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1. Wstęp
Raport opisujący stan wiedzy ekonomicznej Polaków został opracowany przez Instytut Wolności
i Raiffeisen Polbank. Instytut Wolności zajmuje się najważniejszymi dla Polski sprawami, do których
należą zagadnienia ekonomiczne. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również działalność
edukacyjna i prognozowanie kierunków długoterminowych zmian zachodzących w Polsce. Raiffeisen
Polbank – jako element systemu ekonomicznego – opracowuje długoterminowe strategie działania
i jest zainteresowany stanem wiedzy swoich klientów, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Efektem
inicjatywy tych dwóch podmiotów oraz badania przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown
jest raport opisujący wiedzę Polaków z zakresu podstawowych obszarów ekonomii i finansów.
Wnioski z raportu nie pozostawiają złudzeń: Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii,
nie najlepiej znają zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientują się
w możliwościach oszczędzania i pomnażania swojego kapitału.
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2. O raporcie
• Celem badania było sprawdzenie, jaki jest stan wiedzy Polaków z zakresu podstawowych
obszarów ekonomii i finansów.
• W badaniu skupiono się na praktycznym zastosowaniu wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu.
• Badanie zrealizowano za pomocą techniki CAPI in home na 1000-osobowej losowej próbie
reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku 15–75 lat. Próba miała charakter kwotowolosowy i była dobierana z operatu adresowego GUS.
• Ankieta składała się głównie z pytań zamkniętych. Osoba ankietowana wybierała jedną z kilku,
najczęściej trzech, gotowych odpowiedzi, odczytywanych przez ankietera.
• W ankiecie zadano dwa pytania otwarte: pierwsze dotyczyło odliczeń podatkowych, drugie
sprawdzało wiedzę ankietowanych o kosztach kredytów. Odnotowano wszystkie spontanicznie
wymienione przez respondentów odpowiedzi (dlatego wyniki nie sumują się do 100%).
• Odpowiedzi na pytania zamknięte zestawiono w wykresach słupkowych. Poprawna odpowiedź na
pytanie została na wykresie wyróżniona kolorem zielonym i dodatkowo podkreślona w legendzie.
Pozostałe odpowiedzi są oznaczone różnymi odcieniami niebieskiego.
• Wyniki są podawane w grupach wyłonionych ze względu na występowanie między nimi istotnych
statystycznie różnic.
• Strzałki na wykresach oznaczają zmianę istotną statystycznie względem wyników dla całej badanej
próby (poziom istotności p<0.05).
Termin realizacji badania: 17–20 stycznia 2014 roku.
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3. Główne wnioski z raportu
• Wśród osób z podstawowym wykształceniem, które stanowią 20% populacji Polski, ponad 1/3 nie
radzi sobie z obliczaniem procentu danej liczby.
• Odróżnienie procentu od punktów procentowych sprawiło problem 92% Polaków.
• Podstawową wiedzę ekonomiczną Polacy zdobywają m.in. na rynku pracy – osoby młode
(15–24 lat), które jeszcze na nim nie zaistniały, charakteryzuje słabsza znajomość podstawowych
pojęć ekonomicznych niż osoby starsze, aktywne zawodowo. Kobiety radzą sobie w zakresie
podstawowych informacji o ekonomii nieco gorzej niż mężczyźni.
• Około 75% Polaków zna definicję podatku VAT (najlepiej odpowiedzieli na to pytanie mieszkańcy
małych miast), ale tylko 21% Polaków wie dokładnie, od czego odprowadzany jest podatek                   
od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).
• Tylko co trzeci Polak wie, że w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe i tylko co piąty, że sposób
obliczania podatku po wejściu na wyższy próg nie ulega zmianie dla całego dochodu. Najlepiej
w tematyce progów podatkowych orientują się osoby ze średnim wykształceniem.
• Połowa Polaków wie o uldze na dzieci – jest to najpopularniejsza z wymienianych ulg podatkowych.
Jednocześnie prawie co czwarta osoba nie jest w stanie wymienić żadnego odliczenia, które
może wykorzystać. Mieszkańcy wsi mają mniejszą wiedzę o uldze na Internet, a najwięcej odliczeń
znają mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.
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• Średnio co trzecia osoba w Polsce nie wie, że bankomaty mogą pobierać prowizję od wypłat              
w różnej wysokości, natomiast mniej niż połowa Polaków zdaje sobie sprawę, że limity na
kartach płatniczych można zmieniać – ta wiedza jest najpowszechniejsza wśród osób z wyższym
wykształceniem, przy czym warto zauważyć, że tylko niecałe 2/3 osób w tej grupie tę wiedzę
posiada.
• Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym znacznie chętniej niż osoby z pozostałych grup
trzymają pieniądze w domu – aż 27% osób należących do tej grupy uważa, że to najbezpieczniejszy
sposób oszczędzania. Ogólnie nieco ponad połowa Polaków wie, że najbezpieczniej jest
oszczędzać, trzymając pieniądze na rachunku oszczędnościowym.
• Najmłodsze osoby – do 24. roku życia – wiedzą najwięcej o sposobach inwestowania obarczonych
największym ryzykiem. Jednocześnie co czwarty Polak nawet nie próbuje odpowiedzieć
na pytanie, na jakiej inwestycji można najwięcej stracić, ale też najwięcej zyskać. Tylko co trzecia
osoba w Polsce zna najlepszy sposób na osiągnięcie możliwie największej korzyści kosztem
bezpieczeństwa inwestowanych pieniędzy.
• Określenie wpływu poziomu inflacji na realne oprocentowanie lokaty sprawia problem większości
(58%) Polaków. Mężczyźni radzą sobie z tym problemem lepiej niż kobiety.
• Mniej niż połowa dorosłych Polaków wie, że tak samo oprocentowana w skali roku lokata
z miesięczną kapitalizacją odsetek jest korzystniejsza od lokaty z kapitalizacją roczną. Nawet
w największych miastach i wśród osób z wyższym wykształceniem ten odsetek nie przekracza
60%.
• Choć wiedza o kredytach jest większa wśród osób deklarujących, że zaciągnęły kredyt, niż wśród
tych, które kredytu nie mają, to niemal połowie z nich brakuje podstawowych informacji na
ten temat. Polacy posiadający wyłącznie kartę kredytową częściej dostrzegają znaczenie innych
elementów składających się na koszt kredytu niż tylko oprocentowanie.
• Osoby, które posiadają kredyt, mają na temat zasad jego funkcjonowania większą wiedzę niż te,
które go nie mają, ale nie jest ona powszechna nawet w tej grupie. Świadomość tego, że limit na
koncie, pozwalający wypłacać pieniądze nawet wtedy, gdy ich nie ma, może być oprocentowany,
ma mniej niż 2/3 Polaków.
• 20% osób w Polsce sądzi, że banki kierują się głównie interesami swoich klientów, mniej niż 1/3
uważa, że tak samo dbają o własny interes i interesy klientów, a większość jest zdania, że banki
przedkładają własny interes nad interesy klientów.
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• Posiadanie konta w banku jest dość powszechne (ma je 75% Polaków); odsetek ten zależy od
wykształcenia – wśród osób z podstawowym wykształceniem konto ma tylko 43%, zaś wśród
osób najlepiej wykształconych – aż 96%. Kartę płatniczą ma połowa Polaków, a kartę kredytową
tylko co dziesiąta osoba. Co czwarta osoba w Polsce nie posiada żadnego produktu bankowego.
Rachunek maklerski mają tylko osoby z wyższym wykształceniem.
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4. Wyniki badania
4.1.   Podstawowe umiejętności matematyczne – procent i punkty
procentowe
Pytanie 1: Oprocentowanie kredytu gotówkowego wynosiło 10%. Bank w ramach akcji promocyjnej
obniżył oprocentowanie i oferuje teraz kredyt za 8%. Która odpowiedź jest poprawna?

