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Wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy Assay przez:

Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzenie, jak w latach 2021-2022 zmieniły się postawy Polaków 
w obszarze oszczędzania oraz inwestowania posiadanych środków. Dodatkowym obszarem zainteresowania 
dla badaczy było to, w jakim stopniu różni się podejście do oszczędzania i inwestowania wśród mieszkańców 
Polski, Rumunii i Niemiec. Badanie przeprowadziła firma Maison & Partners w październiku 2022 roku. Ankieta 
online została zrealizowana przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna (Polska) oraz panele lokalne (Rumunia 
i Niemcy). Badanie zostało zrealizowane na losowo-kwotowych próbach (N=1084 w Polsce, N=1016 w Rumunii, 
N=1001 w Niemczech). Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji dorosłych mieszkańców 
danego kraju dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania, co umożliwia ekstrapolację wyników na 
populacje Polski, Rumunii i Niemiec.

Informacja metodologiczna
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Szanowni Państwo,

zgodnie z obietnicą wracamy do Państwa z kolejną odsłoną raportu Assay Index, który 
prezentuje podejście Polaków do oszczędzania i inwestowania. Tegoroczna, druga edycja 
naszego badania ma wyjątkowy wymiar poznawczy, nie tylko ze względu na możliwość 
porównania zmian rok do roku, ale też zweryfikowania różnic w zachowaniu między 
Polakami a przedstawicielami dwóch innych europejskich nacji – Niemców i Rumunów.

Dokonana analiza porównawcza może zaskakiwać swoimi rezultatami na wielu 
płaszczyznach. Okazuje się bowiem, że Polakom daleko w kwestii przedsiębiorczości nie 
tylko do naszych zachodnich sąsiadów, którzy w większości funkcjonują w warunkach 
zamożnego społeczeństwa kapitalistycznego dużo dłużej niż my, ale w pewnych aspektach 
tracimy też do przyjaciół z Rumunii, którzy jako naród, podobnie jak Polacy, spędzili 
przeszło 45 lat pod jarzmem komunizmu i to w dalece „twardszym” niż w Polsce wydaniu. 

Oddając w Państwa ręce zeszłoroczny raport wskazywaliśmy z nadzieją, że wskaźnik 
gotowości inwestycyjnej Polaków będzie stale rosnąć dzięki coraz szerszemu dostępowi 
do edukacji w tym obszarze, ale i odbudowie gospodarki po pandemii. Trudno było jednak 
wówczas przypuszczać, że pandemia zostanie zastąpiona nową „plagą”, jaką okazała się 
brutalna napaść Rosji na Ukrainę, co napędziło spiralę inflacji i sprawiło, że inwestowanie  
w celu ochrony kapitału stało się jeszcze trudniejsze.

Szukając w tej trudnej sytuacji światełka w tunelu chcemy zaakcentować, że wierzymy 
w przyszłość innowacji jako siły napędowej, która pobudzi polską przedsiębiorczość. 
Póki co to Niemcy i Rumuni częściej niż nasi rodacy wiedzą czym są i jaki potencjał mają 
Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). Nasze badanie pokazuje jednak, że także Polacy 
– ci zaznajomieni z tą formą inwestowania środków – coraz częściej postrzegają ją jako 
interesującą.

Polskie startupy mają ogromny potencjał wzrostu. Nasza rola polega na tym, aby 
dowiedział się o tym statystyczny Kowalski. Mamy nadzieję, że nasz raport przynajmniej w 
pewnym stopniu przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o możliwościach dotyczących 
inwestowania w polską innowacyjność i pobudzi ducha przedsiębiorczości w narodzie, 
dzięki czemu będziemy skutecznie niwelować dług technologiczny naszej gospodarki.
 
Życzymy pasjonującej lektury!

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu

Paweł Kruszyński
Członek Zarządu

Iwo Rybacki
Członek Zarządu

lubtea
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Jak miękka jest poduszka finansowa Polaków w porównaniu  
z rokiem poprzednim?

57% Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności pieniężnych  
– odsetek ten nie zmienił się istotnie od 2021 roku (wzrósł o 1 punkt procentowy). Wyższy 
udział osób posiadających oszczędności widać wśród osób zarabiających ponad 5 tys. zł 
netto miesięcznie (im wyższe zarobki, tym większy odsetek osób deklarujących posiadanie 
oszczędności), osób w wieku 18-34 lat (65% osób w wieku 18-34 lat wobec 41% osób  
w wieku 55-64 lat) oraz osób z wykształceniem wyższym (70% zapytanych w tej grupie). 
Warto jednak zwrócić uwagę, że choć najmłodsi częściej przyznają, iż mają oszczędności, 
to ok. jedna na trzy osoby z tej grupy wiekowej ma zgromadzonych nie więcej niż 1000 zł; 
wielu starszych Polaków prawdopodobnie nie postrzega takiej sumy jako oszczędności. 

Średnia wartość środków zgromadzonych wśród wszystkich osób oszczędzających 
wzrosła z niecałych 30 tys. zł w roku 2021 do prawie 36 tys. zł w roku 2022 (dokładnie: 
35 809 zł). 

Wzrósł także odsetek osób, które posiadają wyższe kwoty oszczędności. Obecnie 27% 
Polaków deklaruje, że oszczędziło kwotę wyższą niż 30 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku 
wskaźnik ten wyniósł 18%.

Czy ma Pan/i jakieś oszczędności pieniężne (gotówka, pieniądze na koncie, produkty 
finansowe, np. lokaty, fundusze inwestycyjne, itp.)? Podstawa: wszyscy badani

56% 57%

44% 43%

2021 (N=1124) 2022 (N=1084)

Tak Nie
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Choć można zaobserwować różnicę w średnich oszczędnościach zgromadzonych przez 
Polaków w latach 2021 i 2022, wzrost ten nie przekłada się na subiektywne odczucie, 
na jak długo wystarczyłyby te oszczędności (co najprawdopodobniej związane jest 
z osłabieniem siły nabywczej pieniądza: realna różnica wzrostu oszczędności jest zbyt 
mała, aby mówić o zwiększeniu możliwości utrzymania się z oszczędności w dłuższej 
perspektywie).

Podobnie jak w roku 2021, połowa Polaków deklaruje, że za swoje oszczędności 
byłaby w stanie utrzymać się nie dłużej niż pół roku (z czego 16% przez 1-2 miesiące, 
a 23% przez 3-5 miesięcy). 

W tym roku respondentów zapytano również o wysokość posiadanych oszczędności  
w stosunku do wartości miesięcznych zarobków. I tak, 40% Polaków odpowiedziało, 
że ich oszczędności pieniężne nie przekraczają sumarycznej wysokości dochodów 
z 6 miesięcy. Co ciekawe, wśród osób posiadających oszczędności o równowartości 4-6 
miesięcznych pensji istotnie częściej znajdują się rodziny z dziećmi na utrzymaniu (12% 
Polaków ogółem wobec 16% Polaków mających dzieci na utrzymaniu). 14% Polaków 
dysponuje poduszką finansową o ekwiwalencie równym 7-12-miesięcznych zarobków. 
Wyższe oszczędności (powyżej dochodów z 12 miesięcy) posiada 17% Polaków. Istotnie 
częściej są to osoby starsze (26% osób w wieku 45-64 lata), z wykształceniem wyższym 
(21%) oraz zarabiające powyżej 7 tys. zł miesięcznie (min. 26% osób o miesięcznych 
zarobkach przynajmniej 7 tys. zł, przy czym im wyższe miesięczne zarobki, tym wyższe 
deklarowane oszczędności). 

