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Przegląd

O badaniu

Jest rzeczą oczywistą, że ludzie chcieliby 
przejść na emeryturę ze spokojem. Wiele 
osób stara się więc oszczędzać i inwestować 
efektywnie w trakcie życia zawodowego, aby 
zapewnić sobie określony poziom życia na 
złote lata. Jak skutecznie radzą sobie z tym 
osoby na całym świecie? 
 
Globalne Badanie Inwestorów 2018 r. 
zgłębia oczekiwania finansowe dotyczące 
emerytury i odnosi je do doświadczeń osób 
już emerytowanych. Wyniki pokazują, że 
większość emerytów na świecie uważa 
swój dochód za wystarczający.  Jest to 
jednak mniej niż oczekiwania osób jeszcze 
nieemerytowanych, jeśli chodzi o poziom 
dochodu niezbędnego by komfortowo żyć. 
Natomiast wiele osób biorących udział w 
tym badaniu chciałoby mieć choć trochę  

W kwietniu 2018 r. Schroders przeprowadził 
niezależną, internetową ankietę z 22.000 
osób, które inwestują w 30 krajach na całym 
świecie. Państwa, biorące udział w badaniu 
to Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, 
Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, 
Hiszpania, Wielka Brytania oraz USA. 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.   
 
Uwaga: Liczby w tym dokumencie mogą nie 
sumować się do 100 z powodu zaokrągleń.

więcej. Jeżeli dochód emerytalny nie jest  
wystarczający, to co można z tym zrobić? 
 
Emeryci decydują się inwestować większy 
odsetek swoich oszczędności i inwestycji 
gdy przechodzą na emeryturę, niż oczekują 
jeszcze nieemerytowani. Ten trend wskazuje 
znaczenie roli, jaką odgrywać może 
inwestowanie na emeryturze. Odpowiednie 
inwestowanie na emeryturze może zwiększyć 
ich dochód i pomóc osiągnąć taki poziom 
życia, jakiego oczekują. 
 
Wartość inwestycji oraz dochody z nich 
czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a 
inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanych kwot. Jeżeli nie jesteś 
przekonany co do zasadności Twojej inwestycji, 
porozmawiaj z doradcą finansowym.
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Nasze wnioski 
w skrócie

Osoby w wieku 55+ oczekują, że będą 
potrzebowały wyższego dochodu, aby żyć 
komfortowo na emeryturze niż emeryci w 
rzeczywistości otrzymują.

Szczególnie jest to prawda w Azji, gdzie 
nieemerytowani w danej grupie wiekowej 
oczekują, że będą potrzebować 76% swojego 
bieżącego dochodu, aby żyć komfortowo, 
ale emeryci otrzymują średnio jedynie 59% 
końcowej pensji.

Koszt życia na emeryturze pochłania większą 
część dochodu niż oczekiwano.

Obie Ameryki wykazują największą rozbieżność, 
przy przewidywaniach emerytów co do 
przyszłych kosztów życia na poziomie 32% 
dochodu, podczas gdy emeryci w rzeczywistości 
wydają 53%.

Większość emerytów uważa swój dochód 
za wystarczający, jednak prawie wszyscy 
mogliby otrzymywać trochę więcej.

Kraje, w których mieszkańcy odczuwają 
największą potrzebę zwiększania dochodu na 
emeryturze to Polska, RPA, Japonia, Chile, Rosja 
i Korea Południowa.

Ankietowani przeznaczali na emeryturze 
większą część swoich środków finansowych 
na inwestycje niż oczekują nieemerytowani.

Emeryci w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, 
Australii,  RPA i Belgii przeznaczali około trzy 
razy więcej oszczędności na emeryturę na 
inwestycje niż oczekują nieemerytowani. 
Emeryci w Azji przeznaczali średnio 
nieznacznie więcej niż mieszkańcy innych 
kontynentów (20% w porównaniu z 18% w 
Europie i 19% w obu Amerykach).

Oczekiwania co do alokacji środków na  
emeryturze dojrzewają, wraz ze zbliżaniem 
się ludzi do wieku emerytalnego.

Millenialsi spodziewają się, że przeznaczą 
23%  swoich oszczędności emerytalnych i 
inwestycji  na dochód emerytalny, gdy jeszcze 
nie-emerytowani Baby-Boomers spodziewają 
się alokacji na poziomie 38%. W rzeczywistości 
emeryci na świecie alokują  przeciętnie 36%.

Globalnie ludzie uważają, że powinni 
oszczędzać więcej na emeryturę.

Ten sentyment jest najsilniejszy w Chile i RPA, 
gdzie ankietowani uważają, że potrzebują 
oszczędzać 6% więcej dochodu, niż to robią 
obecnie. Globalna średnia wynosi 2% więcej. 
Między pokoleniami jest niewielka różnica.

Odczuwany własny poziom wiedzy 
o inwestowaniu jest skorelowany z 
konkretnymi oczekiwaniami i zachowaniami 
związanymi z emeryturą.

