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Przegląd 
Dla inwestorów nastał wyjątkowo wymagający okres - jednak dobre wiadomości są takie, że ludzie w coraz większym stopniu 
zdają sobie z tego sprawę. Wyniki Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku pokazują 
np. rosnącą wśród globalnych inwestorów świadomość wydłużania się okresu życia i konieczności większego polegania na sobie 
w kwestii gromadzenia kapitału na przyszłość. 
 
Badanie uzmysławia jednak także mniej pozytywne braki w podstawowej wiedzy finansowej wielu ludzi, które mogą narażać na 
ryzyko ich długoterminowe plany emerytalne i inwestycyjne. Obawy o brak edukacji finansowej w wielu obszarach mogą okazać 
się uzasadnione.  
 
Z tegorocznego badania jasno wynika również, że wielu inwestorów może zbyt wysoko oceniać swoją wiedzę inwestycyjną. 
 
Chociaż połowa ankietowanych ocenia się jako lepszych od średniej, jeśli chodzi o ogólne pojęcie o inwestycjach to prawie dwie 
trzecie nie było w stanie poprawnie określić czym zajmują się firmy zarządzające aktywami, myląc ich rolę m.in. z doradcami 
finansowymi czy bankami inwestycyjnymi.  
 
Wielu klientów jednak wyraża chęć do zdobywania wiedzy. Tylko niewielka część deklaruje całkowity brak zainteresowania 
podnoszeniem swoich umiejętności w dziedzinie inwestycji. Istotni dla tego procesu mogą być zarówno doradcy finansowi, jak 
i możliwość własnej analizy na podstawie informacji dostępnych w Internecie. Doradcy mogą okazać się niezbędni w sytuacji 
rozważania kolejnej decyzji inwestycyjnej (wykres poniżej). W kontekście własnej analizy badanie sugeruje wzrost aktywności 
w relacji online klientów z firmami zarządzającymi, chociaż bardziej tradycyjne formy - kontakt telefoniczny, e-mail, czy poprzez 
doradcę pozostają nadal najbardziej powszechne.  
 
Przy okazji podejmowania kolejnej decyzji inwestycyjnej, co będziesz skłonny zrobić? 

 
Źródło: Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 r. 
 
Wydaje się więc niemal pewne, że branża zarządzających aktywami ma wiele do zrobienia w promowaniu bliższej relacji 
z końcowym klientem i zwiększania jego świadomości inwestycyjnej. Jeżeli jednak klienci będą z większym uznaniem odnosili się 
do roli instytucji zarządzającej i tego w jaki sposób może ona pomóc osiągnąć ich długoterminowe cele finansowe, to wydaje się 
iż osoby zaangażowane w proces inwestowania mogą stracić na tym w niewielkim stopniu. 

Ryzyko nadmiernej pewności siebie 
Zgodnie z wynikami ankiety Globalna Świadomość Finansowa1 przeprowadzonej przez Standard & Poor’s w 2015 roku, dwóch na 
trzech dorosłych na świecie ma niską wiedzę o finansach. Badanie przeprowadzono na próbie 150 tyś. respondentów ze 
140 krajów w oparciu o 5 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących dywersyfikacji, inflacji i odsetek. Przykładowo 57% badanych 
w USA wykazało się wysoką świadomością finansową. Znaczące różnice obserwowano natomiast w krajach Unii Europejskiej — 
od wysokich 71% w Danii i Szwecji, do niskich 21% w Rumunii. 
 
Bynajmniej nie nadszarpnęło to jednak wiary ankietowanych w ich zdolność do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pewnym 
potwierdzeniem szwedzkiego badania2 z lat 80-tych, które pokazało, że ponad trzy czwarte ludzi postrzega się wśród 50% 

                                                 
1 https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey?keyfindings 
2 http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf 
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najlepszych kierowców, są wyniki naszej ankiety. Zgodnie z nimi połowa respondentów (51%) uważa, że ma znacznie lub trochę 
większą wiedzę w dziedzinie inwestycji niż przeciętny inwestor. Jak pokazuje poniższy wykres, tylko 13% sądzi, że ich wiedza jest 
niższa od średniej. 
 
W porównaniu do przeciętnego inwestora, które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoją 
wiedzę inwestycyjną? 

 
Źródło: Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 r. 
 
Zestawiając powyższe wyniki z umiejętnością klientów do określenia czym zajmuje się branża zarządzania aktywami, można 
jednak zaryzykować stwierdzenie, że powyższe oceny nie są trafne. Jak widać na poniższym wykresie, 27% ankietowanych 
uważa, że instytucje zarządzające aktywami zajmują się „doradzaniem i rekomendowaniem klientom odpowiednich produktów 
inwestycyjnych”. Tę funkcję pełni natomiast doradca finansowy. 
 