Nie wiem \ trudno powiedzieć
Oprocentowanie wzrosło o 20 procent i 2 punkty procentowe
Oprocentowanie spadło o 2 procent i 2 punkty procentowe
Oprocentowanie spadło o 20 procent i 2 punkty procentowe
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20%
7%

13%

22%

36%

10%

8%

4%

8%
5%

66%

50%

8%

9%

ogółem

podstawowe

71%

66%

4%
zasadnicze
zawodowe

74%

8%

12%

średnie

wyższe

Wykres 1. Znajomość pojęć: procent i punkt procentowy w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

Analiza wyników:
• tylko 8% ankietowanych rozróżnia procent od punktów procentowych,
• poziom wykształcenia respondentów nie wpływa znacząco na wyniki badania,
• co piąta pytana osoba nie podjęła próby rozróżnienia procentu od punktu procentowego
(zależność ta maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia),
• ¾ osób z wyższym wykształceniem utożsamia punkty procentowe z procentem (zależność ta
maleje wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia).
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Pytanie 2: Pan Kowalski zarabia aktualnie 3 000 złotych. Szef obiecał mu 5% podwyżki. Ile będzie
zarabiał pan Kowalski po podwyżce?
3150 PLN
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3300 PLN

9%
6%

3600 PLN
9%

25%

Nie wiem \ trudno powiedzieć
6%

5%

1%
4%

3%

7%
83%

ogółem

84%

88%

94%

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

64%

podstawowe

Wykres 2. Umiejętność obliczenia procentu danej liczby w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

Analiza wyników:
• ponad 80% ankietowanych potrafi obliczyć w pamięci procent danej liczby,
• poziom wykształcenia respondentów ma wpływ na wyniki badania (co trzecia osoba
z podstawowym wykształceniem nie radzi sobie z tym zadaniem; wśród osób z wyższym
wykształceniem umiejętność ta jest niemal powszechna).

4.2. Podstawowa wiedza o finansach – wynagrodzenie brutto                                      
i netto, inflacja
Pytanie 1: Wartość wynagrodzenia po odjęciu podatków i obowiązkowych składek to:
Wynagrodzenie netto
ogółem

Nie wiem / trudno powiedzieć

83%

15-24 lata

11%

77%

25-39 lat

15%
85%

40-59 lat

10%

86%
0%

20%

40%

7%
60%

6%
8%

12%

83%

60 lub więcej
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Wynagrodzenie brutto

80%

3%
7%
7%
100%

Wykres 3. Umiejętność odróżniania wynagrodzenia brutto od netto w zależności od wieku respondentów
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Analiza wyników:
• ponad 80% ankietowanych odróżnia wynagrodzenie netto od wynagrodzenia brutto,
• najmłodsi respondenci (grupa w wieku 15–24 lat) mają większy problem z odróżnieniem
wynagrodzenia netto i brutto niż osoby z pozostałych grup wiekowych (może to wynikać
z faktu, że osoby te najczęściej nie są jeszcze aktywne zawodowo),
• podstawowa wiedza o finansach, jaką jest rozróżnianie stawki netto i brutto, jest wiedzą
praktyczną, której nie wynosi się ze szkoły, lecz zdobywa na rynku pracy.

Pytanie 2: Na jakim poziomie utrzymywała się inflacja w Polsce w 2012 roku? Proszę podać wynik
w porównaniu rok do roku, w procentach.

ogółem

mężczyźni

kobiety
48%

54%

42%
25%

27%

17% 20% 15%
1% 1% 1%
0%

1-2%

3-5%

23%
6% 7% 4%

3% 3% 3%

5-7%

Powyżej 7%

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Wykres 4. Znajomość poziomu inflacji w Polsce w roku 2012 w zależności od płci respondentów

Analiza wyników:
• 25% ankietowanych wie, jaki był poziom inflacji w Polsce w 2012 roku,
• prawie połowa respondentów (kobiety częściej niż mężczyźni) udzieliła odpowiedzi „nie wiem”
(może to wynikać z faktu, że wiedza o inflacji jest tzw. „wiedzą daleką”, z którą społeczeństwo
nie ma do czynienia na co dzień),
• spośród osób, które zdecydowały się na odpowiedź inną niż „nie wiem”, większość wybrała
poprawną odpowiedź,
• niemal co piąta osoba uważa, że poziom inflacji w 2012 roku był niższy niż w rzeczywistości
(w grupie tej przeważają kobiety),
• jedynie co dziesiąta osoba uważa, że poziom inflacji w 2012 roku był wyższy niż w rzeczywistości,
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4.3. Podatki
4.3.1.

Wiedza o podatkach
Pytanie 1: Co to jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług

Podatek dochodowy, który płacą ﬁrmy

Podatek od zarobków

Nie wiem / trudno powiedzieć

100%

7%

80%

6%

6%

10%

7%

9%

10%

78%

77%

83%

ogółem

wieś

miasta do 100 tys.

7%

8%

14%

73%

74%

miasta 100-499 tys.

miasta ponad
500 tys.

60%
40%
20%
0%

Wykres 5. Znajomość uproszczonej definicji podatku VAT w zależności od miejsca zamieszkania respondentów

Analiza wyników:
• nieco ponad ¾ ankietowanych wie, od czego jest odprowadzany podatek VAT,
• z rozpoznaniem uproszczonej definicji podatku VAT najlepiej radzą sobie mieszkańcy miast
liczących do 100 tys. mieszkańców, najgorzej mieszkańcy dużych (100-499 tys.) i największych
(ponad 500 tys.) miast.

Pytanie 2: Od czego odprowadzany jest podatek od dochodów kapitałowych, potocznie nazywany
podatkiem Belki?

ogółem

mężczyźni

kobiety

35%
29% 29% 28%
21%
12% 12% 13%

39%
31%

25%
16%

3% 3% 4%
Od Lokat
jednodniowych
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Od Kont
oszczędnościowych

Od kwoty wypłacanej Wszystkie powyższe są
poprawne
spadkobiercy
otwartego funduszu
emerytalnego

Nie wiem/ trudno
powiedzieć

Wykres 6. Znajomość definicji podatku od dochodów kapitałowych w zależności od płci respondentów

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków – raport opracowany przez Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank

Analiza wyników:
• tylko 21% pytanych (mężczyźni częściej niż kobiety) wie, od czego jest odprowadzany podatek
od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki),
• kobiety są bardziej skłonne unikać odpowiedzi na pytania z zakresu „wiedzy dalekiej” niż
mężczyźni,
• więcej niż co trzecia osoba rezygnuje z udzielenia odpowiedzi na pytanie o definicję „podatku
Belki”,
• około 40% respondentów potrafi wskazać tylko jedno źródło odprowadzania podatku
od dochodów kapitałowych,
• najmniej ankietowanych (tylko 3%) zdaje sobie sprawę, że od kwoty wypłacanej spadkobiercy
z otwartego funduszu emerytalnego również trzeba odprowadzić podatek od dochodów
kapitałowych (może to wynikać z niewielkiego doświadczenia Polaków w tym zakresie).