Osoby deklarujące wyższy poziom wiedzy, 
które jeszcze nie przeszły na emeryturę 
wykazują mniejszą różnicę między tym, ile 
oszczędzają a tym, ile uważają, że powinni 
niż ankietowani, którzy ocenili swoją 
wiedzę jako mniej zaawansowaną. Osoby 
emerytowane deklarujące wyższy poziom 
wiedzy o inwestowaniu ze znacznie wyższym 
prawdopodobieństwem twierdzą, że ich dochód 
pozwala żyć komfortowo.

 Dwa najważniejsze źródła informacji, przy 
podejmowaniu decyzji odnośnie inwestycji 
emerytalnych, to według ankietowanych 
ich własne analizy z niezależnych źródeł oraz 
opinie doradców finansowych.

Tylko w trzech z badanych krajów doradcy 
finansowi zostali wymienieni jako najważniejsze 
źródło. Młodsze pokolenia uważają przyjaciół, 
rodzinę i kolegów za ważniejsze źródło 
informacji niż osoby starsze.
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  Emeryci otrzymują mniej 
niż według jeszcze 
nieemerytowanych jest  
konieczne, aby żyć 
Spośród wszystkich regionów, oczekiwania 
tych w wieku 55+ odnośnie potrzeb 
emerytalnych przekraczają dochód później 
otrzymywany przeciętnie o 13%. Ta różnica 
jest najmocniej podkreślona w Azji, gdzie 
nie-emerytowani w wieku 55+ uważają, że 
będą potrzebowali 76% ich obecnej pensji 
by żyć komfortowo, ale emeryci w wieku 55+ 
zgłaszali, że otrzymują przeciętnie tylko 59% 
ostatniej pensji - różnica 17%.

EMERYTOWANI, wiek 55+: 
Określając jako procent ostatniej pensji, jaki jest  
twój roczny otrzymywany wpływ na emeryturze? 

NIE-EMERYTOWANI, WIEK 55+: 
Określając jako procent obecnego dochodu, jak  
wysokich twoim zdaniem wpływów na emeryturze 
będziesz potrzebować, by żyć komfortowo na emeryturze?

Świat ŚwiatAzja AzjaEuropa EuropaAmeryki Ameryki

61% 61%
63%

59%

74%
72%

76% 76%
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Największa negatywna różnica pomiędzy tym, 
ile pracownicy w wieku 55+ sądzą, że będą 
potrzebować na emeryturze, a ile w istocie 
później otrzymują, występuje w Polsce i sięga 
aż 47%. Ankietowani z Japonii i Indonezji 
zajmują kolejne pozycje, z negatywną różnicą 
na poziomie odpowiednio 44% i 40%.

W Portugalii i Indiach jest odwrotnie, 
ludzie otrzymują znacząco wyższy procent 
ostatniej pensji w ujęciu rocznym na 
emeryturze, niż oczekiwali w okresie 
przedemerytalnym. Dostają 49%, oczekując 
odpowiednio 26% i 25%.

Kraj NIE-EMERYTOWANI, WIEK 55+: 
Jak sądzisz, jaką część rocznego 
dochodu będziesz potrzebować,  
by żyć komfortowo na emeryturze?
(% obecnej pensji)

EMERYTOWANI, WIEK 55+ 
Jaki roczny dochód otrzymujesz
 na emeryturze?
(% ostatniej pensji)

Różnica

Polska 103 56 -47

Japonia 81 37 -44

Indonezja 105*(n=8) 65 -40

Chile* 93 57* (n=19) -36

Hongkong 80 44 -36

Rosja* 66 32* (n=20) -35

Singapur 67 42 -25

Korea Południowa* 67 45* (n=18) -23

RPA 80 59 -21

Belgia 75 54 -21

Australia 71 52 -20

Szwecja 83 66 -17

Francja 78 61 -17

USA 74 58 -16

Brazylia 88 74 -14

Szwajcaria 68 55 -13

Wielka Brytania 66 53 -13

Chiny 80* (n=27) 67 -12

Kanada 71 61 -10

Dania 74 68 -6

Włochy 80 74 -6

Holandia 75 69 -6

Hiszpania 73 68 -5

Niemcy 67 65 -2

Tajlandia* 66* (n=15) 64 -1

Austria 64 67 2

Indie 71 96 25

Portugalia 46 72 26

Tajwan* 68* (n=29) 117* (n=7) 49

105%
Wysokość bieżącego 
rocznego dochodu  
osoby w wieku 55+,  
co do którego uważają, 
że będą go potrzebować, 
by żyć komfortowo  
na emeryturze.

* Baza respondentów 55+ (n) jest niższe niż 30, w związku  z tym wyniki są tylko kierunkowe
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Koszty życia na emeryturze 
pochłaniają więcej 
dochodu niż się oczekuje

Co mało zaskakujące, z uwagi na różnice 
odnotowane powyżej, oczekiwania co do 
tego, jak będzie wykorzystywany dochód 
emerytalny nie pokrywa się ze stanem 
faktycznym, gdzie koszty życia stanowią 
największą różnicę.