3% 2% 3%
4% 5% 4% 5% 6% 6%

7%
8%

9%
9,4%

8,5%

11,0%
12,4%

13,9%
15,5% 15,6% 16,1%

17,2% 17,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

CPI 2021/2022
Dane GUS

2021 2022 Cel inflacyjny Odchylenie
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Wysoka inflacja „zjadła” rosnące oszczędności Polaków. Biorąc pod uwagę wzrost cen 
między majem 2021 r. (poprzednia edycja badania) a październikiem 2022 r. (obecne 
badanie), należy stwierdzić, że deklarowany wzrost poziomu oszczędności o 20,6% został 
skonsumowany przez rekordową inflację, a różnica ma wymiar głównie nominalny. 

Oszczędności rosną tylko nominalnie

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu
Grupa Assay

Czy Polacy są bardziej doświadczeni inwestycyjnie?

Co drugi Polak nie inwestuje swoich oszczędności, a 12% nie potrafi określić, 
jaką część oszczędności przeznacza na inwestycje. Inwestuje więc tylko 38% osób 
posiadających oszczędności, a to zaledwie 22% ogółu społeczeństwa. 

Odsetek osób w ogóle nieinwestujących zmalał jednak w porównaniu do roku 
poprzedniego (61% wobec 56%). Doświadczenia inwestycyjnego nadal częściej 
brakuje Polkom (60%) niż Polakom (51%), osobom z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (70%) lub średnim (63%) oraz najmniej zarabiającym (1-2 tys. zł miesięcznie 
– 69%). 

Według oficjalnych danych podanych przez GUS wzrost wskaźnika inflacji CPI (Consumer 
Price Index) we październiku 2022 roku wyniósł bowiem 17,9% rok do roku i jest to 
najwyższy poziom od 25 lat. Jeśli dodać do tego inflację za okres maj-wrzesień 2021 r., 
możemy już mówić o utracie wartości pieniądza na poziomie około 19%.

Rzeczywista wartość zgromadzonych przez Polaków oszczędności pozostaje więc na 
praktycznie niezmienionym poziomie.
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Polacy, którzy posiadają oszczędności najczęściej trzymają je na koncie osobistym 
(26%) lub oszczędnościowym (39%). Odsetek osób lokujących dodatkowe środki 
na nieoprocentowanym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) zmalał 
jednak istotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem (26% wobec 39% w 2021 r.). Lokaty 
i obligacje skarbowe to wciąż najbliższe Polakom sposoby lokowania oszczędności poza 
kontem osobistym i/lub oszczędnościowym. 

Spadek (z 61% na 56%) odsetka osób niemających doświadczenia z inwestowaniem 
najprawdopodobniej ma związek z tym, iż zwiększyła się liczba Polaków, którzy swoje 
oszczędności trzymają na lokatach terminowych (z 19% w 2021 r. do 30% obecnie). 
Liczba osób inwestujących w poszczególne produkty inwestycyjne nie zmieniła 
się istotnie względem 2021 r. i wynosi od 8% w przypadku obligacji skarbowych i 7%  
w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (TFI), do 1% w przypadku 
obligacji korporacyjnych. 

O ile płeć nie różnicuje Polaków co do preferencji trzymania oszczędności na ROR 
lub koncie oszczędnościowym, o tyle mężczyźni statystycznie częściej od kobiet 
inwestują fundusze na giełdzie papierów wartościowych (9% mężczyzn wobec 3% 
kobiet, co oznacza, że na trzech inwestorów przypada zaledwie jedna inwestorka) lub 
w alternatywne spółki inwestycyjne (3% mężczyzn wobec 0% kobiet). Osoby młodsze  
(w wieku 18-34 lat) najczęściej trzymają swoje oszczędności w domu (opcję tę wybiera 
20% Polaków, z czego 45% osób w wieku 18-25 lat i 26% osób w wieku 26-34 lat). 

Jakie są Pani/Pana doświadczenia inwestycyjne? Proszę wybrać jedną odpowiedź, 
która najbardziej pasuje do Pana/i. Podstawa: wszyscy badani

4%

5%

8%

27%

56%

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

2021 (N=1124)

2022 (N=1084)
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Co robi Pan/i ze swoimi oszczędnościami? 
Podstawa: osoby posiadające oszczędności pieniężne; dowolna liczba odpowiedzi

39%

34%

25%

19%

6%

6%

5%

5%

2%

1%

6%

26%

39%

20%

30%

7%

4%

6%

8%

1%

2%

5%

Trzymam w banku, na zwykłym koncie, z którego
regularnie korzystam (bez oprocentowania)

Trzymam w banku, na koncie oszczędnościowym
(z oprocentowaniem)

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
2021 (N=687)

2022 (N=662)

Warto zwrócić uwagę także na to, że lokaty – w dużej mierze odpowiadające za 
ogólny wzrost doświadczenia inwestycyjnego Polaków – są produktami pasywnymi, 
niewymagającymi specjalistycznej, a jedynie podstawowej wiedzy z zakresu inwestowania. 
Możliwe więc, że Polacy nie tyle mają bogatsze doświadczenie inwestycyjne, ile w 
obecnej sytuacji wysokiej inflacji chętniej decydują się na lokowanie nadwyżek 
finansowych poza kontem osobistym i/lub oszczędnościowym. Tę hipotezę 
odzwierciedla wynik poszczególnych komponentów wskaźnika Assay Index: choć 
doświadczenie inwestycyjne Polaków nie wzrosło, to wzrosła wartość czynnika Potencjał, 
zwłaszcza w odniesieniu do mężczyzn. Dokładne wyniki zostały przedstawione w dalszej 
części raportu.
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Z których z poniższych produktów inwestycyjnych zdarzyło się Panu/i korzystać? 
Podstawa: wszyscy badani: N=1124 (2021) oraz N=1084 (2022)
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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
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Michał Pawłowski
Chief Portfolio Officer
Grupa Assay

Chociaż odsetek Polaków, którzy deklarują brak jakichkolwiek doświadczeń związanych 
z inwestycjami zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku o 5 punktów proc., nie 
możemy mówić o znacznym wzroście zainteresowania tzw. aktywnymi instrumentami 
inwestycyjnymi, takimi jak akcje czy fundusze inwestycyjne. A tylko te w obliczu rekordowo 
wysokiej inflacji posiadają obecnie potencjał, aby chronić nas przed utratą wartości 
zgromadzonych oszczędności.

Polacy inwestują pasywnie

Wartym odnotowania jest sam fakt, że Polacy dostrzegają, iż wartość środków 
zgromadzonych przez nich na nieoprocentowanych rachunkach bankowych, a niekiedy 
nawet „w skarpecie” topnieje w zastraszającym tempie, w związku z czym szukają opcji, 
które pozwolą im przynajmniej w pewnym stopniu powstrzymać ten proces. Okazuje 
się jednak, że ufamy tylko temu, co względnie proste w zrozumieniu mechanizmu 
funkcjonowania, stąd wyraźny wzrost zainteresowania kontami oszczędnościowymi (o 5 
punktów proc.) i lokatami terminowymi (aż o 11 punktów proc. w stosunku do poziomu 
z roku 2021).

Obecnie nawet najkorzystniejsze opcje lokat oferują promocyjne oprocentowanie 
roczne rzędu 8-8,5%, najczęściej jednak krótkoterminowo (na okres 3-6 miesięcy)  
i tylko dla ograniczonej puli środków (najczęściej do 50 tys. zł). Nie są więc wystarczająco 
kompleksową opcją ani w dłuższej perspektywie czasowej, ani w przypadku posiadania 
większych kwot oszczędności.

