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Zaufanie na rynku finansowym a oszczędzanie na starość…

Wstęp
Zaufanie do rynku finansowego i instytucji finansowych ma istotne 

znaczenie dla funkcjonowania gospodarstw domowych, które zarządzają 
swoim budżetem [Trzęsiok, 2016, s. 80]. W zależności od poziomu zaufania 
podejmują one bowiem różne decyzje w zakresie alokacji posiadanych 
zasobów finansowych. Jak wskazuje T. Szumlicz [2015, s. 3], zaufanie jest 
istotnym warunkiem korzystania z usług finansowych. Ujmując szerzej, 
zaufanie jest determinantą zrozumienia różnych zachowań ekonomicznych 
członków społeczeństwa [Ben-Ner, Halldorsson, 2010, s. 64]. Jest to tym 
istotniejszy problem, że specyfika usług finansowych, ich zróżnicowanie 
oraz skomplikowanie powodują, że zaufanie jest i musi być nieodłącznym 
elementem podejmowanych decyzji w zakresie oszczędzania i lokowania 
nadwyżek finansowych członków gospodarstw domowych w określone 
instrumenty. Im mniejsza jest wiedza i zrozumienie klienta w kwestiach 
finansowych, tym bardziej musi on polegać na informacji dostarczanej 
przez rynek i tym większe musi być jego zaufanie do usług, doradców, 
instytucji finansowych i tym samym całego sektora finansowego [Ennew, 
Sekhon, 2007, s. 63]. Również J. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzi-
nie ekonomii, stwierdził, że rynki finansowe silnie opierają się na zaufaniu, 
choć to zaufanie jest obecnie dalece nadszarpnięte [Stiglitz, 2008]. Zwłasz-
cza światowy kryzys finansowy i ekonomiczny „okazał się szkodliwy dla 
publicznego zaufania do instytucji, zasad i koncepcji gospodarki rynkowej, 
jak również przedsiębiorstw (…)” [Gurría, 2009]. Tymczasem zaufanie jest 
kluczowe dla zapewnienia efektywnego i stabilnego funkcjonowania życia 
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społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w warunkach dynamicznego rozwoju 
rynków finansowych, oferowanych na nich nowych produktów oraz deper-
sonalizacji kontaktów (poprzez komunikację i transakcje elektroniczne). 
Związek między zaufaniem społecznym (w tym do organizacji i instytucji) 
a dobrobytem ekonomicznym członków gospodarstw domowych, również 
w okresie starości, jest w związku z tym coraz bardziej dostrzegany i staje 
się przedmiotem coraz liczniejszych badań [Tonkiss, 2009, s. 196–198].

Celem artykułu jest zbadanie stopnia zaufania polskiego społeczeń-
stwa do instytucji finansowych oferujących dobrowolne indywidualne 
programy zabezpieczenia emerytalnego oraz jego determinant, a także 
zbadanie, jak powyższe zaufanie wpływa na posiadanie dodatkowych 
oszczędności na starość.

W opracowaniu zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, 
opisu, analizy statystycznej i wyjaśniania (eksplanacji). W zakresie realizacji 
celu artykułu odwołano się przede wszystkim do pytań zawartych w ogól-
nopolskim, reprezentatywnym badaniu Diagnoza Społeczna 2015 [Diagnoza 
Społeczna, 2015], które było podstawą przeprowadzonych testów niezależ-
ności chi-kwadrat oraz modeli regresji logistycznej. Ponadto skorzystano 
z danych innych polskich i zagranicznych instytucji badawczych, które 
analizują stopień zaufania ich społeczeństw do instytucji finansowych.