W tym obszarze widać szczególnie 
różnicę w obu Amerykach. Osoby nie-
emerytowane oczekują, że na koszty życia 
będą przeznaczać 32% rocznego dochodu, 

pomimo że już emerytowani wskazują,  
że wydają blisko 53%. Konsekwencją  
tego jest mniejsza alokacja w hobby,  
zamiast 12% oczekiwanych przez 
niebędących na emeryturze, mamy  
7% deklarowane przez emerytów.

Respondenci z Azji są większymi realistami 
odnośnie kosztów życia, osoby nie-
emerytowane oczekują 32%, gdy emeryci 
podają 38%.

NIE-EMERYTOWANI: 
Podczas twojej emerytury, ok. jakiej części 
(%) swego rocznego dochodu zamierzasz 
wydać na każde z poniższych? 
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Na poziomie krajowym, RPA, 
Szwecja i USA wyróżniają 
się jako miejsca, gdzie nie-
emerytowani znacząco nie 
doszacowują ryzyka tego, 
że wydatki na życie będą 
pochłaniały większą część 
dochodu  emerytalnego.

Kraj Nie-emerytowani: Oczekiwano (%) Emerytowani: Zakres rzeczywisty (%) Różnica

RPA 34 59 25

Szwecja 34 57 23

USA 32 54 22

Australia 39 58 19

Korea Południowa* 27 44* (n=22) 17

Portugalia 28 45 17

Kanada 42 59 17

Belgia 34 50 16

Włochy 37 53 16

Hiszpania 35 51 16

Francja 30 46 16

Singapur 35 50 16

Chile* 28 43* (n=20) 15

Wielka Brytania 38 53 15

Holandia 38 52 14

Dania 36 50 14

Rosja* 34 45* (n=23) 11

Brazylia 23 34 10

Polska 31 41 10

Szwajcaria 39 48 10

Austria 37 46 9

Niemcy 38 47 9

Japonia 46 53 7

Tajwan* 31 38* (n=20) 7

Tajlandia 29 34 5

Hongkong 37 39 2

Indonezja 27 29 2

Chiny 27 28 1

Indie 26 25 -1

Udział wydatków na życie w rocznym  
dochodzie emerytalnym

54%
udział w rocznym 
dochodzie emerytalnym 
wydatków na życie osób na 
emeryturze w wieku 70+

* Baza respondentów 55+ (n) jest niższe niż 30, w związku  z tym wyniki są tylko kierunkowe
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Oczekiwania starszych pokoleń, które jeszcze nie przeszły na 
emeryturę są znacznie bliższe stanowi faktycznemu niż te osób 
młodszych. Wynika to z bliskości wieku emerytalnego i tego, jak 
wpływa to na oczekiwania i doświadczenia, w porównaniu do 
młodszych osób.

Chociaż oczekiwania pokolenia Baby Boomers i Cichej 
Generacji są dokładniejsze niż młodszych respondentów, 
wciąż są niedoszacowane względem wartości faktycznie 
raportowanych przez emerytów.

NIE-EMERYTOWANI: 
Rozważając Twój dochód (tj. to, co otrzymujesz każdego roku)  
w aktywnych latach Twojej emerytury, mniej więcej jaką część  
zamierzasz wydać na każde z następujących?

EMERYTOWANI: 
Rozważając Twój dochód (tj. to, co otrzymujesz każdego roku)  
w aktywnych latach Twojej emerytury, mniej więcej jaką część  
zamierzasz wydać na każde z następujących?

Millennialsi 
(18-36)

Generacja X 
(37-50)

Pokolenie Baby 
Boomers (51-70)

Cicha generacja 
(71+)

10%0% 20% 30% 40% 50%

Pokolenie Baby 
boomers (51-70)

Cicha Generacja
(71+)

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

Wydatki na życie

Podróże

Hobby

Koszty opieki 
zdrowotnej

Zakup nieruchomości  
jako inwestycja (np.  
na wynajem)

Zakup drugiego domu

Finansowe wsparcie
 dla bliskich

Wydatki na życie

Podróże

Hobby

Koszty opieki 
zdrowotnej

Zakup nieruchomości  
jako inwestycja (np.  
na wynajem)

Zakup drugiego domu

Finansowe wsparcie
 dla bliskich



Globalne Badanie Inwestorów 2018 r. 3 10

Dochód na emeryturze  
jest powszechnie  
uznawany jako  
wystarczający przez 
Pomimo różnic pomiędzy oczekiwaniami 
osób, które na emeryturę dopiero przedą, a 
faktyczną sytuację osób już na emeryturze, 
to ankietowani emerytowani twierdzą, że 
ich dochód jest wystarczający, tylko 15% 
globalnie stwierdziło, że brakuje im środków, 
by żyć komfortowo. Jednakże 58% twierdzi, że 
mogłoby wydawać więcej.