Choć nie jest to jeszcze dostrzegalne w czynach, w sferze deklaratywnej coraz 
większe grono Polaków zwraca się w kierunku akcji i obligacji skarbowych jako – ich 
zdaniem – produktów inwestycyjnych o większym niż wcześniej potencjale. Istnieje 
więc prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach będziemy odnotowywać wzrost 
doświadczenia konsumentów w tym obszarze.
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Jakie jest nastawienie inwestycyjne Polaków?

Chociaż aż 44% Polaków określa swój stosunek do inwestowania jako obojętny, 
odsetek osób, które podchodzą do inwestowania pozytywnie istotnie się 
zwiększył (z 28% w 2021 roku do 35% w 2022 roku). Postawy Polaków względem 
inwestowania zmieniają się na pozytywniejsze: większy odsetek Polaków nie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że do inwestowania niezbędne jest posiadanie dużej ilości środków 
(16% w 2021 r. wobec 20% obecnie), więcej Polaków sądzi też, że z inwestowania można 
czerpać zyski nawet bez dużej wiedzy (21% w 2021 r. wobec 40% obecnie), co jest zbieżne 
z wynikami dotyczącymi wzrostu doświadczenia inwestycyjnego Polaków (wskaźnik ten 
uległ lekkiej poprawie). 

Większa liczba Polaków w stosunku do 2021 roku (29% wobec 34% w 2022 r.) sądzi też, że 
obecnie lepiej jest inwestować środki niż trzymać je na koncie i jest gotowa (28% wobec 
35% obecnie) inwestować więcej w przypadku pojawienia się korzystnej oferty finansowej. 
Pomimo tego, tak samo jak w 2021 roku, tylko 17% zapytanych ma poczucie, że obecny 
czas to dobry moment na inwestycje (istotnie częściej takiego zdania są osoby w wieku 
26-34 lata, a także osoby posiadające wyższe dochody), a nieco ponad 40% Polaków – tak, 
jak w roku ubiegłym – uważa obecny moment za zły czas na inwestycje. 

Ponadto w 2022 roku nastąpił wzrost liczby osób, które gotowe byłyby zainwestować 
wolne środki (z 11% do 15%). Nadal jest to jednak mniejszość – większość Polaków 
wolałaby zaoszczędzić dodatkową gotówkę. Niemal co czwarty z naszych rodaków 
przeznaczyłby nadwyżki finansowe na konsumpcję (24% w 2021 r. i 22% w 2022 r.). 

Pośród deklarujących chęć do inwestowania, większym niż w ubiegłym roku 
deklaratywnym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe (29% w 2021 r. 
wobec 37% zwolenników w 2022 r.) i akcje (odpowiednio 29% wobec 34%). Jednocześnie, 
podobnie jak w 2021 roku, obligacje skarbowe i akcje pozostają najpopularniejszym 
sposobem inwestowania, choć to nieruchomości wciąż są według Polaków 
najkorzystniejszą formą inwestycji (58% wskazań). W 2022 roku z 10% do 16% wzrósł 
odsetek osób deklarujących, że inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych jest 
korzystną formą inwestowania. Co ciekawe, z 21% do 14% spadł natomiast udział tych, 
którzy sądzą, że korzystne jest inwestowanie swoich środków w obligacje. Sytuacja 
ta prowadzi do paradoksalnych wniosków, że choć Polacy dostrzegają, iż obecnie 
inwestowanie w obligacje jest mniej korzystne, to jednak coraz więcej osób preferuje 
taką formę lokowania pieniędzy, najpewniej postrzegając ją jako bezpieczną, choć w 
obecnej sytuacji przynoszącą straty.
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Jak się Panu/i wydaje, jakie są najkorzystniejsze formy inwestowania? 
Podstawa: wszyscy badani: N=1124 (2021) oraz N=1084 (2022); możliwość wyboru max. 
3 odpowiedzi
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Co Polacy wiedzą o alternatywnych sposobach inwestowania?

Wiedza na temat alternatywnych sposobów inwestowania wśród Polaków utrzymuje 
się na bardzo niskim poziomie. Taka forma inwestowania wciąż jest raczej nieznana  
i kojarzona głównie z kryptowalutami, a także – częściej niż w 2021 roku – z przedmiotami 
kolekcjonerskimi (jak np. autografy znanych osób, znaczki itp.). Mimo że rok do roku 
nieco zwiększył się odsetek osób, które nigdy nie słyszały o Alternatywnych Spółkach 
Inwestycyjnych (ASI) – tego sposobu inwestowania nie zna 64% Polaków (59% w 2021 r.)  
– to grupa respondentów korzystających z tej formy angażowania swoich środków 
pozostaje na niezmiennym poziomie (3%). Warto jednak zauważyć, że ankietowani 
zaznajomieni z definicją ASI z większym niż wcześniej zainteresowaniem odnosili się 
do tego sposobu inwestowania (w 2022 r. ASI jako sposób inwestowania wydaje się 
interesujący dla 24% Polaków wobec 20% w roku ubiegłym).

Definicja ASI
Alternatywna spółka inwestycyjna to spółka, której celem jest 
pozyskiwanie środków od wielu inwestorów, by w ich interesie inwestować 
i pomnażać te środki, najczęściej inwestując kapitał inwestorów w młode, 
szybko rosnące biznesy (startupy) lub przedsiębiorstwa, które potrzebują 
finansowania, by zwiększać sprzedaż i poszerzać rynki zbytu.
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Czy uważa Pan/i, że Pana/i sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy…
Podstawa: wszyscy badani

Nastroje są fatalne. Co drugi Polaki uważa, że jego sytuacja finansowa 
pogorszy się w ciągu nadchodzącego roku (rok temu myślało tak 38%).

Jak inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na sytuację  
finansową Polaków?

Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę co piąty Polak oszczędza mniej, a co czwarty 
mniej inwestuje. 64% Polaków wskazuje jednak, że wojna w Ukrainie nie wpłynęła 
na ich zachowania związane z oszczędzaniem, a 71% na ich zachowania związane  
z inwestowaniem. Osoby, które w związku z wojną zaczęły więcej oszczędzać (16%) lub 
inwestować (5%) to głównie osoby młodsze (26-34 lat) oraz te o najwyższych dochodach 
(25 tys. zł i więcej). Jeszcze większy wpływ na portfele Polaków ma wysoka inflacja  
– 27% Polaków zaczęło mniej oszczędzać, a 29% mniej inwestować. Jednocześnie 54% 
respondentów nie zadeklarowało w związku z inflacją zmian w zachowaniach związanych 
z oszczędzaniem, a 65% – z inwestowaniem.

Ponadto 41% badanych uważa, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z Polskim Ładem. Choć zarówno poziom deklarowanych dochodów jak 
i posiadanych oszczędności wzrósł w porównaniu do wiosny 2021 r., Polacy gorzej 
oceniają swoją obecną sytuację materialną niż rok temu (dobrze ocenia ją 21% 
ankietowanych obecnie wobec 27% rok temu) i bardziej pesymistycznie postrzegają 
swoją przyszłość finansową.
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Zmiany podatkowe wdrażane w ramach tzw. Polskiego Ładu, które w niekorzystny sposób 
odbiły się na wielu grupach społecznych w połączeniu z koniecznością wydawania większej 
niż wcześniej części zarobionych środków na bieżącą konsumpcję (z powodu rosnących 
cen żywności, nośników energii czy usług) pozbawiły wielu Polaków – zwłaszcza należących 
bądź aspirujących do klasy średniej – szansy na zaoszczędzenie i zainwestowanie 
większych niż wcześniej środków. Co gorsza, w najbliższych miesiącach problemem 
może stać się nie tyle umiejętne inwestowanie oszczędności, aby uchronić je przed utratą 
wartości, ale wręcz utrzymanie poduszki finansowej na dotychczasowym poziomie. 

