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bieżącego rocznego dochodu to kwota, 
jaką osoby w wieku 55+ uważają za 
potrzebną, by móc prowadzić komfortowe 
życie po przejściu na emeryturę

Oczekiwania wobec dochodu osób zbliżających się do emerytury są w Polsce prawie 
dwa razy wyższe od kwot rzeczywiście otrzymywanych przez emerytów

Koszt życia na emeryturze pochłania w Polsce większą część dochodów niż 
zakładano, pozostawiając mniej niż oczekiwano na rozrywkę i podróże:

3 na 5 polskich emerytów uważa swój dochód na emeryturze za adekwatny, 
jednak 95% chciałoby jego wzrostu

Osoby, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, odczuwają potrzebę oszczędzania 
większej części swojego rocznego dochodu w relacji do bieżącej wartości, aby 
zapewnić sobie komfortowe życie na emeryturze 

W kontekście podejmowanie decyzji o inwestowaniu na cele 
emerytalne analiza i porada są kluczowe

Jednak osoby, które oceniają swój poziom wiedzy o inwestowaniu jako 
"zaawansowany/ekspercki", charakteryzuje mniejsza różnica pomiędzy tym, 
ile oszczędzają a tym, ile uważają, że powinni oszczędzać
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Obecnie 
oszczędzają 
przeciętnie

Odczuwają 
przeciętnie, że 
potrzebują oszczędzać15%

ostatniej pensji to średnia kwota, jaką w 
Polsce rzeczywiście otrzymują emeryci w 
wieku 55+

56%

Tak, wystarcza na 
komfortowe życie

Opinie emerytów, 
dotyczące tego czy ich 
emerytura jest 
wystarczająca

Oczekiwania osób w wieku 55+ wobec ich przyszłych potrzeb w 
porównaniu do tego, co jest faktycznie otrzymywane na emeryturze

Tak, ale mogłabym/mógłbym 
wydawać trochę więcej

41%Wydatki na życie

Podróże

Kupno nieruchomości w 
celach inwestycyjnych

Wsparcie finansowe dla 
najbliższych, np. koszty edukacji

Kupno drugiego domu

Inne
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Koszty opieki zdrowotnej 
(własne lub innych osób) 13%

Hobby 14%
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Nieemerytowani: Szacunkowe 
rzeczywiste wydatki z rocznych 
dochodów emerytalnych

Emerytowani: Szacunkowe rzeczy-
wiste wydatki z rocznych dochodów 
emerytalnych

Nie, dochód nie 
wystarcza na 
komfortowe życie

43%

15%

42%

Obecna stopa oszczędności

Własna analiza na podstawie 
danych z innych źródeł

Dostawca produktów 
emerytalnych / 
przedsiębiorstwo Doradca finansowy

Stopa oszczędności, która w ich odczuciu 
jest wymagana do komfortowego życia
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Trzy najważniejsze źródła informacji 
o takich inwestycjach to:

Początkujący/Elementarny Średniozaawansowany Zaawansowany/ekspercki

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 20 marca do 23 kwietnia 2018 
r., niezależnego badania online obejmującego ponad 22.000 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, 
w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie 
definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10.000 € (lub równowartość tej 
kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. 
Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.

Ważne informacje 
Komunikat ten jest materiałem marketingowym Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub 
sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien 
być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy 
inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym 
dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. 
Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w 
przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy 
mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w 
tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są 
wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się 
na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych 
decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Na terytorium Ameryki Północnej, niniejsza treść jest 
wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości 
zależną od spółki Schroders plc, zarejestrowanego w SEC doradcy, dostarczającego produkty i usługi 
zarządzania aktywami klientom z USA i Kanady. Dla wszystkich pozostałych wydawcą dokumentu jest 
spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 
1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Ludzie w Polsce inwestują na emeryturze więcej niż się oczekuje, wskazując na zrozumienie 
roli, jaką inwestowanie może odegrać we wzroście uzyskiwanego dochodu:

Proporcje całkowitych inwestycji i 
oszczędności emerytalnych 
zainwestowanych z myślą o 
emeryturze w chwili przejścia na nią

Osoby, określające swój poziom wiedzy o inwestowaniu jako "zaawansowany/ekspercki", 
charakteryzuje większe prawdopodobieństwo, że ich dochód na emeryturze pozwoli na 
prowadzenie komfortowego życia w porównaniu z osobami, które gorzej oceniają swoją wiedzę

 Tak, ale mogłabym/mógłbym 
wydawać więcej

Nie, dochód nie wystarcza 
na komfortowe życie

Tak, wystarcza na 
komfortowe życie

Zaawansowany/EksperckiPoczątkujący/Elementarny Średniozaawansowany
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Nieemerytowani
Odsetek bieżącego dochodu, jaki ich zdani-
em będzie potrzebny rocznie, aby prowadzić 
komfortowe życie na emeryturze 

Emerytowani
Odsetek bieżącego dochodu, jaki ich zdani-
em będzie potrzebny rocznie, aby prowadzić 
komfortowe życie na emeryturze 

13%
26%

31%

26%

Czy Polacy oszczędzają 
wystarczająco dużo, by 
mieć komfortową emeryturę?

 

31%

Aktualne stopy oszczędności i inwestycji osób, które jeszcze nie 
przeszły na emeryturę mogą okazać się niewystarczające, aby 
spełnić ich plany i oczekiwania, jakie mają względem tego etapu 
swojego życia.

Inwestowanie na emeryturze może pomóc zwiększyć ich dochód i 
osiągnąć taki poziom życia, jakiego chcą i na jaki zasługują.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać 
bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanych kwot.

78% 58% 50%
osób uważa swój 
dochód na 
emeryturze za 
wystarczający 

osób uważa swój 
dochód na 
emeryturze za 
wystarczający 

osób uważa swój 
dochód na 
emeryturze za 
wystarczający 

17%

33%

85%
osób na świecie uważa swój dochód 
na emeryturze za wystarczający 

60%
emerytów w Polsce uważa swój dochód 
na emeryturze za wystarczający 

Globalnie

Uwaga: na wartości końcowe mają 
wpływ zaokrąglenia 

Aby poznać oczekiwania związane z emeryturą i 
porównać je z doświadczeniami tych, którzy już na niej 
przebywają, przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 
22.000 osób z 30 krajów.

Materiał marketingowy

Polska

5%
55%

40%

50%

58%78%

42%

22%

Nieemerytowani: oczekiwane Emerytowani: rzeczywiste
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