15%

14%

16%

12%

43%

43%

43%

44%

42%

43%

41%

44%

Czy uważasz, że dochód emerytalny 
jest wystarczający?

GLOBALNIE

EUROPA

AZJA

AMERYKA PÓŁNOCNA  
I POŁUDNIOWA

Nie, mój dochód jest niewystarczający 
do komfortowego życia

Tak, ale mogłabym/mógłbym
 wydawać trochę więcej

Tak, wystarcza na 
komfortowe życie

86%
emerytowanych w Europie 
twierdzi, że ich dochód jest 
wystarczający

59%
emerytów w Azji chciałoby 
większego dochodu

92%
emerytowanych w USA 
twierdzi, że ich dochód 
jest wystarczający
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Te wartości są mniej lub bardziej zgodne 
w różnych regionach, przeciętnie ujmując. 
Rezultaty na poziomie krajowym to inna 
historia.W Indiach 99% respondentów 
twierdzi, że ma wystarczający dochód, a 15% 
z nich twierdzi, że byłoby skłonne wydawać 
więcej. Dla kontrastu, 55% pytanych w Korei 
Płd.* sądzi, że mają za mało, a 87% uważa, 
że mogłoby wydawać więcej. W Chile* 60% 
ankietowanych stwierdza, że ich dochód jest 
wystarczający, ale aż 100% stwierdziło, że 
mogłoby wydawać więcej. 
 
Poza Indiami, do krajów o najwyższym 
poziomie zadowolenia z dochodu 
emerytalnego należy Dania, gdzie 93% jest 
usatysfakcjonowanych z dochodu, a tylko 36% 
uważa, że mogłoby wydawać więcej. Indonezja 
jest tuż za, 98% twierdzi, że dochód jest 
wystarczający, a 40% życzyłoby sobie więcej.

Kraj Tak (%) Nie (%) Chciałoby więcej (Całkowity)

Indie 99 1 15

Indonezja 98 2 40

Austria 95 5 44

Tajwan* 95 5 75

Hongkong 94 6% 74%

Holandia 94 6% 41%

Dania 93 7% 36%

Wielka Brytania 92 8 48

Chiny 92 8 47

Niemcy 93 7 56

USA 92 8 55

Włochy 91 9 65

Kanada 88 12 50

Tajlandia 86 14 79

Australia 85 15 63

Szwajcaria 81 19 67

Singapur 81 19 61

Portugalia 82 18 78

Brazylia 79 21 68

Francja 80 20 64

Szwecja 81 19 62

Hiszpania 79 21 75

Belgia 70 30 67

Japonia 66 34 86

RPA 65 35 81

Polska 60 40 95

Chile* 60 40 100

Rosja* 48 52 96

Korea Południowa* 45 55 86

Dania to kraj europejski, 
który legitymuje się 
najwyższym poziomem 
komfortu odnośnie 
dochodu emerytalnego.

Czy uważasz, że Twój dochód emerytalny jest wystarczający?

* Baza respondentów jest niższa niż 30, w związku z tym wyniki są tylko kierunkowe
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Emeryci przeznaczają na inwestycje 
istotnie więcej, niż nie-emerytowani 
się spodziewają

Po dotarciu do emerytury, emeryci muszą 
zdecydować jak alokować swoje oszczędności 
i inwestycje na jesieni życia. Jedna bardzo 
znacząca różnica pomiędzy tym, jak 
nieemerytowani zamierzają alokować 
oszczędności emerytalne, a jak faktycznie robią 
to na emeryturze, polega na tym, ile alokowali 
w inwestycje. To jest faktem w wielu regionach, 
przeciętnie rzecz ujmując.

NIEEMERYTOWANI: 
Oczekiwana alokacja kapitału na emeryturze

EMERYTOWANI: 
Alokacja kapitału na emeryturze

Twój własny dochód emerytalny

Inwestycje

Inne

Twoje koszty opieki zdrowotnej

Zmuś się do nie-koniecznej konsumpcji, jak 
wakacje, nowy samochód, nowy telewizor

Wsparcie finansowe dla krewnych, np. 
koszty edukacji, pomoc w zakupie domu

Spłata długów, np. kredyt na samochód, 
pożyczki osobiste, karty kredytowe

Pozostaw pieniądze jako spadek

Ulepszenia w domu

Opieka zdrowotna najbliższych

Spłata kredytu hipotecznego

29%

36%

9%

19%

15%

2%

6%

6%

7%

7%

9%

6%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

6%

3%

10%

9%

Emeryci w RPA 
przeciętnie 
przeznaczali 
27% środków z 
oszczędności 
emerytalnych na 
inwestycje
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Kraj Nieemerytowani Emerytowani Różnica