4.3.2. Wiedza o systemie podatkowym
Pytanie 1: Ile mamy obecnie progów podatkowych?

Dwa

Jeden

Trzy

Nie wiem / trudno powiedzieć

100%
90%
80%

24%

50%
40%
30%
20%
10%

16%

15%

40%

44%

44%

70%
60%

25%

37%
7%
32%

39%
25%
8%

2%

6%
9%

23%

26%

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

39%

38%

średnie

wyższe

0%
ogółem

Wykres 7. Znajomość liczby progów podatkowych w Polsce w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

Analiza wyników:
• co trzeci ankietowany wie, że obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe,
• co czwarty respondent unika odpowiedzi na pytanie o liczbę progów podatkowych w Polsce
(największy odsetek takich osób – ponad 40% – był w grupie ankietowanych z podstawowym
wykształceniem),
• poziom wykształcenia respondentów ma wpływ na wyniki badania (osoby ze średnim
i z wyższym wykształceniem istotnie częściej udzielały prawidłowej odpowiedzi).
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Pytanie 2: Czy wejście w wyższy próg podatkowy zmienia sposób obliczenia podatku dla całego
dochodu?

Nie

Tak

Nie wiem / trudno powiedzieć

100%

29%

80%

31%

47%

60%

52%

40%
20%
0%

52%

42%

20%

11%

ogółem

podstawowe

17%
zasadnicze
zawodowe

19%

21%

54%

60%

27%

19%

średnie

wyższe

Wykres 8. Znajomość konsekwencji wejścia w wyższy próg podatkowy w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

Analiza wyników:
• co piąta pytana osoba wie, że sposób obliczania podatku po wejściu w wyższy próg podatkowy
ulega zmianie tylko dla kwoty większej od określonej wartości,
• nieco ponad połowa respondentów jest przekonana, że wejście w drugi próg podatkowy
zmienia sposób obliczenia podatku dla całego dochodu,
• najwięcej osób wiedzących, że po przekroczeniu drugiego progu podatkowego zmianie
ulega obliczanie podatku tylko dla części dochodu, jest wśród ankietowanych ze średnim
wykształceniem.

4.3.3. Znajomość ulg podatkowych
Pytanie: Jakie zna Pan/Pani obecne ulgi i odliczenia podatkowe, które można wykorzystać składając PIT? (Pytanie było wielowyborowe, nie odczytywano odpowiedzi.)
ogółem

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

Ulgi na dzieci

53%

32%

50%

60%

72%

Ulgi na Internet

41%

19%

30%

55%

61%

Przekazanie 1% podatku

35%

22%

29%

42%

49%

Ulga budowlana

23%

13%

22%

26%

34%

Ulga na leki \ rehabilitacyjna

16%

8%

18%

17%

20%

Darowizny na kościół, pożytek publiczny

9%

4%

7%

12%

10%

Ulga za oddanie krwi i osocza

4%

3%

3%

5%

4%

Ulga od szkolenia uczniów

4%

4%

3%

6%

4%

Ulga za odsetki od kredytu

2%

1%

1%

3%

2%

Ulga abolicyjna (od dochodów za granicą)

1%

2%

1%

1%

1%

Ulga na pomoc domową

1%

1%

1%

1%

1%

23%

48%

26%

13%

6%

Nie wiem \ trudno powiedzieć

Tabela 1. Znajomość odliczeń podatkowych w zależności od poziomu wykształcenia respondentów
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ogółem

wieś

miasta
do 100 tys.

miasta
100-499 tys.

miasta
ponad 500 tys.

Ulgi na dzieci

53%

50%

59%

48%

55%

Ulgi na Internet

41%

34%

45%

44%

47%

Przekazanie 1% podatku

35%

35%

29%

41%

42%

Ulga budowlana

23%

22%

28%

15%

28%

Ulga na leki \ rehabilitacyjna

16%

15%

13%

17%

25%

Darowizny na kościół, pożytek publiczny

9%

10%

6%

9%

9%

Ulga za oddanie krwi i osocza

4%

5%

3%

2%

4%

Ulga od szkolenia uczniów

4%

5%

4%

2%

7%

Ulga za odsetki od kredytu

2%

1%

2%

2%

5%

Ulga abolicyjna (od dochodów za granicą)

1%

1%

1%

0%

4%

Ulga na pomoc domową

1%

1%

2%

0%

2%

23%

28%

18%

24%

16%

Nie wiem \ trudno powiedzieć

Tabela 2. Znajomość odliczeń podatkowych w zależności od miejsca zamieszkania respondentów

• Analiza wyników:
• najwięcej respondentów (53%) wymienia ulgę na dzieci i ulgę na Internet (41%),
• najmniej znaną ankietowanym ulgą jest odpis na pomoc domową (tylko 1%),
• prawie co czwarta pytana osoba nie potrafiła wymienić żadnej ulgi podatkowej,
• wiedza o ulgach jest silnie uzależniona od poziomu wykształcenia osób objętych badaniem
(znajomość ulg podatkowych przeważnie rośnie wraz z wykształceniem ankietowanych),
• prawie ¾ osób z wyższym wykształceniem wymienia ulgę na dzieci, ponad połowa wskazuje
na możliwość skorzystania z ulgi na Internet, a tylko 6% tej grupy nie zna żadnej możliwości
odpisu od podatku,
• znajomość rodzajów odliczeń podatkowych różni się w zależności od wielkości miejsca
zamieszkania respondentów (nie jest to jednak tak prosta zależność, jak w przypadku poziomu
wykształcenia),
• mieszkańcy wsi najczęściej ze wszystkich grup nie potrafią wskazać żadnej ulgi podatkowej
(28%), najrzadziej pamiętają o uldze na Internet (wymieniła ją tylko 1/3 tej grupy, podczas
gdy w miastach wie o niej prawie połowa mieszkańców), najczęściej natomiast wskazują na
możliwość przekazania darowizny na Kościół i pożytek publiczny oraz na ulgę za oddanie krwi
i osocza.
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4.4. Karty i bankomaty
4.4.1.   Wiedza o kartach płatniczych
Pytanie: Proszę powiedzieć, które ze zdań najbardziej pasuje do określenia karty płatnicze. Karty
płatnicze…