1. Pojęcie i poziom zaufania do instytucji finansowych
Zaufanie można definiować na wiele sposobów, jak również można 

wskazać wiele czynników, które na nie wpływają. Zaufanie jest elementem 
i konsekwencją życzliwości, wzajemności, zbudowanej relacji oraz poczu-
cia integralności (Schoorman i inni, 2007, s. 344–354; Mayer i inni, 1995, 
s. 709–734). Opiera się na założeniu, że innych członków danej społeczności 
cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie, oparte na wspólnie wyzna-
wanych normach [Fukuyama, 1997, s. 38]. Zaufanie jest rozumiane również 
jako utrzymywanie pozytywnego odbioru działań jednostki lub organizacji 
[OECD, 2015, s. 156], jako oczekiwanie, że będą one korzystne [Sztompka, 
2005, s. 312] oraz że zrealizują oni swoje obietnice, jak to czynili dotychczas 
[Uslaner, 2002, s. 2]. W zaufaniu pojawia się ponadto przekonanie, że dana 
jednostka czy organizacja, nie działając wyłącznie we własnym interesie, 
ani na szkodę interesów innych podmiotów, zachowuje kompetentność 
w swym działaniu [Mosh, Prast, 2008, s. 7]. G. Akerlof i R. Shiller [2009] 
wskazują z kolei, że to przekonanie może jednakże prowadzić do wyjścia 
poza ramy racjonalności w działaniu. Ludzie przejawiający głębokie zaufa-
nie do drugiej strony mogą nadmiernie i bez uzasadnienia ufać, że to, co 
ona mówi i oferuje jest prawdziwe.
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Zaufanie jest jednak niewątpliwie najważniejszym czynnikiem życia 
społecznego, utrzymuje spoistość grup ludzkich [CBOS, 2012, s. 1], 
a w szerszym kontekście całych społeczeństw. Brak zaufania do najważ-
niejszych instytucji finansowych w państwie stanowi poważny problem 
społeczny i ekonomiczny. Z wielu badań wynika bowiem, że istnieje pozy-
tywny związek między stopniem zaufania społecznego (w tym do róż-
nych organizacji i instytucji)1 a dobrobytem ekonomicznym gospodarstw 
domowych, w konsekwencji także poziomem zamożności danego kraju. 
Osoby bogatsze przejawiają większe zaufanie zarówno do innych osób 
(zaufanie interpersonalne), jak i do instytucji politycznych i ekonomicznych 
(zaufanie instytucjonalne2). S. Knack i P. Keefer [1997, s. 1251] wskazują, 
że zaufanie jest silniejsze ponadto nie tylko w gospodarkach z wyższymi, 
ale i z bardziej wyrównanymi dochodami. Można zatem stwierdzić, że 
wraz ze wzrostem dobrobytu finansowego poszczególnych jednostek 
wzrasta zaufanie do instytucji finansowych. Jednym z zasadniczych pro-
blemów polskiego społeczeństwa jest jednak niski (i stale niedostateczny) 
poziom tego zaufania [Nowakowski, 2008, s. 218; Szumlicz, 2015, s. 4]. Ma 
to odzwierciedlenie w wynikach badania Diagnoza Społeczna 2015 (rys. 1).

Również z badania 2017 Edelman Trust Barometer wynika niski poziom 
zaufania do instytucji finansowych w Polsce, niższy nawet niż w innych 
krajach. Podczas gdy średni wskaźnik zaufania dla objętych badaniem 
28 państw wyniósł 45%, w Polsce kształtował się na poziomie 34%. Z zaufa-
niem do instytucji finansowych wiąże się ponadto zaufanie do sektora 
usług finansowych, które jest również niskie. Przeciętnie zaledwie 54% 
respondentów analizowanych krajów ma zaufanie do tego rodzaju usług. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że od 2012 r. wzrosło ono o 11 p.p., tj. szyb-
ciej niż w analizowanych innych obszarach usług, np. energii (o 9 p.p.), 
telekomunikacji (o 5 p.p.), czy gastronomii (o 3 p.p.) [2017 Edelman Trust 
Barometer, 2017]. Zresztą zaufanie do instytucji finansowych, po kryzysie 
finansowym zapoczątkowanym w 2007 r., w ostatnich latach jest jednak 
odbudowywane [Curtis, 2015], również w Polsce. W porównaniu tylko 
do 2013 r. zaufanie do banków komercyjnych w 2015 r. wzrosło o 6,6 p.p., 
a do zakładów ubezpieczeń na życie o 4,0 p.p. W tym czasie zaufanie do 
Giełdy Papierów Wartościowych pozostało na podobnym samym poziomie 

1 CBOS (2016) zaufanie społeczne bada w dwóch wymiarach: wertykalnym (do różnego 
rodzaju instytucji i organizacji) oraz horyzontalnym (zaufanie uogólnione i w sferze pry-
watnej). Zob. również [Mularska-Kucharek, 2011, s. 77]. T. Szumlicz z kolei uszczegóławia 
i stwierdza, że instytucje finansowe są instytucjami zaufania publicznego (a dopiero szerzej 
społecznego) [Szumlicz, 2015, s. 18].
2 P. Sztompka poprzez zaufanie instytucjonalne definiuje zaufanie do złożonych organizacji, 
angażujących licznych i anonimowych uczestników, jak np. banki, zakłady ubezpieczeń 
[Sztompka, 2005, s. 312].
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(ok. 14% ogółu badanych), a do ZUS wzrosło o ok. 3% [Diagnoza Społeczna, 
2013; Diagnoza Społeczna, 2015].

Rysunek 1. Zaufanie do wybranych instytucji w Polsce (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Diagnoza Społeczna, 2015].