RPA 10 27 17

Belgia 8 23 15

Australia 9 24 15

Hiszpania 7 22 15

Wielka Brytania 7 21 14

Polska 9 23 13

Korea Południowa* 9 22* (n=22) 13

Włochy 9 22 13

Kanada 8 20 12

Francja 8 20 12

Austria 5 16 11

Dania 8 18 10

Japonia 13 23 10

USA 8 18 10

Niemcy 7 16 9

Chiny 13 22 9

Hongkong 15 23 8

Chile* 8 16* (n=20) 8

Singapur 13 21 8

Tajlandia 11 19 8

Szwecja 10 17 7

Rosja* 9 16* (n=23) 7

Holandia 9 14 5

Szwajcaria 7 12 5

Brazylia 11 16 5

Indie 10 14 4

Portugalia 8 11 3

Indonezja 13 15 2

Tajwan* 12 7* (n=20) -5

Jaki % spodziewasz się/zainwestowałeś ze swojego  
kapitału emerytalnego na emeryturze?

Jaki % spodziewasz się/zainwestowałeś ze  
swojego kapitału emerytalnego na emeryturze?

W RPA jest największa różnica pomiędzy tym, 
co nie-emerytowani planują zainwestować 
na emeryturze (10%), a ile w istocie później 
przeciętnie inwestują (27%) Tajwan to jedyny 
kraj,w  którym trend jest odwrotny - emeryci 
inwestują tam 5% mniej, niż nie-emerytowani 
się spodziewają.

Nieemerytowani Emerytowani

Globalnie

Europa

Azja

Ameryki

9%

8%

9%

12%
20%

19%

18%

19%

* Baza respondentów 55+ (n) jest niższe niż 30, w związku  z tym wyniki są tylko kierunkowe
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Oczekiwania osób mających  
dłuższy czas do emerytury w  
mniejszym stopniuoddają  
rzeczywistą alokację na emeryturze

Podział wyników ze względu na 
pokolenieukazuje pewne kluczowe różnice. 
Millenialsii Pokolenie X oczekują alokacji na 
poziomie odpowiednio 23%i 30% swoich 
oszczędności iinwestycji na emeryturę 
w odniesieniu do swojego dochodu 
emerytalnego. Pokolenie Baby Boomers i Cicha 
Generacja oczekują alokacji odpowiednio na 
poziomie 38% i 36%.Liczby te pokazują, jak 
perspektywy ioczekiwania dojrzewają wraz ze 
zbliżaniem siędo wieku emerytalnego. 
 
 

Również w ramach jednej generacji dostrzec 
można znaczące różnice w zależności odstatusu 
emerytury. Osoby nieemerytowane zcichej 
generacji oczekują odkładania 12% swoich 
oszczędność i inwestycji naemeryturę jako 
spadek, ale emeryci z tego pokoleniaw 
rzeczywistości przeznaczali na ten cel tylko 6%. 
 
Podobnie nieemerytowani z Cichej Generacji 
oczekują przeznaczania 11% swoich 
oszczędności i inwestycji na emeryturęna mniej 
istotne potrzeby,np. wakacje. Emerytowani z 
tego pokolenia przeznaczali tylko 9% na ten cel.

16%
Różnica pomiędzy 
oczekiwaniami
Millenialsów co do
poziomu alokacji dochodu 
na emeryturze a tym, ile
 Cicha Generacja
rzeczywiście alokowała

Millenialsi
(18-36) 

Generacja X
(37-50)

Pokolenie Baby boomers
(51-70)

Pokolenie Baby boomers
(51-70)

Cicha Generacja
(71+)

Cicha Generacja
(71+)

NIE-EMERYTOWANI EMERYCI

Twój własny dochód emerytalny

Zmuś się do nie-koniecznej
 konsumpcji, jak wakacje, nowy 
samochód, nowy telewizor

Pozostaw pieniądze jako spadek

Spłata kredytu hipotecznego

Ulepszenia w domu

Spłata długów

Inwestycje

23
%

30
%

38
%

36
%

36
%

39
%

9%
6%

3%
5%

2%

9%
7%

3%
6%

3%

11
% 12

%
2%

6%
2%

10
%

8%
3%

6%
3%

10
%

9%

19
% 20

%

9%
8%

6%
7%

5%
9%

8%
9%

8% 8%
7%

9%

Główne zalety: 
Jakiego sposobu alokacji swoich oszczędności i inwestycji na emeryturze oczekiwałeś/oczekujesz?
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Ludzie uważają,  
że powinni oszczędzać 
więcej na emeryturę
Średnio na przestrzeni wszystkich regionów 
nieemerytowaniuważają, że powinni 
oszczędzać 2%więcej swojego rocznego 
dochodu na emeryturę niż obecnie, abymóc 
pozwolić sobie na komfortowe życie, kiedy 
przejdą na emeryturę. Europejczycy uważają, 
że powinni oszczędzać średnio 3% mniej niż 
myślą Azjaci i Amerykanie.