Obecnie celem nie tyle jest pomnożenie, co uratowanie oszczędności

Milena Krasuska
Chief Operations Officer
Grupa Assay

Assay Index 2022 - inwestycyjny krok naprzód

Wskaźnik Assay Index mierzy stosunek Polaków do inwestowania poprzez 
pomiar zmiennych opartych na różnych aspektach nastawienia do inwestowania 
(doświadczenia z inwestowaniem, otwartości na inwestowanie oraz przekonań 
dotyczących inwestowania). Podejście takie umożliwia obserwację zmian w czasie 
zarówno globalnego wskaźnika, jak i poszczególnych jego komponentów. Wartość 0 
przypisywana jest osobom nie posiadającym doświadczenia i otwartości na inwestowanie 
oraz posiadającym najbardziej negatywne przekonania na temat inwestowania. Wartość 
100 otrzymują osoby, które przejawiają najwięcej zachowań proinwestycyjnych, są 
najbardziej otwarte na różne doświadczenia związane z inwestowaniem oraz mają 
najbardziej pozytywne postawy wobec inwestowania. Pozostałe osoby w populacji mają 
wartości zróżnicowane, w zależności od przejawianych zachowań w tym zakresie. 

O negatywnych nastrojach w społeczeństwie najlepiej świadczy istotny wzrost odsetka 
osób, które uważają, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy się 
pogorszy (50% obecnie wobec 38% rok temu). Taki stan rzeczy z pewnością nie służy 
popularyzacji idei „oszczędzania z głową”, co ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale też 
związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem, zwłaszcza w obliczu trwającej za wschodnią 
granicą wojny.
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W 2022 roku potencjał inwestycyjny Polaków jest większy niż rok temu.  
W porównaniu do 2021 r. wzrósł ogólny wskaźnik Assay Index (z 33 na 34 punkty, 
w skali od 0 do 100). Najniższą wartość Polacy nadal uzyskują w komponencie 
Doświadczenie (związanym z zachowaniami w obszarze oszczędzania oraz inwestowania). 
Jego średnia wartość dla ogółu populacji to 22 (w skali od 0 do 100) i jest to wynik taki sam 
jak w roku 2021. Wyższą wartość widać jednak w przypadku komponentu Potencjał, 
określającego gotowość wobec inwestowania oraz otwartość na różne produkty 
inwestycyjne: średnia wartość dla ogółu społeczeństwa wynosi obecnie 31 (wobec 28  
w 2021 r.; w skali od 0 do 100). Uzyskany wynik pokrywa się ze wskazaniami 
dotyczącymi większej gotowości do lokowania nadwyżek finansowych poza 
bieżącym rachunkiem i/lub kontem oszczędnościowym. Najwyższy wynik Polacy 
uzyskują w komponencie Przekonania związanym z postawami wobec inwestowania 
oraz postrzeganiem otoczenia rynkowego. Średnia wartość dla ogółu populacji to 50  
(w skali od 0 do 100). W 2022 roku komponent ten wzrósł o 1 punkt w stosunku do roku 
2021, co nie stanowi jednak różnicy istotnej statystycznie. Ta wynika jednak w znacznej 
mierze z lepszych wyników wśród mężczyzn – kobiety pozostają na podobnym do 
zeszłorocznego poziomie, jeśli chodzi o ogólny potencjał inwestycyjny. Zarówno  
w przypadku ogólnego wskaźnika, jak i jego poszczególnych komponentów, 
zaobserwowano analogiczne do różnic zidentyfikowanych w roku 2021 zależności od 
zmiennych społeczno-demograficznych. Ogólny wskaźnik Assay Index jest nieco wyższy 
wśród mężczyzn (36) niż wśród kobiet (33), co jednocześnie jest związane z ogólnie 
wyższym (podobnie jak w 2021 r.) wśród mężczyzn niż kobiet wskaźnikiem komponentów 
Doświadczenie i Potencjał. Ponadto w tym roku mężczyźni uzyskali wyższe niż w roku 
ubiegłym wyniki dla komponentu Potencjał, podczas gdy różnica rok do roku dla kobiet 
nie jest istotna statystycznie (Potencjał dla mężczyzn w roku 2021 wyniósł 29 i 34 w 2022 
r.; dla kobiet: 27 w 2021 r. i 28 w 2022 r.). 

Ogółem Assay Index uzyskuje wyższą wartość wśród osób młodszych (36 dla grupy 
18-24 lata i 37 dla grupy 25-34 lata), a niższy wśród starszych (31 dla grupy w wieku 55 lat 
i więcej). Zarówno w przypadku wartości ogólnego wskaźnika, jak i poszczególnych 
jego komponentów zauważalne są wyższe wyniki w przypadku osób o wyższym 
wykształceniu, wyższych dochodach, a także tych, które pozytywniej oceniają swoją 
sytuację materialną.
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Niemcy jako społeczeństwo wysokorozwinięte, osiągają najwyższe wyniki indeksu. Nie jest 
to dużym zaskoczeniem, gdyż mieli oni czas skonsolidować swoją wiedzę i przekonania 
tak, aby efektywnie wykorzystywać je w praktyce. Polacy są wciąż na pozycji społeczeństwa 
rozwijającego się. Wprawdzie nasz potencjał inwestycyjny wzrasta, nadal brak nam jednak 
doświadczenia. Jesteśmy nastawieni na konsumpcję – wolimy wydawać niż inwestować 
nadwyżki finansowe, ale też boimy się inwestowania. W tym względzie sporo brakuje 
nam do Rumunów, którzy wykazują wyższy potencjał inwestycyjny i przekonania, nawet 
jeśli mają niższą bazę finansową. Możliwe jednak, że pogłębiający się kryzys finansowy 
przyspieszy zachodzące w społeczeństwie zmiany – lęk przed inflacją może skłaniać 
ludzi do inwestowania już posiadanych oszczędności, a nie tylko trzymania ich na koncie 
bieżącym. Popularyzacja wiedzy na temat inwestowania powoduje redukcję lęków 
związanych z tą formą zagospodarowywania pieniędzy, a to sprzyja większej otwartości 
na podejmowanie działań inwestycyjnych. Im bardziej wszelkie formy inwestowania będą 
„oswojone”, tym większy potencjał inwestycyjny będą posiadać Polacy.  

Rośnie otwartość wobec inwestycji

Dominika Maison
Prezeska Zarządu
Maison&Partners



19

Podejście do 
oszczędzania 

i inwestowania: 
 

-Polska 
-Rumunia 

-Niemcy 
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Poduszka finansowa - jak wygląda w Polsce, Rumunii  
i Niemczech?

Niemcy częściej niż Polacy i Rumuni deklarują posiadanie oszczędności (to 74% 
osób w Niemczech, 57% w Polsce i 53% w Rumunii). We wszystkich trzech krajach 
oszczędności posiadają głównie osoby z wykształceniem wyższym, a w Niemczech 
statystycznie częściej są to mężczyźni (oszczędności w tym kraju posiada 80% mężczyzn 
i 68% kobiet; w przypadku Polski oraz Rumunii nie obserwuje się istotnych różnic ze 
względu na płeć). Niemcy częściej posiadają też oszczędności w wyższych kwotach, tj. 
przekraczających 20 tys. euro, a średnia zgromadzona kwota jest za Odrą zdecydowanie 
najwyższa i wynosi (w przeliczeniu po średnim kursie NBP na dzień 25 października 2022 
r.) niemal 370 tys. zł, podczas gdy u Polaków jest to około 36 tys. zł, a u Rumunów niecałe 
22 tys. zł. Rumuni posiadają średnio najniższe oszczędności, zarówno pod względem 
kwoty, jak i przełożenia na miesięczne dochody.