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje, to czym według Ciebie, zajmuje się firma 
zarządzająca aktywami? 

 
Źródło: Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 r. 
 
Jednocześnie 12% sądzi, że firmy zarządzające aktywami „specjalizują się w dużych i skomplikowanych transakcjach 
finansowych oraz funkcjonują jako pośrednicy pomiędzy firmami i szerokim rynkiem”. To zaś rola banku inwestycyjnego. Jedynie 
trochę ponad jedna trzecia (37%) respondentów wskazała poprawną odpowiedź — „zarządza środkami w imieniu klientów, 
inwestując w ramach zróżnicowanych strategii długoterminowych”. 

Chęć do nauki 
Podczas gdy wiele osób charakteryzuje nadmierna wiara we własne umiejętności inwestycyjne, badanie wskazuje także na 
znaczącą chęć ich rozwoju. Tylko jeden na dziewięciu ankietowanych (11%) nie czuje potrzeby poszerzania swojej wiedzy 
inwestycyjnej. W tym celu dwie piąte (43%) jest skłonne konsultować się z doradcą finansowym, a 42% gotowe jest 
przeprowadzić własną analizę w oparciu o niezależne portale internetowe. Inwestorzy wyrażają także zainteresowanie udziałem 
w szkoleniach online (36%), czy informacjami udostępnianymi przez rządy i ich instytucje.  
 
Podobna część, połowa (50%) wszystkich badanych deklaruje, że przy podejmowaniu kolejnej decyzji inwestycyjnej skonsultuje 
się z doradcą finansowym, a 46% dokona własnej analizy przy pomocy niezależnych portali internetowych. Innym popularnym 
źródłem wskazówek są strony internetowe firm zarządzających aktywami (43%) oraz supermarketów funduszy inwestycyjnych 
(42%). Jedna trzecia (31%) respondentów ma zamiar zaangażować znajomych i rodzinę w proces podejmowania decyzji. 

17%

34%
36%

10%
3%

Znacznie większa

Nieznacznie większa

Podobna

Nieznacznie mniejsza

Znacznie mniejsza

10%

12%

37%

27%

10%
5%

Przyjmuje wkłady pieniężne i wypłaca środki oraz oferuje pożyczki i
kredyty klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom

Specjalizuje się w dużych i skomplikowanych transakcjach finansowych
oraz funkcjonuje jako pośrednik pomiędzy firmami i szerokim rynkiem

Zarządza środkami w imieniu klientów, inwestując w ramach
zróżnicowanych strategii długoterminowych

Doradza i rekomenduje klientom odpowiednie produkty inwestycyjne

Gromadzi środki/ryzyka klientów, zapewniając im ochronę przed stratami
finansowymi oraz ogranicza ich odpowiedzialność

Nie wiem czym zajmuje się firma zarządzająca aktywami



Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2016  

 

5 
 

Kontakt z firmami zarządzającymi 
Klienci 
Kontakt telefoniczny pozostaje najbardziej powszechną formą nawiązania relacji z podmiotem zarządzającym. 63% klientów robi 
to przynajmniej „czasami”. Podobna część wykorzystuje do tego strony firm inwestycyjnych lub e-mail — odpowiednio 61% i 60% 
robi to przynajmniej „czasami”. Wielu jednak nadal korzysta z pośrednictwa swoich doradców finansowych. 
 
Poczta tradycyjna jest w tym kontekście raczej nieistotna — dwie piąte (41%) respondentów twierdzi, że nie wykorzystują tej 
formy kontaktu, a 20% robi to przynajmniej „dość często”. Jeśli chodzi o bardziej nowoczesne formy komunikacji, badanie 
wykazało, że relatywnie niewielu inwestorów kontaktuje się z instytucją zarządzającą poprzez media społecznościowe — 51% nie 
zrobiło tego nigdy. Równie mało powszechne w użyciu okazały się komunikatory i wiadomości tekstowe. Pomimo rozwoju 
platform internetowych tylko połowa inwestorów używa ich do kontaktu z firmami zarządzającymi.  
 
Patrząc w przyszłość, jak pokazuje poniższy wykres, wykorzystanie mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych czy 
komunikatorów ma zyskiwać na popularności w perspektywie najbliższych 5 lat i to pomimo relatywnie niskiej bazy. Rosnąć ma 
również udział platform internetowych jako środka komunikacji. 62% badanych wierzy, że w horyzoncie nadchodzących 5 lat 
będzie za ich pomocą kontaktować się z firmami zarządzającymi przynajmniej „czasami”. Z drugiej strony, poczta tradycyjna, 
kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego to formy komunikacji o najwolniejszym tempie wzrostu. 
 
W jaki sposób Twoim zdaniem będziesz kontaktować się z firmą zarządzającą aktywami za 5 lat? 

 
Źródło: Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 r. 