Roczna stopa oszczędności na emeryturę

Świat Europa Azja Ameryki

14% 13% 16% 16%

12% 11% 14% 14%

Dochód oszczędzany
na emeryturę

Poziom oszczędności na emeryturę
uważany za potrzebny

15%
Tyle średnio mieszkańcy
Singapuru i Stanów 
Zjednoczonych
oszczędzają na emeryturę

19%
Tyle mieszkańcy Chile 
i RPA uważają, że 
powinni oszczędzać na 
komfortową emeryturę
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Kraj Odsetek obecnego dochodu 
oszczędzany na emeryturę

Roczny poziom oszczędności 
uważany za potrzebny, aby żyć 
komfortowo na emeryturze

Różnica

Chile 13% 19% 6%

RPA 13% 19% 6%

Hongkong 11% 15% 4%

Polska 11% 15% 4%

Tajlandia 14% 18% 4%

Rosja 9% 13% 4%

Tajwan 13% 16% 3%

Portugalia 11% 14% 3%

Singapur 15% 18% 3%

Brazylia 14% 17% 3%

Hiszpania 10% 13% 3%

Włochy 10% 13% 3%

ZEA 14% 16% 2%

Australia 12% 15% 2%

Francja 10% 12% 2%

Indonezja 15% 17% 2%

Korea Południowa 11% 13% 2%

Indie 14% 16% 2%

Belgia 9% 11% 2%

Austria 11% 13% 2%

Wielka Brytania 12% 14% 2%

Kanada 12% 14% 2%

Japonia 14% 16% 2%

Szwecja 11% 12% 1%

Szwajcaria 12% 13% 1%

USA 15% 16% 1%

Niemcy 11% 12% 1%

Holandia 9% 10% 0.2%

Chiny 14% 14% 0.2%

Dania 13% 12% -0.2%

Największa rozbieżność na poziomie kraju 
pomiędzy bieżącymi oszczędnościami i 
oszczędnościami uważanymi za konieczne 
występuje w Chile i RPA, gdzie mieszkańcy 
oszczędzają średnio 6% mniej niż uważają,  
że powinni, aby żyć komfortowo

Między pokoleniami występuje niewielka 
różnica, jeżeli chodzi o to, ile ludzie oszczędzają 
lub ile uważają, że powinni oszczędzać, aby żyć 
komfortowo na emeryturze przy niewielkiej 
przewadze pokolenia Baby Boomers.

Millennialsi
(18-36)

Generacja X
(37-50)

Pokolenie Baby 
boomers (51-70)

Cicha Generacja
(71+)

12%

12%

14%

15%

13%

12%

15%

14%

Odsetek obecnego dochodu
oszczędzany na emeryturę

Roczny poziom oszczędności na emeryturę uważany  
za potrzebny, by żyć komfortowo na emeryturze

Baza: Nie-emerytowani 
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Poziom wiedzy o inwestowaniu 
wpływa na zachowania, postawy i 
oczekiwania co do emerytury

Dochód emerytalny

Poprosiliśmy ankietowanych o ocenę poziomu 
własnej wiedzy o inwestowaniu. Wyniki 
pokazują wyraźne trendy w postrzeganiu 
poziomu wiedzy i zachowaniach, jeśli chodzi  
o emeryturę. 
 
Nieemerytowani, którzy oceniali poziom  
swojej wiedzy o inwestowaniu wyżej, są 
bardziej konserwatywni w szacunkach co do 
tego, jakiego dochodu będą potrzebować 
na emeryturze, aby żyć komfortowo niż 
osoby oceniające poziom swojej wiedzy jako 
początkujący/elementarny. 
 
Odwrotnie, emeryci, którzy oceniali poziom 
swojej wiedzy o inwestowaniu wysoko podawali, 
że otrzymują większą część swojej ostatniej 
pensji, w porównaniu do osób z początkującym/
elementarnym poziomem wiedzy. 
 
Różnica pomiędzy tym, ile nieemerytowani 
uważają za potrzebne a tym, ile emeryci 
rzeczywiście otrzymują jest największa dla osób 
z niskim poziomem wiedzy o inwestowaniu 
- wynosi 22%. Dla porównania, różnica w 
kwotach podawanych przez nieemerytowanych 
i emerytów z wysokim poziomem wiedzy o 
inwestowaniu wynosi tylko 4%.

NIE-EMERYTOWANI: 
Jaki procent swojej bieżącej pensji lub dochodu uważasz, że będziesz 
potrzebował rocznie, aby żyć komfortowo na emeryturze?

EMERYTOWANI:  
Jaki procent swojej ostatniej pensji otrzymujesz rocznie 
na emeryturze?

78%

56%

69%

73%

73%

60%

Początkujący/elementarny Średniozaawansowany Zaawansowany/ekspercki

Początkujący/elementarny Średniozaawansowany Zaawansowany/ekspercki

Osoby deklarujące 
wysoki poziom wiedzy 
o inwestowaniu 
charakteryzuje wyższe 
prawdopodobieństwo
prowadzenia komfortowego 
życia na emeryturze
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Komfortowe życie

Oszczędzanie na emeryturę

Osoby deklarujące wyższy poziom wiedzy 
o inwestowaniu charakteryzuje wyższe 
prawdopodobieństwo prowadzenia 
komfortowego życia na emeryturze w 
porównaniu z osobami, które gorzej oceniają 
swoją wiedzę Mimo to 40% emerytowanych z 
wysokim poziomem wiedzy o inwestowaniu 
mówi, że mogłoby wydawać więcej.

