

19%

17%

15%

11%

8%

8%

13%

13%

3%

34%

18%

21%

16%

16%

18%

13%

16%

13%

11%

8%

16%

16%

8%

Kryptowaluty

Startupy

Nieruchomości

Forex

Metale szlachetne

Kamienie szlachetne

Wino/whisky

Dzieła sztuki

Akcje

Obligacje/lokaty/polisy

Zakup działki/działek

Inne

Odmowa odpowiedzi

nie wiem

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy



16

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.

Czy zna Pan/i ten sposób inwestowania?

5%

33%

40%

21%

2%

14%

35%

50%

Tak, znam i mam tam
zainwestowane pieniądze

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

Słyszał{em/am} o tym, ale nie
wiem, co to dokładnie jest

Nie, nie słyszał{em/am} o tym

Obecni inwestorzy

Potencjalni inwestorzy

Po zapoznaniu się z opisem, zainteresowanie tą formą zagospodarowania gotówki 
wyraziło 41% obecnych inwestorów i 23% w grupie potencjalnych inwestorów. 

Marki poszczególnych firm zajmujących się ASI są cały czas mało znane – 91% 
obecnych inwestorów oraz 98% potencjalnych inwestorów nie zna żadnej z nich 
(znajomość spontaniczna). Jednak dwie spośród marek oferujących ASI wyróżniają się 
pod względem rozpoznawalności (znajomość wspomagana) – są to marki Assay (10%) 
oraz Worldwide: Sequoia Capital (9%). 
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Które z poniższych marek/firm zajmujących się ASI (Alternatywnymi Spółkami 
Inwestycyjnymi) zna Pan/i choćby tylko ze słyszenia?

Z usług których z poniższych firm zajmujących się ASI (Alternatywnymi Spółkami 
Inwestycyjnymi) zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek skorzystać?

3%

2%

2%

2%

2%

3%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 ASSAY

 BVALUE

 CZYSTA3.VC

 SPEEDUP GROUP

 EXPERIOR VENTURE
FUND

 WORLDWIDE:
SEQUOIA CAPITAL

 Inne

Obecni inwestorzy

Potencjalni
inwestorzy

10%

4%

5%

6%

7%

9%

1%

75%

5%

1%

1%

4%

2%

2%

0%

89%

 ASSAY

 BVALUE

 CZYSTA3.VC

 SPEEDUP GROUP

 EXPERIOR VENTURE FUND

 WORLDWIDE: SEQUOIA
CAPITAL

 Inne

 Żadne z powyższych

Obecni inwestorzy

Potencjalni inwestorzy
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Wśród Polaków jest grupa osób, które mają nadwyżki finansowe i mogłyby je 
zainwestować w rozmaite instrumenty, jednak tego nie robią. Dwa najczęściej podawane 
powody to poczucie niskiej kompetencji finansowej oraz lęk przed możliwą utratą 
zainwestowanych pieniędzy. Dla przełamania pierwszej bariery duże znaczenie mogą 
mieć wyspecjalizowane firmy inwestycyjne, których rola polega na kompetentnym 
doradztwie uzupełniającym luki w wiedzy inwestora. One najlepiej zadbają o dostęp 
inwestora do najlepszych startupów oraz – co równie ważne – odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem. Obecna sytuacja na rynku (niskie stopy procentowe i wysoka inflacja) sprzyja 
większemu otwarciu Polaków na inwestycje.   

Iwo Rybacki 

Członek Zarządu
Grupa Assay

Inwestycje w startupy wymagają dobrego zarządzania ryzykiem

Inwestowanie a pandemia

Obecni i potencjalni inwestorzy podobnie oceniają swoją aktualną sytuację finansową. 
Częściej jednak na pogorszenie finansów w związku z pandemią wskazują obecnie 
inwestujący. Jednocześnie to właśnie aktywnie inwestujący mają częściej poczucie, że 
aktualny czas to moment dobry na inwestowanie, co może wynikać z już posiadanej 
przez nich wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji.