Mają limity, które można zmieniać, by kontrolować ile pieniędzy można wypłacać
Nie mają limitów, zawsze dają dostęp do wszystkich pieniędzy jakie są w banku
Mają stałe limity pozwalające na kontrolowanie ile pieniędzy można wypłacać
Nie wiem / trudno powiedzieć
19%

13%

19%
37%

29%
6%

22%
29%

34%

ogółem

30%
podstawowe

5%

6%

24%

5%

9%
46%

8%

42%

zasadnicze
zawodowe

51%

średnie

65%

wyższe

Wykres 9. Znajomość zasad funkcjonowania kart płatniczych w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

•
•
•

•
•
•

Analiza wyników:
tylko 46% respondentów zdaje sobie sprawę z tego, że limity na karcie płatniczej nie są stałe
i można je samodzielnie zmieniać,
1/3 pytanych uważa, że limity na karcie płatniczej są stałe, a 6% uważa, że w ogóle ich nie ma,
znajomość zasad funkcjonowania kart płatniczych rośnie wraz z poziomem wykształcenia
osób badanych (tylko co trzecia osoba z wykształceniem podstawowym udzieliła poprawnej
odpowiedzi na pytanie o limity na kartach płatniczych; wśród osób z wyższym wykształceniem
poprawnie odpowiedziały dwie na trzy pytane osoby),
73% ankietowanych ma konto w banku, a połowa z ankietowanych posiada kartę płatniczą
(wykres 23.),
96% osób z wyższym wykształceniem ma konto w banku, a kartę płatniczą w tej grupie
badanych posiada więcej niż cztery na pięć ankietowanych osób (wykres 23.),
58% osób, które mają kartę płatniczą wie, że limity na kartach można zmieniać, a prawie 1/3
z nich jest przekonana o stałości limitów.

Z przeprowadzonego badania wynika, że upowszechnienie dostępu do konta w banku sięga obecnie
73%, a połowa Polaków posiada kartę płatnicza (wykres 23.). Mimo to wiedza o zasadach działania
limitów na kartach i prowizji w bankomatach nie jest wysoka. Tylko 46% osób zdaje sobie sprawę, że
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limity na karcie płatniczej można samodzielnie zmieniać, a więc, że nie są one stałe (jak sądzi prawie
co trzeci Polak), ani że w ogóle nie występują (takie przekonanie żywi 6% ogółu Polaków). Co piąta
osoba przyznaje się do braku wiedzy w tym zakresie. Odsetek ten istotnie różni się ze względu na
posiadane wykształcenie – osoby legitymujące się najniższym udzielają prawidłowej odpowiedzi tylko
w 30%, a najczęściej nie chcą odpowiadać na pytanie o zmienność limitów na kartach płatniczych.
Znajomość rzeczywistego stanu sięga 50% już wśród osób z wykształceniem średnim, a w grupie
Polaków z wykształceniem wyższym dotyczy niemal 2/3 jej przedstawicieli. Nadal jednak co piąta
osoba jest przekonana o stałości limitów i kolejne 8% woli nie odpowiadać na to pytanie. Warto
dodać, że w grupie osób wysoko wykształconych posiadanie konta w banku jest niemal powszechne
(96%), a kartę płatniczą ma więcej niż 4 na 5 osób (wykres 23.). Wiedza o sposobie korzystania jest
więc nieproporcjonalna do posiadania produktów bankowych. Ogółem 58% osób, które mają kartę
płatniczą wie, że limity na kartach można zmieniać, a prawie 1/3 z nich jest przekonana o stałości limitów.
Wśród osób nieposiadających karty znacznie więcej jest deklarujących niewiedzę, kosztem poprawnej
odpowiedzi. Odsetek wskazań na dwie błędne możliwości jest podobny w porównywanych grupach.

4.4.2. Znajomość zasad funkcjonowania bankomatów
Pytanie: Czy bankomaty pobierają prowizję, kiedy wypłaca się z nich pieniądze?
Nie wiem / trudno powiedzieć
Wszystkie bankomaty są bezpłatne - nie jest pobierana prowizja od wypłacającego
Wszystkie bankomaty są płatne - pobierana jest prowizja od wypłacającego o prowizję
Pobieranie prowizji przy wypłacaniu gotówki z bankomatu zależy m. in. Od rodzaju karty,
umowy klienta z bankiem i rodzaju bankomatu
14%
11%
10%

10%
12%
8%

10%
9%

5%

14%

30%

12%
10%

10%
14%

65%

70%

ogółem

15-24 lata

76%

25-39 lat

63%

40-59 lat

46%

60 lub więcej

Wykres 10. Znajomość zasad funkcjonowania bankomatów w zależności od wieku respondentów
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Analiza wyników:
• około 2/3 respondentów wie, że prowizja pobierana przy wypłacaniu gotówki z bankomatów
jest zmienna i zależy od różnych czynników, a co dziesiąta osoba myśli, że wszystkie bankomaty
pobierają prowizję,
• ankietowani z przedziału wieku 25–39 lat są najlepiej zorientowani (76% poprawnych
odpowiedzi), że pobieranie prowizji przy wypłacaniu gotówki z bankomatu zależy m.in. od
rodzaju karty, umowy klienta z bankiem i rodzaju bankomatu,
• wraz ze wzrostem wieku badanych spada poziom ich wiedzy o prowizjach pobieranych przy
wypłacaniu gotówki z bankomatu, rośnie zaś odsetek osób otwarcie deklarujących swoją
niewiedzę w tym temacie,
• 78% osób posiadających kartę płatniczą wie, że prowizja pobierana przy wypłacaniu gotówki
z bankomatów jest zmienna i zależy od różnych czynników,
• spośród osób posiadających kartę płatniczą więcej niż co dwunasta osoba uważa, że bankomaty
zawsze są płatne, zaś 10% jest przeciwnego zdania (prowizja nigdy nie jest pobierana od
wypłacającego).
Wśród osób posiadających kartę płatniczą świadomość, że pobieranie prowizji przez bankomaty
jest zależne od różnych czynników sięga 78%, ale nawet w tej grupie więcej niż co dwunasta osoba
myśli, że bankomaty zawsze są płatne, a kolejne 10% uważa odwrotnie (prowizja nigdy nie jest
pobierana od wypłacającego).Biorąc pod uwagę wysoki stopień upowszechnienia posiadania konta
w banku i korzystania z kart płatniczych nie można powiedzieć, żeby znajomość zasad działania kart
i bankomatów była dla Polaków wiedzą odległą. Warunki pobierania gotówki w bankomacie nie
powinny wydawać się tak skomplikowane jak system podatkowy, a posiadanie wiedzy w tym zakresie
może tylko przynieść korzyści samym użytkownikom.