Jeżeli ustalić podział według wiedzy 
inwestycyjnej, to rezultaty prowadzą do 
wielu interesujących wniosków. Początkujący 
oszczędzają na emeryturę najmniej (11% 
dochodu rocznego), jednak spodziewają się, że 
ich potrzeby będą najwyższe na tle innych (15%). 
 
Ci, którzy oceniają swoją wiedzę na poziomie 
średnim lub eksperckim spodziewają się 
oszczędzać 14% rocznego dochodu by żyć 
komfortowo na emeryturze, a obecnie 
oszczędzają odpowiednio 12% i 13%.

Czy uważasz, że Twój dochód emerytalny jest wystarczający?

Określając jako procent bieżącego dochodu, ile  
obecnie oszczędzasz na emeryturę?

Jak sądzisz, jaki procent dochodu potrzebujesz oszczędzać każdego roku,  
od dziś aż do emerytury, by żyć na niej komfortowo?

Tak, wystarcza
 na komfortowe życie

Tak, ale mogłabym/mógłbym 
wydawać więcej

Nie, dochód nie wystarcza
na komfortowe życie

79% 86% 91%

Początkujący/
elementarny

Średniozaawansowany Zaawansowany/
ekspercki

Tak
(całkowity)

Tak
(całkowity)

Tak
(całkowity)

32
%

4
0

%

60
%

32
%

9%

47
%

14
%

47
%

21
%

Początkujący/Elementarny

Początkujący/Elementarny

Średniozaawansowani

Średniozaawansowani

Zaawansowany/ekspercki

Zaawansowany/ekspercki

11%

15%

14%

14%

12%

13%
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Własna analiza oraz opinia doradców  
finansowych są najważniejsze w dokonywaniu  
decyzji inwestycyjnych na emeryturze

Efektywne inwestowanie pod kątem emerytury wymaga 
właściwej analizy i doradztwa. Wszystkie wymienione formy 
pozyskiwania informacji o inwestycjach zostały uznane za ważne 
przez ankietowanych. Zarówno na świecie, jak i w konkretnych 
regionach, za najważniejszą uznano własną analizę.

Na przestrzeni regionów, doradcy finansowi przedstawiają się 
jako drugie najważniejsze źródło informacji, za wyjątkiem Azji, 
gdzie regulatorzy/agencje rządowe są uznawane za nieznacznie 
ważniejsze, przeciętnie ujmując, z dostawcami produktów 
emerytalnych praktycznie ex aequo. Przyjaciele, rodzina i koledzy 
cieszą się w Azji zaufaniem wyższym o 1,1 pkt proc. niż w Europie.

ŚWIAT: 
Waga źródeł informacji odnośnie pozyskiwania 
informacji o inwestycjach na emeryturę

Ważne źródła informacji przy podejmowaniu decyzji 
odnośnie inwestycji na emeryturę

Własna analiza na podstawie  
danych z innych źródeł

Własna analiza na podstawie  
danych z innych źródeł

Doradca finansowy (np. IFA, bankier
, agent ubezpieczeniowy, księgowy)

Doradca finansowy (np. IFA, bankier
, agent ubezpieczeniowy, księgowy)

Dostawca produktów 
emerytalnych/przedsiębiorstwo

Dostawca produktów 
emerytalnych/przedsiębiorstwo

Regulator/agencja rządowa

Regulator/agencja rządowa

Przyjaciele/rodzina/koledzy

Przyjaciele/rodzina/koledzy

Pracodawca 

Pracodawca 

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1

0 = w ogóle nie - 10 = ekstremalnie

0 = w ogóle nie - 10 = ekstremalnie

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1 5.6 6.8 6.5

5.9 7.0 6.6

6.0 7.3 6.8

6.3 7.2 7.1

6.5 7.2 7.7

7.2 7.5 7.8

Globalnie Europa Azja Ameryka Północna 
i Południowa
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Jak ważne są źródła informacji przy podejmowaniu decyzji odnośnie inwestycji na emeryturę 
 (0 = w ogóle nie - 10 = ekstremalnie)

Kraj Moja własna analiza z ze-
wnętrznych źródeł (np. TV,  
gazety, radio, niezależne strony)

Doradca finansowy (np. IFA, 
bankier, agent ubezpieczeniowy, 
księgowy)