Zebrane środki wystarczyłyby obywatelom Rumunii na krócej niż obywatelom Polski  
i Niemiec (18% Rumunów, 11% Polaków i 7% Niemców utrzymałoby się z nich krócej niż 
1 miesiąc; 24% Rumunów, 16% Niemców i 15% Polaków – 1-2 miesiące, a 29% Niemców, 
19% Polaków i 14% Rumunów – ponad rok). 

Większość badanych, niezależnie od kraju, trzyma swoje oszczędności w banku, 
na zwykłym nieoprocentowanym koncie lub koncie oszczędnościowym (choć  
w Polsce tendencja ta osłabła nieco w porównaniu do roku poprzedniego na rzecz lokat 
– w tym roku na umieszczenie pieniędzy na lokacie zdecydowało się 30% Polaków wobec 
19% w 2021 r.). Można też zaobserwować pewne różnice preferencji w inwestowaniu 
zgromadzonych środków – Niemcy (42%) częściej niż Rumuni (23%) i Polacy (17%) 
aktywnie inwestują swoje oszczędności. Istotnie częściej niż Polacy i Rumuni wybierają 
fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, akcje spółek giełdowych i inne instrumenty 
finansowe. Niemcy także istotnie rzadziej niż Rumuni oraz Polacy trzymają swoje 
oszczędności w domu (postępuje tak 11% Niemców, 20% Polaków oraz 27% Rumunów).

35 809 zł
22 170 RON 
(21 620* zł) 77 350 € 

(369 772* zł)

* Wartość średnia, przelicznik szacunkowy zgodny ze średnim 
kursem NBP z dnia 2022-10-03
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Jakie jest doświadczenie, nastawienie oraz gotowość  
do inwestowania wśród Polaków, Niemców i Rumunów?

Największe doświadczenie z różnymi formami inwestowania można zaobserwować 
u mieszkańców Niemiec, co naturalnie pokrywa się z faktem, że częściej niż Polacy  
i Rumuni inwestują oni swoje oszczędności. Niemcy inwestują większe kwoty (z uwagi na 
większe oszczędności), częściej niż Polacy robią to samodzielnie, ale też częściej niż Polacy 
sięgają po pomoc doradców inwestycyjnych. Ponadto Niemcy częściej niż Polacy i Rumuni 
dywersyfikują instrumenty finansowe. 

Co robi Pan/i ze swoimi oszczędnościami? 
Podstawa: posiadający oszczędności: N=662 (Polska), N=541 (Rumunia), N=742 (Niemcy)
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W Polsce najwięcej jest osób, które posiadają oszczędności, ale ich nie inwestują 
(50% wobec 42% Rumunów i 31% Niemców). Rumuni inwestują pewną część swoich 
oszczędności, jednak są to raczej mniejsze kwoty, a Niemcy inwestują najwięcej.  
W przypadku większości produktów obserwuje się wyższy poziom doświadczenia  
u Niemców niż u Polaków i Rumunów. Wśród obywateli Polski oraz Rumunii obserwuje 
się niższą niż u Niemców znajomość produktów inwestycyjnych, takich jak obligacje 
korporacyjne, akcje i fundusze inwestycyjne. Ponadto Niemcy posiadają też najwyższą 
świadomość tego, czym są ASI (38% Niemców, 33% Rumunów i 13% Polaków słyszało  
o alternatywnych sposobach inwestowania). Mimo tego, to Rumuni są grupą najbardziej 
zainteresowaną tą formą inwestowania środków (41% Rumunów, 35% Niemców i 24% 
Polaków uznało ASI za interesujący sposób inwestowania).

Ponad połowa Polaków (58%) i co drugi mieszkaniec Rumunii (50%) uważają, że 
najkorzystniejszą formą inwestowania jest lokowanie środków w nieruchomości, 
natomiast tylko 15% Niemców uważa nieruchomości za korzystną formę inwestowania. 
Obywatele Niemiec (47%) uważają za najkorzystniejsze inwestowanie w metale 
szlachetne (podobnie sądzi 46% Rumunów i 34% Polaków). Niemcy istotnie częściej jako 
opłacalne wskazują także inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, w fundusze 
inwestycyjne i startupy. Rumuni natomiast dostrzegają większą korzyść w inwestowaniu 
w waluty i kryptowaluty.

Mieszkańcy Rumunii, mimo niewielkich oszczędności (często są to mniejsze kwoty, 
do wysokości dochodów z 1-3 miesięcy), mają bardziej pozytywne nastawienie do 
inwestowania (46%) niż Polacy (35%). Najlepsze nastawienie widać jednak wśród 
Niemców (52% z nich deklaruje pozytywny stosunek do inwestowania). Warto jednak 
dodać, że choć Polacy są najmniej pozytywnie nastawieni do inwestowania, postawa 
ta uległa jednak poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2021 r. pozytywne 
nastawienie inwestycyjne deklarowało 28% Polaków. 

Jaką część swoich oszczędności Pan/i inwestuje? Podstawa: posiadający oszczędności: 
N=662 (Polska), N=672 (Rumunia), N=679 (Niemcy)
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Rumuni są też najbardziej zadowoleni z dostępnej na rynku oferty inwestycyjnej – 34% 
z nich uważa ją za korzystną dla inwestorów. W tym względzie najbardziej sceptyczni są 
Polacy (opinię tę podziela tylko 16% społeczeństwa). 

Mimo że najwyższy wśród tych trzech krajów poziom inflacji występuje obecnie w Polsce, 
to więcej Rumunów (44%) i Niemców (50%) niż Polaków (34%) uważa, że obecnie nie 
opłaca się trzymać pieniędzy na koncie – lepiej je zainwestować. Aż połowa Polaków nie 
ma na ten temat zdania. 

Polacy częściej niż Rumuni oraz Niemcy przeznaczyliby wolne środki na konsumpcję. 
Jednocześnie Polacy w istotnie mniejszym stopniu niż mieszkańcy pozostałych dwóch 
ujętych w badaniu krajów są skłonni lokować oszczędności poza kontem bankowym. 
Wniosek z tego jest taki, że jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym i choć mamy nieco 
wyższy stopień zamożności niż Rumuni, to konsumujemy na skalę podobną do naszych 
zachodnich sąsiadów. Brak nam jednak przy tym kultury inwestycyjnej Niemców, czyli 
doświadczenia, wiedzy i świadomości społecznej. Z drugiej strony, przekonania Rumunów 
związane z inwestowaniem są pozytywne – uważają na przykład, że aby inwestować, nie 
trzeba mieć dużych kwot ani specjalistycznej wiedzy i częściej niż Polacy czy Niemcy sądzą 
także, że inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem (ze stwierdzeniem, iż inwestowanie 
jest tylko dla ryzykantów zgodziło się 58% Rumunów, 41% Niemców oraz 32% Polaków). 

Podsumowując, chociaż Rumuni wydają się bardziej otwarci na inwestowanie niż 
Polacy, mają oni średnie doświadczenie inwestycyjne i mniej wolnych środków. 
Niemcy natomiast są od pozostałych dwóch nacji bardziej zaawansowani 
inwestycyjnie zarówno na poziomie doświadczeń, jak i poglądów.

Wśród Polaków, choć rośnie potencjał inwestycyjny i pozytywne nastawienie, brak 
jednak jeszcze odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, co może tłumaczyć wybory 
przede wszystkim bezpiecznych, ale i pozwalających osiągnąć mniejsze zyski produktów 
inwestycyjnych, takich jak lokaty.  