Badania poziomu zaufania członków gospodarstw domowych do 
różnych organizacji i instytucji uwzględniają różne ich cechy społeczno-
-demograficzne [Diagnoza Społeczna, 2015; Butler i inni, 2009; Mosh, Prast, 
2008; Malkina, Ivanova, 2007]. Są to np. wiek, płeć, wykształcenie, status 
społeczno-zawodowy, uzyskiwane dochody. C. Ennew i H. Sekhon [2007, 
s. 63–64] zwracają uwagę, że poziom zaufania do sektora finansowego może 
różnić się między konsumentami w zależności od ich dotychczasowych 
doświadczeń w korzystaniu z usług finansowych, a J. Butler i inni [2009], 
że od zaufania do innych ludzi.

J. Jamison i inni [2014, s. 16] dużą rolę w zwiększeniu zaufania do insty-
tucji finansowych przypisują edukacji. Jeśli prowadzi ona do pozytywniej-
szego odbioru funkcjonowania rynku finansowego, co wymaga wiedzy 
w zakresie zrozumienia mechanizmów go regulujących, wówczas zwiększa 
się również poziom zaufania społeczeństwa do instytucji finansowych.

2. Metodyka badań
W badaniu Diagnoza Społeczna 2015 r., które było podstawą dokony-

wanych w artykule analiz, udział wzięło 11,7 tys. gospodarstw domowych 
(z 35,3 tys. członków tych gospodarstw). Podmiotem badań były takie 
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instytucje finansowe, jak banki i zakłady ubezpieczeń na życie3, które oferują 
indywidualne programy dodatkowego oszczędzania na starość (tj. Indywi-
dualne Konta Emerytalne od 2004 r. i Indywidualne Konta Zabezpiecze-
nia Emerytalnego od 2012 r.). Na tym tle należy również zwrócić uwagę 
i skonfrontować zaufanie do powyższych instytucji finansowych z innymi 
instytucjami działającymi w otoczeniu finansowym i realizującymi zada-
nia bądź też wpływającymi na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia 
emerytalnego. W artykule zbadano w związku z tym również zaufanie do 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

W każdym z gospodarstw domowych osobą, której odpowiedzi brano 
pod uwagę, była głowa gospodarstwa domowego, jako osoba podejmująca 
główne decyzje dotyczące danego gospodarstwa.

W zakresie zbadania czynników i cech społeczno-demograficznych 
determinujących zaufanie badanych osób do poszczególnych instytucji 
zastosowano metodę regresji logistycznej. W budowie poszczególnych 
modeli logitowych przyjęto następujące zmienne zależne: Y1 – zaufanie do 
banków komercyjnych (model M1), Y2 – zaufanie do zakładów ubezpieczeń 
na życie (model M2), Y3 – zaufanie do Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie (model M3), Y4 – zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (model M4). Powyższe zmienne przyjęły postać:

Y =  
 


1, jeśli zdarzenie wystąpiło
0, jeśli zdarzenie nie wystąpiło

Weryfikację poprawności rozpatrywanych w artykule modeli przepro-
wadzono za pomocą testu Hosmera-Lemeshowa. Jego wysokie wartości 
pozwalają stwierdzić, że modele te są poprawne.

Cechy niezależne przyjęte w modelu oraz ich warianty, które charak-
teryzowały respondentów, przedstawiono w tablicy 1.

Z kolei w zakresie zbadania wpływu zaufania głów badanych gospo-
darstw domowych do instytucji finansowych na posiadanie oszczędności 
w indywidualnych programach emerytalnych zastosowano test niezależ-
ności chi-kwadrat.

3 Indywidualne dobrowolne programy emerytalne na mocy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emerytalnego [ustawa, 2004] mogą ponadto być oferowane przez instytucje finansowe, 
podmioty prowadzące działalność maklerską oraz dobrowolne fundusze emerytalne. 
Instytucje te nie były jednak podmiotem badań w Diagnozie Społecznej 2015 r., w związku 
z czym nie były również ujęte w opracowaniu wyników badań w niniejszym artykule.
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Tablica 1. Charakterystyka zmiennych niezależnych
Zmienna Wariant zmiennej

Płeć 0 – kobieta (grupa referencyjna), 1 – mężczyzna
Wiek 24 lat i mniej, 25–34 lata, 35–44 lata, 45–59 lata, 

60–64 lata, 65 lat i więcej (grupa referencyjna)
Wykształcenie podstawowe i niższe, zasadnicze zawodowe/

gimnazjum, średnie, wyższe i policealne (grupa 
referencyjna)

Miejsce zamieszkania miasta 500 tys. mieszkańców i więcej, miasta 
200–500 tys., miasta 100–200 tys., miasta 
20–100 tys., miasta poniżej 20 tys. mieszkańców, 
wieś (grupa referencyjna)