Różnica

RPA 7.7 8.2 -0.5

Dania 5.9 6.2 -0.4

Włochy 6.8 7.1 -0.3

Kanada 7.1 7.1 -0.1

USA 8.0 8.0 0.0

Korea Południowa 6.5 6.4 0.0

Indie 8.3 8.2 0.1

Chiny 7.7 7.6 0.1

Belgia 7.0 6.8 0.2

Brazylia 8.2 8.0 0.2

Indonezja 8.3 8.1 0.2

Tajlandia 8.4 8.1 0.2

Hongkong 6.7 6.4 0.3

Hiszpania 7.4 7.1 0.3

Polska 6.9 6.6 0.4

Francja 7.2 6.8 0.4

ZEA 7.6 7.2 0.4

Japonia 6.4 5.9 0.5

Tajwan 8.0 7.5 0.5

Australia 7.4 6.9 0.6

Chile 7.9 7.3 0.7

Portugalia 7.6 6.8 0.7

Wielka Brytania 7.5 6.8 0.7

Singapur 7.3 6.6 0.8

Rosja 7.8 7.0 0.8

Holandia 7.1 5.9 1.1

Szwajcaria 7.3 6.1 1.2

Szwecja 6.8 5.6 1.2

Austria 7.3 5.9 1.4

W niektórych krajach opinia doradcy finansowego jest 
ważniejsza niż własna analiza - RPA, Dania, Włochy, gdy w kilku 
innych jest ona równie ważna - jak np. w USA czy Korei Płd. 

Różnice pokoleniowe w rankingach polegają 
na tym, że millenialsi rozważają pełny wachlarz 
możliwości przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących inwestowania na emeryturę. 
Starsze generacje znacznie mniej chętnie 
zasięgają opinii u przyjaciół/rodziny/kolegów 
lub pracodawcy odnośnie tych inwestycji 
(prawdopodobnie dlatego, że wiele z nich jest 
na emeryturze i nie ma kontaktu z pracodawcą). 

Własna analiza na 
podstawie danych z 
innych źródeł

Doradca finansowy

Dostawca produktów 
emerytalnych /
przedsiębiorstwo

Regulator/
agencja rządowa

Przyjaciele/rodzina/
koledzy

Pracodawca

7.5

7.2

7.0

7.1

6.9

7.2 7.0

6.9

6.7

6.5

6.4

7.5 7.3

6.6

6.2

6.0

5.4

5.0

6.8

6.3

5.1

5.0

4.3

3.2

Pokolenie Baby 
boomers (51-70)

Cicha Generacja
(71+)

Millennialsi
(18-36)

Generacja X
(37-50)
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W kierunku  
komfortowej emerytury
Czy masz jeszcze 35 lat do emerytury, czy 
może tylko 6, komfort jaki będziesz mieć na 
emeryturze zależy od tego, jak inwestujesz i 
oszczędzasz pieniądze dzisiaj.

Młodsze pokolenia oraz ci wkrótce 
przechodzący na emeryturę mogą skorzystać z 
mądrości starszych pokoleń lub emerytowanych 
znajomych poprzez dostosowanie finansów i 
podjęcie decyzji już teraz, co może poprawić ich 
komfort w przyszłości.

Dla tych już emerytowanych, inwestycje mogą 
pomóc w poprawie dochodu tak by stworzyć 
nowe możliwości dla Ciebie i twojej rodziny, 
tak by twoja emerytura wyglądała tak, jak na 
to zasługujesz.

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:

Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty 
bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży 
jakiegokolwiek instrumentu finansowego 
lub zastosowania jakiejkolwiek strategii 
inwestycyjnej. Według najlepszej wiedzy 
zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak 
Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani 
dokładności. Wszystkie dane zostały przez nas 
pozyskane i są przedstawiane bez jakiejkolwiek 
gwarancji. Powinny one być zweryfikowane 
przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 
Dane stron trzecich są własnością dostawców 
danych lub są przez nich licencjonowane 
i bez ich zgody nie mogą być powielane, 
uzyskiwane, wykorzystywane ani przetwarzane 
w jakimkolwiek celu. Ani my, ani dostawca 
danych, nie ponosi żadnych zobowiązań w 
związku z danymi stron trzecich. Niniejszy 
dokument nie ma na celu i nie powinien być 
traktowany jako doradztwo w kwestiach 

księgowych, prawnych czy podatkowych. Nie 
należy opierać się na poglądach i informacjach 
zawartych w niniejszym materiale video 
przy podejmowaniu indywidualnych decyzji 
inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma 
nie ponosi też odpowiedzialności za błędne 
informacje oraz opinie. Wszelkie odniesienia do 
papierów wartościowych, sektorów, regionów 
i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach 
ilustracyjnych.

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie 
swoje opinie i przekonania, które mogą 
ulegać zmianie.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich 
czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a 
inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut 
mogą spowodować wzrost lub spadek wartości 
inwestycji zagranicznych.

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 
użytkowników wydawcą dokumentu jest 
spółka Schroder Investment Management 
Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 
7QA. Zarejestrowany pod nr 1893220 Anglia 
Autoryzacja od Financial Conduct Authority, 
będącego organem regulacyjnym.
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