Jak się Panu/i wydaje, jakie są najkorzystniejsze formy inwestowania? 
Podstawa: wszyscy badani: N=1084 (Polska), N=1016 (Rumunia), N=1001 (Niemcy);
(możliwość wyboru max. 3 odpowiedzi)
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Biorąc pod uwagę porównawcze poziomy cen w badanych krajach (najnowsze 
dostępne dane Eurostatu za 2021 rok) będziemy mogli oszacować wartość posiadanych 
oszczędności z uwzględnieniem stosunku parytetu siły nabywczej do rynkowego kursu 
waluty kraju. Liczona w ten sposób średnia wartość oszczędności wyniesie odpowiednio: 
ok. 60 tys. zł w przypadku Polski, ok. 39 tys. zł w przypadku Rumunii i ok. 342 tys. zł 
w przypadku Niemiec1. Uwzględniając więc realną siłę nabywczą, różnice w poziomie 
zgromadzonych oszczędności nieco się spłaszczają. Wciąż jednak mamy do czynienia  
z ogromną przewagą mieszkańców Niemiec.

1 Obliczone na podstawie danych: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00120/default/table?lang=en

Polacy mają realnie prawie 6 razy niższe oszczędności niż Niemcy

Iwo Rybacki
Członek Zarządu
Grupa Assay

Postawa mieszkańców Rumunii daje pośredni dowód na to, że aby inwestować, wcale nie 
trzeba dysponować wielkimi kwotami. Różnica między odsetkiem osób, które nigdy w życiu 
nie miały do czynienia z żadnymi inwestycjami w Polsce i Rumunii wynosi aż 12 punktów 
procentowych na korzyść Rumunów! Z uznaniem należy podchodzić do entuzjazmu 
mieszkańców Rumunii, którzy, choć nie mają tak dużych doświadczeń inwestycyjnych jak 
Niemcy cechują się co do zasady pozytywnym nastawieniem do tego tematu. 

Rumuni znacznie lepiej niż Polacy rozumieją też, że w dobie kilkunastoprocentowej 
inflacji nie opłaca się trzymać oszczędności w banku i należy je inwestować. Tu różnica 
między odsetkiem Polaków i Rumunów, którzy tak właśnie uważają wynosi 10 punktów 
procentowych na korzyść Rumunów. To istotna przewaga, szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, że wskaźnik inflacji na koniec października 2022 roku w Rumunii (15,3%) był 
zaledwie o 2,6 punktu procentowego niższy niż w Polsce. Jest to zarazem dowód na to, że  
w odniesieniu do zarządzania oszczędnościami nie uczymy się na własnych błędach.
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Jak inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na sytuację  
finansową Polaków, Rumunów i Niemców?

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie zarówno Polacy, Rumuni, jak i Niemcy 
inwestują mniej (odpowiednio 24%, 40% i 35%). Wśród Rumunów jest jednak istotnie 
więcej niż wśród Polaków i Niemców osób, które deklarują, że w związku z wojną  
w Ukrainie inwestują więcej (11% Rumunów wobec 5% Niemców i Polaków). Ponadto 
Rumuni (43%) w związku z wojną w Ukrainie istotnie częściej niż Polacy (20%)  
i Niemcy (27%) deklarują, że obecnie mniej oszczędzają.  

Dużym zagrożeniem dla oszczędności Polaków, Rumunów i Niemców jest także 
inflacja, której wskaźnik według oficjalnych danych rok do roku dla października 2022 
roku wyniósł: dla Polski 17,9%,  Niemiec – 10,4%, zaś Rumunii – 15,3%. W związku  
z takimi danymi makroekonomicznymi swoje zachowania związane z inwestowaniem  
i oszczędzaniem najbardziej zmienili Rumuni: ponad połowa badanych z tego kraju 
mniej inwestuje i mniej oszczędza. W przypadku Niemców zaobserwowano największą 
grupę osób, które w związku z obecną sytuacją stara się więcej oszczędzać. Polacy z kolei 
najczęściej ze wszystkich przyznają, że nie zmienili swoich zachowań w obszarze inwestycji 
i oszczędzania.
 
Wśród obywateli Niemiec jest największa grupa osób pozytywnie oceniających swoją 
obecną sytuację materialną, natomiast najmniej takich osób jest w Rumunii (9% 
wobec 21% dla Polski i 28% dla Niemiec).

W jaki sposób wysoka inflacja wpłynęła na Pana/i zachowania związane  
z oszczędzaniem oraz w jaki sposób wysoka inflacja wpłynęła na Pana/i 
zachowania związane z inwestowaniem?
Podstawa: wszyscy badani: N=1084 (Polska), N=1016 (Rumunia), N=1001 (Niemcy)

27%

29%

51%

49%

37%

40%

54%

65%

33%

44%

42%

53%

19%

6%

16%

7%

21%

7%

Oszczędzanie

Inwestowanie

Oszczędzanie

Inwestowanie

Oszczędzanie

Inwestowanie

Po
ls

ka
Ru

m
un

ia
N

ie
m

cy

Obecnie MNIEJ oszczędzam/inwestuję

Tak samo / podobnie

Obecnie WIĘCEJ oszczędzam/inwestuję

27%

29%

53%

56%

32%

36%

54%

65%

33%

39%

46%

56%

19%

6%

14%

5%

22%

8%

Oszczędzanie

Inwestowanie

Oszczędzanie

Inwestowanie

Oszczędzanie

Inwestowanie

Po
ls

ka
Ru

m
un

ia
N

ie
m

cy

Obecnie MNIEJ oszczędzam/inwestuję

Tak samo / podobnie

Obecnie WIĘCEJ oszczędzam/inwestuję



26

Widać jednocześnie, że we wszystkich trzech krajach grupa pesymistów finansowych 
(czyli osób, które uważają, że ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w ciągu 
najbliższego roku) znacznie przewyższa liczbę optymistów – obawy związane z bieżącą 
sytuacją polityczno-gospodarczą są silnie obecne nie tylko w Polsce (50% pesymistów 
wobec 13% optymistów), ale też w Niemczech (52% wobec 18%) i Rumunii (58% wobec 
18%). 

Jak ocenia Pan/i swoją obecną sytuację finansową? 
Podstawa: wszyscy badani: N=1084 (Polska), N=1016 (Rumunia), N=1001 (Niemcy)

Czy uważa Pan/i, że Pana/i sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy…
Podstawa: wszyscy badani: N=1084 (Polska), N=1016 (Rumunia), N=1001 (Niemcy)
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Na tle Rumunów i Niemców Polacy wypadają najgorzej pod względem gotowości 
inwestycyjnej. Ogólny wskaźnik inwestowania Assay Index najwyższą wartość przyjmuje 
w populacji Niemców (43 na 100 punktów). Nieco niżej plasują się Rumuni (40 punktów), 
a najniżej Polacy (34 punkty). Podobną prawidłowość można zaobserwować na poziomie 
poszczególnych komponentów indeksu: komponent Doświadczenie jest najniższy wśród 
Polaków (22 punkty), nieco wyższy u Rumunów (24 punkty) i zdecydowanie najwyższy 
u Niemców (33 punkty). Komponent Potencjał również jest najniższy u Polaków (31 
punktów), wyższy u Rumunów (39 punktów), a najwyższy u Niemców (40 punktów). 
Pokrywa się to z danymi wskazującymi na to, iż obywatele Rumunii są otwarci na nowe 
formy inwestowania, choć nie mają z nimi tak dużego doświadczenia, jak mieszkańcy 
Niemiec. Komponent Przekonania również jest najniższy wśród Polaków (50 na 100 
punktów). Najwyższe wyniki osiągają w tym przypadku Rumuni (56 punktów), a nieco 
niższe Niemcy (55 punktów). Wyniki poszczególnych komponentów oraz całościowego 
wskaźnika Assay Index odzwierciedlają więc spory entuzjazm inwestycyjny  
i niewielkie doświadczenie Rumunów, solidne doświadczenie i zrównoważone 
przekonania inwestycyjne Niemców oraz niewielkie doświadczenie, lecz budzący się 
potencjał inwestycyjny Polaków (który w tym roku okazał się istotnie wyższy niż w 
roku 2021: 31 punktów wobec 28 punktów rok temu). 