Pandemia wydaje się przede wszystkim wpływać na deklaratywne poczucie potrzeby 
posiadania oszczędności, co prawdopodobnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 
67% obecnych inwestorów oraz 64% potencjalnych inwestorów zgodziło się ze 
stwierdzeniem: „Pandemia uświadomiła mi, że warto regularnie odkładać pieniądze”. 
Obecna sytuacja wydaje się podobnie wpływać na zachowania finansowe związane z 
zarządzaniem budżetem w obu badanych grupach – nie zmienia się znacząco podejście 
do odkładania (oszczędzania pieniędzy). Równocześnie w obu grupach inwestorów 
(aktualni i potencjalni) ponad 1/3 wydaje obecnie mniej pieniędzy na bieżące wydatki, 
co może oznaczać, że dysponują większymi nadwyżkami finansowymi. 
Wydaje się, iż pandemia zwiększyła zainteresowanie produktami inwestycyjnymi. 
Możliwe, że właśnie niepewna sytuacja oraz czynniki takie jak choćby rosnąca inflacja 
powodują, że 1 na 5 obecnych inwestorów przykłada obecnie nieco więcej uwagi do 
inwestowania – poszukuje informacji, szuka alternatyw, a przede wszystkim – inwestuje.
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Które z poniższych stwierdzeń najlepiej określa Pana/i sytuację materialną w związku 
z wybuchem pandemii? Czy Pana/i sytuacja finansowa uległa:

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

25%

17%

54%

68%

13%

9%

2%

1%

Zdecydowanemu pogorszeniu Pewnemu pogorszeniu
Jest taka jak była Pewnemu polepszeniu
Zdecydowanemu polepszeniu

Obecni inwestorzy

Obecni inwestorzy

Potencjalni inwestorzy

Potencjalni inwestorzy

5%

9%

14%

23%

37%

45%

35%

21%

8%

2%

Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie

Raczej tak Zdecydowanie tak
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Charakterystyka demograficzna próby

Stan cywilny

Potencjalni inwestorzyObecni inwestorzy

Wiek

Miejsce zamieszkania

Dzieci

Wykształcenie

62% 52%38% 48%

13%

17%

61%

5%

3%

13%

13%

60%

10%

3%

Kawaler/Panna

Mieszkający/a z partnerem(ką)

Żonaty/Zamężna

Rozwiedziony/a / w separacji

Wdowiec/Wdowa

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

15%

27%

21%

23%

15%

17%

21%

24%

25%

13%

26-34 lata

35-45 lat

46-54 lata

55-64 lata

65 lat i powyżej

Obecni inwestorzy
Potencjalni inwestorzy

13%

10%

24%

14%

14%

26%

19%

11%

26%

13%

14%

18%

Wieś

Miasto do 20 tys.

Miasto 20-99 tys.

Miasto 100-200 tys.

Miasto 201-500 tys.

Miasto powyżej 500 tys.

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

1%

4%

33%

63%

1%

6%

45%

48%

Podstawowe,
gimnazjalne

Zasadnicze
zawodowe

Średnie lub
pomaturalne

Wyższe

Obecni inwestorzy

Potencjalni inwestorzy

77% 73%
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Charakterystyka próby - finanse

Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę  
w gospodarstwie domowym

Posiadane produkty finansowe

Podejmowanie decyzji finansowych

13%

17%

61%

5%

3%

13%

13%

60%

10%

3%

Kawaler/Panna

Mieszkający/a z partnerem(ką)

Żonaty/Zamężna

Rozwiedziony/a / w separacji

Wdowiec/Wdowa

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

Stan cywilny

38%

44%

10%

4%

3%

1%

46%

39%

7%

5%

2%

1%

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

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

60%

34%

28%

45%

50%

10%

4%

42%

4%

0%

51%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

37%

7%

30%

Lokata bankowa

Oblilgacje

Polisy inwestycyjne

Akcje

Fundusze…

Produkty…

Produkty ASI…

Nieruchomości

Inne

Żadne

Obecni inwestorzy Potencjalni inwestorzy

64%

36%

46%

54%

Wyłącznie lub
głównie ja

Podejmujemy
wspólnie takie

decyzje

Obecni inwestorzy
Potencjalni inwestorzy
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