4.5.  Oszczędzanie
4.5.1.  Sposoby oszczędzania
Pytanie 1: Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/Pani pewną kwotę pieniędzy, którą chce Pan/Pani
przeznaczyć na oszczędności, ale zależy Panu/Pani najbardziej na ich bezpieczeństwie. Co by Pan/
Pani wybrał/a jako najbardziej bezpieczny wariant?
Rachunek oszczędnościowy
Akcje
Trzymał w domu, nie powierzał nikomu
Nie wiem / trudno powiedzieć
10%
18%
11%

12%
21%
10%

20%

13%

22%
10%

27%
11%

57%

49%

49%

61%

ogółem

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

14%

4%
8%

74%

wyższe

Wykres 11. Wybór najbezpieczniejszego sposobu oszczędzania w zależności od poziomu wykształcenia respondentów
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• Analiza wyników:
• nieco ponad połowa ankietowanych (57%) za najbezpieczniejszy sposób oszczędzania
uznała ulokowanie pieniędzy na rachunku oszczędnościowym, a co piąta osoba jest skłonna
przechowywać oszczędności w domu,
• poprawny wybór najbezpieczniejszej formy oszczędzania jest uzależniony od poziomu
wykształcenia respondentów i rośnie wraz z nim,
• odsetek osób uznających inwestowanie pieniędzy w akcje za najbezpieczniejszy sposób
lokowania oszczędności jest względnie stały (uważa tak średnio co dziesiąta osoba) i prawie
nie zależy od poziomu wykształcenia badanych (aczkolwiek inwestowanie w akcje ma najmniej
zwolenników wśród osób z wyższym wykształceniem).
Pytanie 2: Zmienił/a Pan/Pani decyzję i jednak zależy Panu/Pani na możliwie jak najwyższych zyskach, nawet kosztem niższego bezpieczeństwa. Co daje szansę na największe zyski?
Fundusze inwestycyjne
Lokata
Rachunek oszczędnościowy
Nie wiem / trudno powiedzieć
20%

31%

13%
13%
31%
34%
36%
ogółem

23%
16%

16%
12%

7%
9%
23%

30%
34%
61%

22%

27%

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

42%

średnie

wyższe

Wykres 12. Wybór sposobu oszczędzania dającego szansę na maksymalny zysk kosztem bezpieczeństwa w zależności od poziomu
wykształcenia respondentów

Analiza wyników:
• niewiele ponad 1/3 ankietowanych zna właściwy sposób na osiągnięcie możliwie największej
korzyści kosztem niższego bezpieczeństwa (inwestowanie w fundusze inwestycyjne); niewiele
mniej osób uważa, że poprawną odpowiedzią na to pytanie jest lokata,
• wiedza o tym, że fundusze inwestycyjne dają szansę na największe zyski rośnie
wraz z wykształceniem ankietowanych (jednocześnie obserwuje się spadek odsetka
odpowiadających „nie wiem/trudno powiedzieć” wraz ze wzrostem wykształcenia),
• rachunek lub lokatę ma tylko co dziesiąta osoba biorąca udział w badaniu (wykres 23.).

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków – raport opracowany przez Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank

25

Pytanie 3: Gdyby Pan/Pani chciał wybrać najbardziej ryzykowną inwestycję, na której można
najwięcej stracić, ale też najwięcej zyskać, to co by Pan/Pani wybrał/a?

Akcje

Obligacje

24%
15%
15%

45%

ogółem

Fundusze mieszane

18%

19%

13%

15%

15%

17%

Nie wiem / trudno powiedzieć

24%

38%

17%
16%

14%

35%

53%

49%

43%

15-24 lata

25-39 lat

40-59 lat

13%

60 lub więcej

Wykres 13. Wybór najbardziej ryzykownego sposobu oszczędzania w zależności od wieku respondentów

• Analiza wyników:
• 45% ankietowanych wie, że inwestując w akcje można najwięcej stracić, ale też najwięcej
zyskać,
• Najmłodsze osoby – do 24. roku życia – wiedzą najwięcej o sposobach inwestowania
obarczonych największym ryzykiem; poziom tej wiedzy spada wraz z wiekiem respondentów
(osoby najstarsze najczęściej wybierają odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”).

4.5.2. Oszczędzanie na lokatach
Pytanie 1: Przypuśćmy, że chce Pan/Pani zainwestować w roczną lokatę z oprocentowaniem 1,5%
w skali roku, podczas gdy inflacja wynosi 2% w skali roku. Ile będzie Pan/Pani mógł/mogła kupić za
pieniądze odłożone na takiej lokacie po roku?
Mniej niż dziś

Więcej niż dziś

26%
12%

Dokładnie tyle samo
21%
13%

19%

19%

42%

48%

ogółem

mężczyzna

Nie wiem / trudno powiedzieć

32%
12%
20%
37%
kobieta

Wykres 14. Znajomość znaczenia inflacji dla wysokości realnego oprocentowania w zależności od płci
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Analiza wyników:
• 42% ankietowanych wie, że inwestując pieniądze na rocznej lokacie oprocentowanej poniżej
poziomu rocznej inflacji, de facto straci, a nie zyska,
• co piąta osoba jest przekonana, że za pieniądze zgromadzone na takiej lokacie będzie mogła
po roku kupić więcej niż dziś, a co czwarta osoba nie potrafi rozwiązać tego zadania,
• mężczyźni mają większą niż kobiety wiedzę na temat wpływu inflacji na zyski z oszczędzania
na lokatach procentowych.
Pytanie 2: Dwa banki konkurują o to, by założył/a Pan/Pani u nich lokatę. Oba proponują takie
samo oprocentowanie – 4% w skali roku, ale jeden z miesięczną kapitalizacją odsetek, a drugi
z roczną. Którą lokatę Pan/Pani wybierze?
Nie wiem / trudno powiedzieć
Wszystko jedno, zysk z lokaty będzie przecież taki sam
Lokatę z roczną kapitalizacją
Lokatę z miesięczną kapitalizacją
17%
16%

22%
14%
22%

20%

34%

42%

42%

wieś

miasta do 100 tys.

miasta 100-499 tys.

22%

25%

18%

19%

19%

21%

41%
ogółem

21%

8%

16%
59%

miasta ponad 500 tys.

Wykres 15. Porównywanie sposobów kapitalizacji odsetek na lokacie w zależności od miejsca zamieszkania respondentów

Lokatę z miesięczną kapitalizacją
Lokatę z roczną kapitalizacją
Wszystko jedno, zysk z lokaty będzie przecież taki sam
Nie wiem / trudno powiedzieć
ogółem
podstawowe
zasadnicze
zawodowe
średnie
wyższe

41%

19%

30%

18%

35%

18%
17%

22%
47%

35%
18%

19%
56%

22%

25%
18%

16%

17%
16%

12%

Wykres 16. Porównywanie sposobów kapitalizacji odsetek na lokacie w zależności od poziomu wykształcenia respondentów
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• Analiza wyników:
• 40% ankietowanych wie, że przy takim samym rocznym oprocentowaniu lokaty miesięczna
kapitalizacja odsetek jest korzystniejsza niż kapitalizacja roczna,
• odsetek poprawnych odpowiedzi rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia
respondentów, jednak nie przekracza 60% (tę samą zależność obserwuje się również
w przypadku miejsca zamieszkania osób biorących udział w badaniu),
• wśród osób z podstawowym wykształceniem więcej (35%) osób wybiera odpowiedź „nie wiem/
trudno powiedzieć” niż odpowiedź poprawną (30%) – jest to jedyna grupa, u której obserwuje
się taką prawidłowość.