Doradcy 
Badanie pokazuje także znaczenie kontaktu z klientem z punktu widzenia doradcy. W odpowiedzi na pytanie odnośnie 
preferowanego dostępu do komentarzy i innych informacji udostępnianych przez firmy zarządzające, prawie połowa (47%) 
doradców wskazała wiadomości na stronie internetowej. Inne popularne formy to seminaria lub spotkania (44%), infografiki (41%) 
i raporty internetowe (38%). Jedna trzecia (33%) doradców preferuje natomiast zbiór artykułów w magazynie internetowym. 
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Zarządzanie aktywne vs pasywne 
Odpowiadając na pytanie o wartość dodaną aktywnego zarządzania ponad zarządzanie pasywne, doradcy finansowi z całego 
świata chętnie potwierdzają, że te pierwsze oferuje potencjał. Jak widać na poniższym wykresie, trzy czwarte wszystkich 
doradców zgadza się, że oferuje ono wartość dodaną, podczas gdy jedynie 7% jest przeciwnego zdania. 
 
Do jakiego stopnia zgadzasz się, że aktywne zarządzanie wnosi wartość dodaną ponad 
zarządzanie pasywne? 

 
Źródło: Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 r. 

Odmienność pokolenia Millennium 
Pokolenie Millennium, znane również pod nazwą „pokolenia Y”, wydaje się odróżniać. W nawiązaniu do najnowszej Ankiety 
Millenialsów Deloitte3, „millenialsi” — urodzeni pomiędzy początkiem lat 80-tych i rokiem 2000 — inaczej postrzegają korporacje. 
Badanie pośród 7 700 ich przedstawicieli z 29 krajów pokazało, że są oni nieufni w stosunku do wielkich firm i tym samym nie 
przejawiają tego samego poziomu lojalności w stosunku do pracodawcy, co poprzednie generacje. 
 
Implikuje to kilka problemów dla firm zarządzających. Chodzi nie tylko o to, że „millenialsi” są mniej skłonni do utrzymywania 
inwestycji przez długi okres, ani o to, że są mniej lojalni wobec poszczególnych marek. Problemem jest również tendencja do 
częstszej zmiany pracodawcy, co stanowi dodatkową przeszkodę w kontekście oszczędzania w miejscu zatrudnienia. 
 
Niemniej jednak Globalne Badanie Inwestorów 2016 ujawniło, że chociaż przedstawiciele pokolenia Millennium niewątpliwie 
charakteryzuje inny profil inwestycyjny, to jednak niektóre przejawiane przez nich cechy są najpewniej bliskie głównemu nurtowi.  

Wiedza inwestycyjna 
Nasze badanie sugeruje, że „millenialsi” wyraźnie prezentują nadmierną, typową dla młodych, pewność siebie. Są oni np. mniej 
świadomi tego czym, zajmują się firmy zarządzające aktywami. Nieznacznie mniej niż jedna trzecia (32%) wskazało poprawną 
definicję, w porównaniu do dwóch piątych (41%) w przypadku starszych respondentów. 
 
Co więcej, nie są oni świadomi tego, że się mylą. Po pierwsze, „millenialsi” częściej wskazywali trzy z pięciu niepoprawnych 
odpowiedzi niż starsi ankietowani, a po drugie, są bardziej skłonni do postrzegania siebie jako bardziej świadomych inwestycyjnie 
od przeciętnego inwestora — odpowiedziało tak trzy piąte (61%) w porównaniu do mniej niż połowy (45%) starszych inwestorów. 
 
Nieco uspokajający jest fakt, że prawie wszyscy (94%) z ankietowanych „millenialsów” deklarują, że chciałoby poszerzyć swoją 
wiedzę inwestycyjną, będąc jednocześnie otwartymi na formy takiej edukacji. Popularnym wskazaniem była chęć rozmowy 
z doradcą finansowym (46% w stosunku do 41% w przypadku starszych inwestorów), udział w szkoleniach online (42% vs 32%) 
oraz nauka przy pomocy internetowych filmów o tematyce finansowej (39% vs 30%). 

Komunikacja z firmami zarządzającymi aktywami 
Chociaż po „millenialsach” można by spodziewać się większej skłonności do wykorzystywania nowoczesnej technologii 
w kontaktach z instytucjami zarządzającymi, większość z nich w rzeczywistości preferuje te same formy co starsze pokolenia. 
Około trzech czwartych „przynajmniej czasami” kontaktuje się bezpośrednio przez telefon (76%), stronę internetową firmy (75%) 

                                                 
3 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
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lub e-mail (75%) oraz pośrednio przez doradcę finansowego (73%). Media społecznościowe (56%) są wykorzystywane relatywnie 
rzadziej przez tę technicznie zaawansowaną grupę.  
 
