
W wyniku panującej na świecie pandemii wirusa SARS-Cov-2 większość Polaków bardziej boi się o swoje finanse, niż o zdrowie. Badanie Prudential Family Index* pokazuje, 
że 1/3 badanych obawia się pogorszenia sytuacji finansowej, jedynie 16% Polaków boi się zachorowania. Dla kolejnej 1/3 badanych zarówno kwestie finansowe jak i zdrowotne 
stanowią w równym stopniu źródła obaw. Niepokoje Polaków znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo jak wynika z Badania Prudential Family Index ponad połowa Polaków przyznaje, 
że doświadczyła pogorszenia sytuacji finansowej.

CZEGO OBAWIA SIĘ PAN/PANI W WYNIKU PANDEMII?

BARDZIEJ BOIMY SIĘ O FINANSE, NIŻ O ZDROWIE.

* Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020”/badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/CAWI/IQS. 
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Z badania wynika, że tym czego najczęściej doświadczyli Polacy to drożyzna w sklepach (51%). Ponad 1/3 Polaków była zmuszona do ograniczenia swoich wydatków. Kolejna, dość liczna grupa 
doświadczyła zmniejszenia wynagrodzenia lub dochodów. Dodatkowo spora część Polaków musiała zrezygnować z wyjazdu na wakacje z powodu obaw związanych ze zdrowiem, Polacy byli 
również zmuszeni by naruszyć swoje oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że z pięciu najliczniejszych doświadczeń związanych z pandemią, cztery dotyczą finansów, tylko jedna 
dotyka kwestii zdrowotnych. Czy wyciągniemy wnioski i czy zmieni się podejście do zabezpieczenia finansowego na przyszłość? Czy Polacy staną się bardziej zapobiegliwi w posiadaniu poduszki 
finansowej na nieprzewidziane sytuacje?

CZY W WYNIKU TEJ PANDEMII DOŚWIADCZYŁ/A PAN/I...?

CZEGO POLACY DOŚWIADCZYLI W CZASIE PANDEMII?...  
SĄ TO GŁÓWNIE KWESTIE FINANSOWE.
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** Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020”/badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna  
25-45 lat/CAWI/IQS/Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. 



Badanie Prudential Family Index* wskazuje, że Polacy w znacznej większości (65%) posiadają oszczędności w wysokości do 6 miesięcznych pensji. Czy możemy się czuć w pełni zabezpieczeni 
finansowo? Eksperci są zgodni i sugerują, że optymalnie każdy z nas powinien posiadać oszczędności w wysokości ponad półrocznych zarobków. Odnosząc powyższe do całej populacji możemy 
wskazać, iż jedynie około 23% Polaków posiada poduszkę finansową zgodną z rekomendacjami ekspertów.

ILE POSIADAMY ZGROMADZONYCH OSZCZĘDNOŚCI VS. TO CO RADZĄ EKSPERCI?

OSZCZĘDZAMY, ALE ZA MAŁO.
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* Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020”/badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/CAWI/IQS. 
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Polacy boją się o swoje finanse, czy zatem wyciągną wnioski i będą oszczędzać? Wyniki badania wskazują, że jest potencjał w tym zakresie. Prawie wszyscy badani, bo aż 92% deklarują, 
że oszczędzają i będą oszczędzać! Brzmi to obiecująco! Badanie obrazuje, że Ci co oszczędzali nadal będą oszczędzać: 43% badanych będzie oszczędzać tyle samo, co wcześniej. 
27% badanych jest skłonnych oszczędzać więcej niż wcześniej. 14% badanych deklaruje mniejsze oszczędności w przyszłości, niż dotychczas – co może być spowodowane na przykład 
obniżeniem pensji, czy wysokimi cenami w sklepach w czasie pandemii. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że aż połowa Polaków, którzy dotąd nie oszczędzali zacznie odkładać.  Czy grupie tej 
wystarczy zapału, by wytrwać w swym postanowieniu, czas pokaże.

JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA PANA/I ZWYCZAJE ZWIĄZANE Z OSZCZĘDZANIEM?

PRAWIE WSZYSCY POLACY ZGODNIE PRZYZNAJĄ, 
ŻE OSZCZĘDZAJĄ I BĘDĄ OSZCZĘDZAĆ!
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* Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020”/badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/CAWI/IQS. 