Assay Index - Polska, Rumunia, Niemcy

Assay Index 
(łącznie)

Komponent 
Doświadczenie

Komponent 
Potencjał

Komponent 
Przekonania

34 22 31 50

40 24 39 56

43 33 40 55
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Brakuje nam nie tylko świadomości, jak ważne jest oszczędzanie, ale i wiedzy  
o dostępnych możliwościach w obszarze inwestycji. To dlatego kiedy już dysponujemy 
oszczędnościami, wolimy je trzymać w banku bądź na lokacie, niż aktywnie pomnażać. 
A jeśli już zdecydujemy się, by inwestować, to najlepiej tylko w to, co trwałe, a więc na 
przykład w nieruchomości. 

Bezpośrednie zakupy na giełdzie czy inwestycje w fundusze – nawet z pomocą 
doświadczonego doradcy – traktujemy raczej jako fanaberię dla wąskiego grona elitarnych 
inwestorów niż produkty dostępne dla każdego. To duży błąd. Podobnie sprawa ma 
się z ograniczonym zaufaniem Polaków do innowacji – to dlatego rzadziej niż Niemcy 
i Rumuni jesteśmy skłonni decydować się na inwestycje w startupy, które są przecież 
jednym z kluczowych elementów koła zamachowego polskiej gospodarki oraz towarem 
eksportowym budującym reputację całego narodu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że drobne zmiany na plus w całym wskaźniku Assay Index oraz 
zaobserwowany rok do roku wzrost komponentu Potencjał to długofalowy trend, który  
w najbliższych latach przełoży się na zwiększenie świadomości i pogłębienie doświadczeń 
Polaków w obszarze inwestycji.

Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. Zarobione pieniądze wolimy przejadać niż 
odkładać, a odkładanie nawet drobnych kwot stanowi dla nas spory problem. Powodem 
nie są jednak wyłącznie niskie zarobki, bo przykład mieszkańców Rumunii pokazuje, że 
oszczędzać i inwestować można zarabiając mniej niż Polacy. Zasadniczym problemem 
w naszym kraju jest brak odpowiedniej edukacji dotyczącej finansów i inwestycji oraz 
niemożność właściwej oceny ryzyka. Co gorsza, nawet mając te braki, Polacy niechętnie 
sięgają po poradę specjalistów od inwestycji.

Wydajemy zamiast oszczędzać

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu
Grupa Assay
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Niniejsze wyniki badania  
zostały przeprowadzone przez:
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Podsumowanie 
raportu  
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Podejście Polaków do oszczędzania i inwestowania 2021/2022

Czy Polacy są bardziej doświadczeni inwestycyjnie?

Jak miękka jest poduszka finansowa Polaków w porównaniu z rokiem poprzednim? 

• 57% Polaków deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności pieniężnych – liczba ta 
nie zmieniła się istotnie od 2021 roku.

• Średnia wartość zgromadzonych środków wśród wszystkich osób oszczędzających 
wzrosła z niemal 30 tys. zł w roku 2021, do prawie 36 tys. zł w roku 2022. Wzrost ten nie 
przekłada się na długość czasu, na pokrycie którego zdaniem Polaków wystarczyłyby 
te oszczędności.

• Podobnie jak w roku 2021, połowa Polaków deklaruje, że za swoje oszczędności byliby 
w stanie utrzymać się nie dłużej niż pół roku. 

Jakie jest nastawienie Polaków?

• Chociaż prawie połowa Polaków określa swój stosunek do inwestowania jako obojętny, 
odsetek osób, które pozytywnie podchodzą do inwestowania, istotnie się zwiększył  
(z 28% do 35%). 

Co Polacy wiedzą o alternatywnych sposobach inwestowania?

• Wiedza na temat alternatywnych sposobów inwestowania wśród Polaków utrzymuje 
się na bardzo niskim poziomie (13% obecnie i 14% rok temu). Wciąż najsilniej kojarzą 
się one z kryptowalutami, dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi. 

Jak inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na sytuację finansową Polaków?

• Zdaniem Polaków wysoka inflacja dotknęła nasze portfele mocniej niż wojna w 
Ukrainie (27% badanych oszczędza mniej w związku z inflacją i 20% w związku  
z wojną).

• Połowa Polaków nie inwestuje swoich oszczędności, a 12% nie potrafi określić, jaką 
część oszczędności przeznacza na inwestycje. Odsetek w ogóle nieinwestujących 
zmalał jednak istotnie w porównaniu do roku poprzedniego (56% wobec 61%).

• Polacy nie tyle mają bogatsze doświadczenie inwestycyjne, co chętniej decydują się na 
lokowanie nadwyżek finansowych poza kontem osobistym i/lub oszczędnościowym  
– zwłaszcza na lokatach terminowych (30% w 2022 r. wobec 19% rok wcześniej).
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• Choć zarówno poziom deklarowanych dochodów, jak i posiadanych oszczędności 
wzrósł w porównaniu do wiosny 2021 r., Polacy gorzej oceniają swoją obecną sytuację 
materialną niż rok temu i bardziej pesymistycznie postrzegają swoją przyszłość 
finansową: 50% badanych uważa, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 
miesięcy ulegnie pogorszeniu (w 2021 roku odsetek ten wyniósł 38%).

Assay Index 2022 - inwestycyjny krok naprzód

Podejście do oszczędzania i inwestowania - Polska, Rumunia, 
Niemcy

• Polacy posiadają większy potencjał inwestycyjny niż rok temu. W porównaniu do 2021 
r. o 1 punkt wzrósł ogólny wskaźnik inwestowania Assay Index i wynosi on obecnie 34 
(w skali od 0 do 100).

• Różnica wynika w znacznej mierze z lepszych wyników wśród mężczyzn – kobiety 
pozostają na podobnym do zeszłorocznego poziomie, jeśli chodzi o ogólny potencjał 
inwestycyjny. 

Poduszka finansowa w Polsce, Rumuni i Niemczech

• Niemcy częściej niż Polacy i Rumuni deklarują posiadanie oszczędności (odpowiednio 
74%, 57% i 53%). We wszystkich trzech krajach oszczędności posiadają głównie osoby 
z wykształceniem wyższym, a w Niemczech, dodatkowo, statystycznie częściej są to 
mężczyźni.

• Rumuni posiadają średnio najniższe oszczędności, zarówno pod względem kwoty, jak 
i przełożenia na miesięczne dochody.

• Większość badanych, niezależnie od kraju, trzyma swoje oszczędności w banku, na 
zwykłym koncie lub koncie oszczędnościowym. Niemcy jednak częściej (42%) niż 
Rumuni (23%) i Polacy (17%) inwestują swoje oszczędności.

Jakie jest doświadczenie, nastawienie oraz gotowość do inwestowania wśród 
Polaków, Niemców i Rumunów? 

• Największe doświadczenie z różnymi formami inwestowania można zaobserwować  
u mieszkańców Niemiec (42%). 

• Wśród Niemców widać także największą znajomość produktów inwestycyjnych.