4.6.  Wiedza o kredytach
4.6.1.   Ryzyko kredytowe
Pytanie 1: Zaciąganie kredytu w banku wiąże się z kosztami. Proszę powiedzieć, który wskaźnik
najlepiej pokazuje koszt kredytu:

Nie wiem / Żadne z powyższych
Wszystko jedno - oba wskaźniki są zazwyczaj takie same
Nominalna stopa oprocentowania
RRSO - rzeczywista stopa oprocentowania

34%
19%

15%

14%

24%

19%

13%

13%

11%
35%
ogółem

48%

53%

wyłącznie karta kredytowa

kredyt

38%
19%
11%
32%
brak produktów
kredytowaych

Wykres 17. Wiedza o wskaźnikach pokazujących koszt kredytu w zależności od produktów kredytowych posiadanych przez respondentów

Analiza wyników:
• co trzecia osoba w Polsce właściwie wybiera wskaźnik, który najlepiej pokazuje koszt kredytu,
zaś dwie trzecie osób nie radzi sobie z tym zadaniem, wybierając odpowiedź błędną lub
unikając odpowiedzi,
• największy odsetek osób świadomych, że wskaźnik RRSO najlepiej pokazuje koszt kredytu,
jest wśród respondentów, którzy zaciągnęli kredyt (nieco ponad połowa), a najmniejszy wśród
osób, które nie mają żadnych produktów kredytowych (wie o tym tylko co trzecia taka osoba).
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Pytanie 2: Kredyty brane w obcych walutach:

Nie wiem / Trudno powiedzieć
Są tak samo ryzykowne i opłacalne jak kredyty w złotówkach
Są mniej ryzykowne i opłacają się bardziej niż kredyty w złotówkach
Są bardziej ryzykowne, ale mogą bardziej się opłacać niż kredyty w złotówkach
8%

9%

20%

15%

28%

23%

22%

8%

23%

5%

5%
52%

59%

ogółem

wyłącznie karta kredytowa

5%
70%

kredyt

49%

brak produktów
kredytowaych

Wykres 18. Wiedza o ryzyku związanym z kredytami w obcych walutach w zależności od produktów kredytowych posiadanych przez
respondentów

• Analiza wyników:
• nieco ponad połowa ankietowanych wie, że kredyty brane w obcych walutach są obarczone
większym ryzykiem niż kredyty złotówkowe, ale jednocześnie mogą być bardziej opłacalne,
• największy odsetek poprawnych odpowiedzi zanotowano wśród respondentów, którzy
zaciągnęli kredyt (70%), a najmniejszy wśród osób, które nie mają żadnych produktów
kredytowych (49%).
• świadomość ryzyka związanego z kredytem walutowym rośnie wraz z poziomem wykształcenia
osób biorących udział w badaniu (2/3 osób z wyższym wykształceniem uznaje kredyty walutowe
za bardziej ryzykowne od złotówkowych; wśród osób z wykształceniem podstawowym jest to
1/3 – jest to relatywnie wysoki wynik, zważywszy na to, że w tej grupie jedynie 3% osób posiada
jakikolwiek produkt kredytowy),
• Mężczyźni są bardziej od kobiet świadomi, że kredyty w obcej walucie są obarczone większym
ryzykiem niż kredyty złotówkowe. Uważa tak 55% panów i 49% pań.
Połowa z nas wie, że kredyty w obcych walutach są bardziej ryzykowne, ale mogą też być bardziej
korzystne niż te w złotówkach, a w grupie absolwentów uczelni wyższych ta świadomość jest udziałem
prawie 2/3 osób. Wśród Polaków o wykształceniu podstawowym, co trzeci odmawia odpowiedzi na
pytanie o koszty kredytu i niewiele więcej odpowiada poprawnie. Jednak to relatywnie wysoki wynik,
z uwagi na fakt, że w tej grupie dowolny produkt kredytowy posiada co najwyżej 3% osób.
Świadomość większego ryzyka w przypadku kredytów w obcych walutach niż złotówkach istotnie różni
się między kobietami a mężczyznami. W ostatniej grupie 55% jej przedstawicieli posiada odpowiednią
wiedzę w tym zakresie, podczas gdy analogiczny odsetek wśród kobiet wynosi 49%. Kobiety istotnie
częściej niż mężczyźni wybierają odpowiedź ucieczkową „nie wiem” (24% wobec 16% wśród mężczyzn).
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4.6.2. Koszty kredytu
Pytanie 1: Proszę wymienić, co Pan/Pani zdaniem wpływa na koszt kredytu. Proszę wymienić
3 najważniejsze wg Pana/Pani elementy. (Pytanie było wielowyborowe, nie odczytywano odpowiedzi.)
Oprocentowanie
Prowizja za udzielenie
??????????
Ubezpieczenie
kredytu
Prowizja
za udzielenie
Opłaty
za
nieterminową
Ubezpieczenie kredytu lub wcześniejszą spłatę
Nie wiem
/ Trudno powiedzieć
Opłaty
za nieterminową
lub wcześniejszą spłatę
78%

76%
46%

90%
65%

54%

50% 46%

35%
2%

13%

ogółem

74%

6% 2%
wyłącznie karta

44%
13%

kredyt

2%

30%
4%

15%

brak produktów

Wykres 19. Wiedza o składowych całkowitegokredytowa
kosztu kredytu w zależności od produktów kredytowych posiadanych
przez respondentów
kredytowych

Analiza wyników:
• nieco ponad ¾ ankietowanych wymieniła oprocentowanie kredytu jako jeden z trzech
najważniejszych czynników wpływających na ostateczny koszt kredytu, prawie połowa
pamiętała o prowizji za udzielenie kredytu, a nieco więcej niż co trzecia osoba podała jeszcze
ubezpieczenie kredytu,
• wśród osób posiadających kredyt przeważająca większość zwraca uwagę na oprocentowanie
(90%) i istotnie częściej niż osoby należące do pozostałych grup wymienia opłaty za
nieterminową lub wcześniejszą spłatę kredytu,
• osoby, które nie mają żadnego produktu kredytowego, także potrafią wymienić spontanicznie
elementy wpływające na koszt kredytu i tylko 15% z nich deklaruje, że nie zna odpowiedzi na to
pytanie.
Pytanie 2: Na kontach można otworzyć limit, pozwalający wypłacać pieniądze nawet, gdy na
koncie nic nie ma. Taki limit:
Nie wiem / Trudno powiedzieć
Umożliwia nieoprocentowaną pożyczkę i oddanie jej w dowolnym terminie
Jest najczęściej nieoprocentowany
Może być oprocentowany, w zależności od tego jak się z niego korzysta
8%
31%
13%
14%
41%
ogółem