Podobnie do starszych pokoleń, „millenialsi” przewidują, że w 5-letnim horyzoncie będą powszechniej wykorzystywać formy 
komunikacji oparte o nowoczesne technologie, w szczególności stronę internetową firmy (80%), e-mail (79%), platformy 
internetowe (76%), komunikatory (70%) i media społecznościowe (66%). Tak czy inaczej, większość nadal będzie używała 
telefonów (79%) lub korzystała z pośrednictwa doradcy finansowego (74%). 
 
Chociaż niektórzy komentatorzy sugerują, że doradcy finansowi będą musieli znacząco dostosować swój model biznesowy, aby 
zainteresować tę nową generację inwestorów, to nasze badanie tego nie potwierdza. Sugeruje ono raczej, że doradcy finansowi 
pozostaną istotną częścią procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Co być może nie powinno wydawać się zaskakujące, 
przedstawiciele pokolenia Millennium są bardziej skłonni dokonywać samodzielnej analizy przy wykorzystaniu Internetu niż 
starsze generacje. 
 
Połowa „millenialsów” (51% vs 49% starszych inwestorów) deklaruje, że skonsultuje się z doradcą finansowym przy okazji 
podejmowania kolejnej decyzji inwestycyjnej. Istnieje jednak chęć do samodzielnej analizy, czy to przy wykorzystaniu 
niezależnych portali (46% vs 46%), stron firm inwestycyjnych (47% vs 40%) lub dystrybutorów (45% vs 41%). 
 

Wnioski 
Tegoroczne Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders rysuje obraz znacznego zapotrzebowania na 
doradztwo finansowe na całym świecie. Połowa wszystkich inwestorów planuje skonsultować się z doradcą finansowym przy 
podejmowaniu kolejnej decyzji inwestycyjnej.  
 
Jednak podejście typu „zrób to sam” również zyskuje na popularności, co w ostatnich latach było wzmacniane przez rozwój 
skierowanych bezpośrednio do klienta platform internetowych. W raporcie Sytuacja internetowych platform transakcyjnych firmy 
Celent z 2015 roku, oczekiwane tempo wzrostu amerykańskiego rynku „samodzielnych” inwestorów w minionym roku 
oszacowano na poziomie od 4% do 6%4. 
 
Naturalnie jakikolwiek wzrost zainteresowania podejściem „zrób to sam” jest pozytywny — klienci poszerzają wiedzę i interesują 
się swoimi finansami. Jednak nasze badanie wskazuje, że niektóre jej obszary pozostają relatywnie słabo rozwinięte. Trudno jest 
bowiem być usatysfakcjonowanym wiedzą inwestycyjną klientów, jeśli mają oni ograniczone pojęcie co do różnic pomiędzy 
instytucją zarządzającą a doradcą, rolą firmy ubezpieczeniowej czy banku inwestycyjnego. 
 
Co więcej, klienci nadal przejawiają niepokojąco wysoką pewność siebie. Podobnie jak z umiejętnością prowadzenia samochodu, 
ta cecha w inwestowaniu została już dawno rozpoznana, jednak ma istotny wpływ na oszczędności lub innymi słowy na kapitał 
emerytalny. Klienci mają coraz większą pewność co do swojego zabezpieczenia na emeryturę, jednak nasze badanie wskazuje, 
że istnieje znacząca różnica pomiędzy tym, co myślą, że wiedzą, a tym, co wiedzą naprawdę. 
 
OECD5 przewodzi nawoływaniu do podjęcia większych wysiłków w celu edukacji finansowej młodych ludzi, co niewątpliwie jest 
bardzo pożądane. Pozostaje jednak dosyć spore grono ludzi, szczególnie wśród tych bliskich przejścia na emeryturę, mających 
relatywnie słabe pojęcie o inwestycjach oraz tym, co to może dla nich oznaczać. Pozostawienie wielu z zadaniem samodzielnego 
zarządzania oszczędnościami emerytalnymi może dla nich oznaczać znaczny trud dalszego życia. 
 
Przypisy: O Globalnym Badaniu Inwestorów przeprowadzonym dla firmy Schroders w 2016 r. 
Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 
20 000 inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby badania, „inwestorów” zdefiniowano jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub 
równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 5 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów 
w poszczególnych krajach objętych badaniem. Proszę uwzględnić, iż sumy wyników powyżej, bądź poniżej 100% występują ze względu na użycie pytań 
wielokrotnego wyboru lub zaokrąglanie do liczby dziesiętnej. 

Ważne informacje: Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał 
nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad 
księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że 
zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów 
i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne.  
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno 
spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. 
Wydawca: Schroder Unit Trusts Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. 
Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 
Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą 
niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane 
tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych 
i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych 
i rynkowych, modelach lub innych obszarach. 

                                                 
4 http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190 
5 http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm 
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