• Mieszkańcy Rumunii, mimo niewielkich oszczędności, mają bardziej pozytywne 
nastawienie do inwestowania niż mieszkańcy Polski (46% wobec 35%).
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Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie na sytuację finansową Polaków, Rumunów  
i Niemców 

• Zarówno Polacy, jak i Rumuni oraz Niemcy inwestują mniej ze względu na wojnę 
w Ukrainie (odpowiednio 24%, 40% i 35%). Równocześnie na inwestycje Polaków, 
Rumunów i Niemców jeszcze większy wpływ ma wysoka inflacja – mniej inwestuje 
odpowiednio 29%, 56%, 36% badanych. 

• Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza sprawia, że mieszkańcy wszystkich trzech 
badanych krajów patrzą w swoją przyszłość finansową z pesymizmem – uważa tak 
50% Polaków, 58% Rumunów i 52% Niemców.

Assay Index - Polska, Rumunia, Niemcy

• Wyniki poszczególnych komponentów oraz całości wskaźnika Assay Index 
odzwierciedlają spory entuzjazm inwestycyjny i niewielkie doświadczenie Rumunów, 
solidne doświadczenie oraz zrównoważone przekonania i zachowania inwestycyjne 
Niemców oraz niewielkie doświadczenie, lecz budzący się potencjał inwestycyjny 
Polaków (istotnie wyższy w tym roku okazał niż w roku 2021).
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Charakterystyka demograficzna próby - Polska:

Miejsce zamieszkania:

Płeć:

48% 52%

Wiek:Wykształcenie:

3%

13%

45%

40%

podstawowe / gimnazjum

zasadnicze

średnie lub pomaturalne

wyższe

14%

20%

16%

18%

32%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

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)

Status zawodowy :

51%

5%

3%

5%

2%

5%

4%

24%

praca stała

praca dorywcza

działalność gospodarcza

uczeń / student

urlop wychowawczy

bezrobotny

zajmuje się domem

emeryt/rencista

Województwo:

5%
7%
7%

2%
6%
8%

16%
2%

8%
5%
5%

12%
3%
3%

9%
4%

dolnośląskie

lubelskie

łódzkie

mazowieckie

podkarpackie

pomorskie

świętokrzyskie

wielkopolskie
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Średnie miesięczne dochody 
osobiste („na rękę”):

Średnie miesięczne dochody 
gospodarstwa domowego („na rękę”):

Stan cywilny: Posiadanie dzieci:

50%

27%

11%

6%

7%

w związku małżeńskim

wolny/a (singiel)

w związku nieformalnym

rozwiedziony/a, w
separacji

wdowiec/wdowa

38%

62%

NIETAK

Liczba posiadanych dzieci: Posiadane dzieci na utrzymaniu:

34%

47%

13%

6%

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo lub więcej

45%

55%

NIE

TAK

2%

6%

10%

19%

15%

14%

5%

1%

6%

23%

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

44% między 
2-7 tys. zł
(vs 52% w 2021)

6%

3%

11%

19%

26%

10%

2%

1%

0%

3%

20%

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

odmawiam odpowiedzi

56% między 
1-5 tys. zł 
(vs 61% w 2021)
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Charakterystyka demograficzna próby - Rumunia:

Miejsce zamieszkania:

Płeć:

49% 51%

Wiek:Wykształcenie:

Status zawodowy : Region:

29%

51%

20%

podstawowe / gimnazjum

średnie lub pomaturalne

wyższe

9%

15%

18%

20%

38%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

47%

6%

3%

2%

1%

3%

9%

29%

praca stała

praca dorywcza

działalność gospodarcza

uczeń / student

urlop wychowawczy

bezrobotny

zajmuje się domem

emeryt/rencista

12%
11%

24%
39%

14%

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)

12%

12%

19%

16%

11%

13%

8%

8%

Bukareszt-Ilfov

Centralny

Północno-wschodni

Połnocno-zachodni

Południowy

Południowo-wschodni

Południowo-zachodni

Zachodni
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Średnie miesięczne dochody 
osobiste („na rękę”):

Średnie miesięczne dochody 
gospodarstwa domowego („na rękę”):

Stan cywilny: Posiadanie dzieci:

38%

62%

NIETAK

Liczba posiadanych dzieci: Posiadane dzieci na utrzymaniu:

60%

16%

10%

9%

5%

w związku małżeńskim

wolny/a (singiel)

w związku nieformalnym

rozwiedziony/a, w separacji

wdowiec/wdowa

46%

54%
NIE

TAK
48%

43%

7%

2%

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo lub więcej

4%

10%

14%

30%

22%

11%

5%

1%

2%

2%

do 1000 RON

1.001 - 2.000 RON

2.001 - 3.000 RON

3.001 - 5.000 RON

5.001 - 7.000 RON

7.001 - 10.000 RON

10.001 – 25.000 RON

25.001 RON lub więcej

nie wiem

odmawiam odpowiedzi

63% między 
2-7 tys. RON

5%

8%

19%

31%

24%

6%

2%

1%

1%

1%

2%

Nie mam dochodów

do 1000 RON

1.001 - 2.000 RON

2.001 - 3.000 RON

3.001 - 5.000 RON

5.001 - 7.000 RON

7.001 - 10.000 RON

10.001 – 25.000 RON

25.001 RON lub więcej

nie wiem

odmawiam odpowiedzi

74% między 
1-5 tys. RON
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Charakterystyka demograficzna próby - Niemcy:

Miejsce zamieszkania:

Płeć:

49% 51%

Wiek:Wykształcenie:

9%

49%

26%

16%

podstawowe / gimnazjum

zasadnicze

średnie lub pomaturalne

wyższe

9%

15%

14%

19%

43%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

19%
20%

25%
19%
18%

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)

Status zawodowy : Region:

37%

12%

5%

3%

2%

5%

3%

31%

praca stała

praca dorywcza

działalność gospodarcza

uczeń / student

urlop wychowawczy

bezrobotny

zajmuje się domem

emeryt/rencista

13%

15%

4%

3%

10%

2%

11%

22%

6%

8%

6%

Badenia-Wirtenbergia

Bawaria

Berlin

Brandenburgia

Hesja i Turyngia

Meklemburgia i Pomorze

Brema i Dolna Saksonia

Nadrenia Północna - Westfalia

Nadrenia Palatynat i Saara

Saksonia i Saksonia Anhalt

Schleswig-Holstein-Hamburg
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Średnie miesięczne dochody 
osobiste („na rękę”):

Średnie miesięczne dochody 
gospodarstwa domowego („na rękę”):

Stan cywilny: Posiadanie dzieci:

Liczba posiadanych dzieci: Posiadane dzieci na utrzymaniu:

55%

18%

11%

10%

6%

w związku małżeńskim

wolny/a (singiel)

w związku nieformalnym

rozwiedziony/a, w separacji

wdowiec/wdowa

31%

69%

NIETAK

48%

41%

8%

4%

Jedno

Dwoje

Troje

Czworo lub więcej

42%

58%

NIE

TAK

2%

14%

16%

15%

25%

15%

6%

5%

2%

Nie mam dochodu

Do 1.000 €

1001-1 500 €

1501-2 000 €

2001-3 000 €

3001-5 000 €

5.000 € lub więcej

odmawiam odpowiedzi

nie wiem

55% między 
1,5-5 tys. €

10%

11%

14%

23%

25%

11%

2%

6%

Do 1.000 €

1001-1 500 €

1501-2 000 €

2001-3 000 €

3001-5 000 €

5.000 € lub więcej

nie wiem

odmawiam odpowiedzi

48% między 
2-5 tys. €
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