19%
23%

50%

wyłącznie karta kredytowa

12%
11%

35%

16%
12%
13%
60%

kredyt

40%
brak produktów
kredytowych

Wykres 20. Wiedza o możliwym oprocentowaniu limitu na koncie w zależności od produktów kredytowych posiadanych przez respondentów
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Analiza wyników:
• mniej niż połowa (43%) ankietowanych wie, że limit na koncie może być oprocentowany
w zależności od tego, jak się z niego korzysta,
• prawie 1/3 respondentów deklaruje brak wiedzy o oprocentowaniu limitu na koncie, przy czym
odsetek ten jest zdecydowanie najwyższy wśród osób, które nie mają żadnych produktów
kredytowych (35%) i stosunkowo nieduży wśród osób mających kartę kredytową lub kredyt,
• największą wiedzą na temat limitów mają osoby w wieku 25-39 lat, choć odsetek poprawnych
odpowiedzi w tej grupie nie przekracza 50%,
• w najstarszej grupie wiekowej prawie połowa osób (46%) deklaruje, że nie wie nic na temat
oprocentowania limitu na koncie.
Największą wiedzą na temat takich limitów dysponują osoby w wieku 25-39 lat, choć odsetek
poprawnych odpowiedzi w tej grupie nie przekracza 50%. W najstarszej grupie wiekowej dominuje
deklaracja „nie wiem”, którą wyraża prawie połowa osób (46%). Warto jednak zauważyć, że wśród
ogółu Polaków – bez tych, którzy uchylają się od odpowiedzi, poprawnej odpowiedzi udziela ok. 60%
osób.

4.7. Ocena banków
Pytanie 1: Bazując na Pana/Pani doświadczeniach, prosimy o ustosunkowanie się do poniższych
stwierdzeń na skali 1-5, gdzie: 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, 2 raczej się nie zgadzam,
3 ani się nie zgadzam, 4 raczej się zgadzam, a 5 – zdecydowanie się zgadzam. (Słupki oznaczają
odsetek osób, który zdecydowanie się zgadza lub raczej się zgadza z podanym w ankiecie
stwierdzeniem.)

Uważam, że banki w Polsce działają kierując się w głównej mierze interesami klientów
Uważam, że banki w Polsce działają równoważąc interesy klientów i własne
Uważam, że banki w Polsce działają przedkładając włąsne interesy nad interesy klientów
67%

57%
21%

33%

20%

podstawowe

72%

62%

29%

19%

zasadnicze zawodowe

31%

22%

16%

średnie

wyższe

Wykres 21. Ocena banków w zależności od poziomu wykształcenia respondentów

Uważam, że banki w Polsce działają kierując się w głównej mierze interesami klientów
Uważam, że banki w Polsce działają równoważąc interesy klientów i własne
Uważam, że banki w Polsce działają przedkładając włąsne interesy nad interesy klientów
67%

64%
19%

29%

ogółem

16%

27%

mężczyzna

61%
23%

31%

kobieta

Wykres 22. Ocena banków w zależności od płci respondentów
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Analiza wyników:
• zdecydowana większość ankietowanych, niezależnie od poziomu wykształcenia i płci, uważa,
że banki w Polsce przedkładają własne interesy nad interesy klientów,
• największe zaufanie do banków mają osoby z podstawowym wykształceniem,
• co trzeci respondent jest zdania, że banki działają, równoważąc interesy własne i klientów,
a co piąty sądzi, że jest odwrotnie,
• kobiety częściej od mężczyzn uważają, że banki kierują się przede wszystkim interesami swoich
klientów.

4.8.  Korzystanie z usług bankowych
Pytanie 1: Jakie produkty i usługi Pan/Pani posiada?
Konto w banku

Kartę płatniczą

Kartę kredytową

Lokatę lub konto oszczędnościowe

Limit w koncie, linia kredytowa, kredyt odnawialny

Kredyt gotówkowy, szybka pożyczka

Kredyt hipoteczny w złotych

Rachunek maklerski

Żadne z powyższych
73%
50%
10%

8%

23%

9%

7%

3%

0%

ogółem

74%
55%

43%
21%

2%

4% 1%

3% 0%

49%

0%

6%

podstawowe

6%

8%

5%

22%
2%

0%

zasadnicze zawodowe

96%

79%

81%
55%
12% 13% 11%
średnie

7%

3%

0%

15%

21% 26% 23%

11% 9%

3%

2%

wyższe

Wykres 23. Korzystanie z usług bankowych w zależności od poziomu wykształcenia respondentów
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Analiza wyników:
• prawie 3/4 ankietowanych ma konto w banku,
• połowa osób biorących udział w badaniu ma kartę płatniczą,
• prawie ¼ respondentów nie posiada żadnego produktu bankowego ani nie korzysta z usług
oferowanych przez banki,
• zdecydowana większość osób objętych badaniem nie posiada innych produktów bankowych
poza rachunkiem osobistym i kartą płatniczą (zależność ta maleje wraz ze wzrostem poziomu
wykształcenia respondentów; osoby najlepiej wykształcone chętniej korzystają z usług banków
i posiadają więcej różnych produktów bankowych niż ankietowani z pozostałych grup),
• produkty uważane za „ekskluzywne”, takie jak rachunki maklerskie i jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, mają tylko osoby z wyższym wykształceniem; jest to jednak znikomy
odsetek ogółu respondentów (1%).
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5. Podsumowanie
Analizując wyniki badania, można dojść do wniosku, że Polakom brakuje wiedzy zarówno w zakresie
podstawowych pojęć ekonomicznych (np. progów podatkowych), jak i tych bardziej zaawansowanych
(np. różnych sposobów oszczędzania). Zaniedbania w edukacji ekonomicznej odbijają się na nas
samych – większość Polaków nie zna aktualnej wartości rocznej inflacji i w związku z tym nie wie, czy
oferowane przez bank oprocentowanie lokaty jest dla nich korzystne, czy nie. Dzieje się tak mimo
faktu, że ¾ z nas ma konto w banku, a prawie połowa posiada kartę płatniczą. Średnio w badaniu lepiej
wypadli mężczyźni niż kobiety, które są przy tym bardziej skłonne do deklarowania niewiedzy. Wśród
osób, które wzięły udział w badaniu najwyższy średni wynik uzyskały osoby między 25 a 39 rokiem
życia. Wykształcenie również sprzyja posiadaniu większej wiedzy ekonomicznej – co piąta osoba
z wyższym wykształceniem odpowiedziała poprawnie na ponad 75% pytań (15 z 19). Taki sam rezultat
wśród Polaków legitymujących się podstawowym wykształceniem uzyskał niewielki odsetek osób –
zaledwie 2%. Warto także zauważyć, że wielkość miejsca zamieszkania nie różnicuje w istotny sposób
wyników uzyskanych przez Polaków– średnia liczba poprawnych odpowiedzi mieszkańców wsi to 8,3,
a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 10.
Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest różny w poszczególnych obszarach. Zadania, które
okazały się dla respondentów najtrudniejsze, dotyczyły zarówno podstawowych umiejętności
matematycznych, jak i systemu podatkowego oraz informacji wprawdzie dość podstawowych, ale
tzw. odległych.
• Najwięcej trudności sprawia Polakom obliczenie procentu danej liczby i punktów procentowych.
Z tym zadaniem matematycznym poradziło sobie tylko 8% osób.
• Kolejne problematyczne pytanie dotyczyło zasad wejścia w drugi próg podatkowy. Zaledwie
20% Polaków wie, że po wejściu w wyższy próg zmienia się sposób obliczania podatku dla
części, a nie całego dochodu.
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• Niewiele wiemy także o popularnym „podatku Belki”. Niewiele więcej niż co piąta osoba
orientuje się, od czego jest odprowadzany podatek od dochodów kapitałowych.
• Poziom inflacji z ubiegłego roku zna tylko co czwarty Polak.
Najlepiej radzimy sobie w obszarach, z którymi stykamy się bezpośrednio:
• Ponad 4/5 Polaków potrafi obliczyć konkretną wartość procentową podanej kwoty
(wynagrodzenia).
• Taki sam odsetek – 83% – poprawnie wskazuje znaczenie pojęcia „wynagrodzenie netto”.
• Zdecydowana większość Polaków (78%) zna uproszczoną definicję podatku VAT.
• Zadania, z którymi radzi sobie około połowa Polaków, to wybór najbezpieczniejszego sposobu
oszczędzania (57%) oraz ocena ryzyka kredytów w obcych walutach – 52% Polaków wie, że są
wprawdzie bardziej ryzykowne, ale mogą być bardziej opłacalne niż kredyty złotówkowe.

Badanie wiedzy ekonomicznej Polaków wykazało, że nie przywiązujemy dużej wagi do spraw
finansowych, niechętnie dokonujemy kalkulacji i nie dążymy do maksymalizacji indywidualnych
zysków.
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Aneks
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych (Lusardi, Michaud i Mitchell, 2014) wykazały, że
wiedza ekonomiczna jest najefektywniej przyswajana podczas nauki w szkole. Wysoki poziom wiedzy
ekonomicznej przekłada się na umiejętność podejmowania korzystnych w długiej perspektywie decyzji
finansowych. W obliczu zbliżającego się kryzysu systemu emerytalnego i potencjalnego zagrożenia
ubóstwem wśród przyszłych emerytów, edukacja ekonomiczna urasta do jednego z priorytetowych
celów edukacyjnych.
Według Anny Sobali-Zbroszczyk, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Warszawie, aby
opracować plan nauczania przedsiębiorczości, trzeba przede wszystkim zastanowić się, jaki cel
zamierza się osiągnąć i jakie są możliwości i warunki jego realizacji. Podczas nauczania przedmiotu
podstawy przedsiębiorczości powinno się przekazywać wiedzę oraz kształcić umiejętności i postawy.
Praktyka nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach niestety odbiega od tych założeń.
Poziom wiedzy teoretycznej uczniów nie jest najgorszy. Liczna grupa uczniów jest zainteresowana
przedmiotem, także w perspektywie przyszłej pracy zawodowej. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszy się Olimpiada Przedsiębiorczości; jej poziom jest bardzo wysoki – znacznie wykracza
poza program nauczania w szkole i obejmuje wiedzę akademicką. Dla wielu uczniów podstawy
przedsiębiorczości są przedmiotem dodatkowym, który uważają za zbędną konieczność i uczęszczają
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na zajęcia bez przekonania; nie mają świadomości, że wiedza, którą nabywają, może mieć realny
wpływ na ich późniejsze decyzje i sytuację ekonomiczną. Według Anny Sobali-Zbroszczyk taka
postawa uczniów może wynikać z tego, że przedmiot ten jest wprowadzany w pierwszej klasie
liceum, a jego nauczanie trwa tylko jeden rok. Znaczna część uczniów na tym etapie edukacji nie jest
jeszcze na tyle ukierunkowana, by uznać przedsiębiorczość za przedmiot przydatny im na przyszłych
studiach; jednocześnie uczniowie, którzy wybrali już profil kształcenia, interesują się przede wszystkim
przedmiotami z nim związanymi i nie chcą poświęcać czasu na przedmioty dodatkowe. Zakres nauki –
dwie godziny w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego – jest za mały, by przekazać rozbudowaną
wiedzę ekonomiczną.
Według Dariusza Justyniarskiego, dyrektora szkoły „Żagle” Stowarzyszenia Sternik, nauczanie podstaw
przedsiębiorczości w pierwszej klasie liceum powinno polegać nie tyle na przekazywaniu „suchej”
wiedzy, ile na kształtowaniu u uczniów postaw inicjatywy, zaangażowania i planowania – elementów
niezbędnych, by wykształcić u obywateli pożądane nawyki i obudzić poczucie odpowiedzialności
za stan swoich finansów.
Praktyczne znaczenie świadomości ekonomicznej dostrzega też dr Łukasz Gębski, Prezes Instytutu
Analiz Rynkowych. Według niego poziom wiedzy ekonomicznej Polaków w porównaniu do obywateli
innych państw Unii Europejskiej nie jest znacząco niższy. W zakresie znajomości pojęć ekonomicznych
plasujemy się na środkowej pozycji, często wypadając lepiej niż obywatele „starej” Unii. Można
to wytłumaczyć fenomenem transformacji ustrojowej Polski i dużą ilością wiedzy ekonomicznej
przekazywanej przez media w Polsce. Polacy znacząco gorzej od obywateli wyżej rozwiniętych państw
potrafią praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii. Od kilku lat w
literaturze amerykańskiej zwraca się coraz większą wagę na redefinicję pojęcia wiedzy ekonomicznej
– nacisk kładziony jest nie na wiedzę nominalną, a na umiejętność praktycznego rozwiązywania
problemów finansowych.
Program przedmiotu podstawy przedsiębiorczości nie sprzyja kształceniu umiejętności praktycznych
uczniów. Według Anny Sobali-Zbroszczyk obecny system edukacji nie sprzyja rozwijaniu samodzielności
uczniów, braniu odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje oraz kreatywności, które są nieodłącznymi
elementami przedsiębiorczości jako postawy. W szkołach, w których stworzono uczniom warunki
sprzyjające rozwijaniu ich kreatywności, zaobserwowano, że często radzą sobie oni znacznie lepiej
niż oczekiwano. Z kolei Dariusz Justyniarski zwraca uwagę na fakt, że aby kształcić postawy, trzeba
pokazywać wzorce, które młodzież może naśladować. Taką rolę w kształceniu pełni np. metoda
„case study”; jednak w podręcznikach do podstaw przedsiębiorczości praktycznie nie ma opisów
rzeczywistych przypadków firm i historii polskich przedsiębiorców. Inne rozwiązanie podsuwa Łukasz
Gębski: zwraca uwagę na badania amerykańskie, które wykazały, że najlepsze efekty edukacyjne
osiąga się, łącząc tematyczną kampanię z wydarzeniami z życia – uczenie przez analizę konkretnych
przypadków lub analogię jest najbardziej efektywne.
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Oprócz zmiany w podejściu do uczniów w polskich szkołach, warto byłoby rozważyć rozszerzenie
zakresu nauczania podstaw przedsiębiorczości. Wydaje się, że właściwym krokiem byłoby rozpoczęcie
nauki tego przedmiotu już w gimnazjum i kontynuowanie jej w liceum na poziomie rozszerzonym
(jako przedmiot dobrowolny, wybierany przez uczniów zainteresowanych zdobyciem praktycznych
umiejętności z dziedziny ekonomii).
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