Status społeczno-zawodowy pracownicy sektora publicznego, pracownicy 
sektora prywatnego, prywatni przedsiębiorcy, 
rolnicy, emeryci i renciści, uczniowie i studenci, 
bezrobotni i bierni zawodowo (grupa 
referencyjna)

Stan cywilny kawaler/panna, żonaty/zamężna, wdowiec/
wdowa, rozwiedziony/w separacji (grupa 
referencyjna)

Dochód (średni miesięczny 
netto z ostatnich 3 miesięcy, 
w zł)

zmienna ciągła

Czytanie prasy (liczba 
godzin tygodniowo 
przeznaczona na czytanie 
prasy)

zmienna ciągła

Przyjaciele (liczba 
deklarowanych przyjaciół)

zmienna ciągła

Firma (założenie firmy 
w ostatnim roku)

0 – nie (grupa referencyjna), 1 – tak

Ubezpieczenie (posiadanie 
jakiegoś ubezpieczenia 
gospodarczego*)

0 – nie (grupa referencyjna), 1 – tak

* Respondentów w Diagnozie Społecznej 2015 pytano o posiadanie któregoś z następujących 
rodzajów ubezpieczeń: ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy, prywatne ubezpieczenie 
na życie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie 
autocasco samochodu, ubezpieczenie zdrowotne w związku z wyjazdem za granicę.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Diagnoza Społeczna, 2015].

3. Cechy społeczno-demograficzne badanych determinujące 
zaufanie do instytucji finansowych

Jak wskazuje U. Filipiak [2016, s. 200], brak zaufania do instytucji finan-
sowych może być przyczyną wykluczenia finansowego. Z tego powodu 
należy nie tylko analizować poziom zaufania do instytucji finansowych, 
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ale również czynniki, które na nie wpływają. Z danych przedstawionych 
w tablicy 2 wynika, że określone cechy społeczno-demograficzne badanych 
w różny sposób wpływają na ich zaufanie do poszczególnych instytucji.

Tablica 2. Oszacowania parametrów modeli regresji logistycznej dla zaufania 
do poszczególnych instytucji

Zmienna

Zaufanie do:

banków 
komercyj-

nych
(M1)

Exp(B)

zakładów 
ubez-

pieczeń 
na życie

(M2)
Exp(B)

GPW
Exp(B)
(M3)

ZUS
Exp(B)
(M4)

Płeć – – 1,211* ,787***
Wiek *** – ** ***

24 lata i mniej
25–34 lata
35–44 lata
45–59 lat
60–64 lata

3,367***
1,945***
1,691***
1,345***
1,162

–
–
–
–
–

2,246*
1,262
1,582***
1,327**
1,154

,329**
,391***
,420***
,559***
,852***

Wykształcenie *** – *** *
podstawowe i niższe
zawodowe/gimnazjum
średnie

,581***
,647***
,715***

–
–
–

,563***
,526***
,720***

,838
1,055
1,030

Miejsce zamieszkania ** – ** ***
miasto 500 tys. i więcej
miasto 200–500 tys.
miasto 100–200 tys.
miasto 20–100 tys.
miasto pon. 20 tys.

1,421***
1,279*
1,309*
1,132
1,134

–
–
–
–
–

1,667***
1,001
1,218
1,006
1,122

,692***
,720***
,983
,958
,946

Status społeczno-zawodowy – ** – ***
pracownicy sektora 
publicznego
pracownicy sektora 
prywatnego
przedsiębiorcy
rolnicy
emeryci i renciści
uczniowie i studenci

–
–
–
–
–
–

1,195
1,317
1,352
1,026
1,508*

,750

–
–
–
–
–
–

,953
,947
,779
,899

1,669***
1,385

Stan cywilny – * – *
kawaler/panna
żonaty/zamężna
wdowiec/wdowa

–
–
–

1,259
1,267*
1,425**

–
–
–

1,399**
1,269*
1,285*

Dochód 1,168*** – 1,091*** –
Czytanie prasy – – – –
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Zmienna

Zaufanie do:

banków 
komercyj-

nych
(M1)

Exp(B)

zakładów 
ubez-

pieczeń 
na życie

(M2)
Exp(B)

GPW
Exp(B)
(M3)

ZUS
Exp(B)
(M4)

Przyjaciele ,985*** ,612* ,987* 1,011**
Firma – – – ,490**
Ubezpieczenie – 2,161*** – 1,211***
Stała 1,014 ,368 ,387***
R-kwadrat Coxa-Snella
R-kwadrat Nagelkerkego
Test Hosmera-Lemeshowa 
(p-value)
–2 log. wiarygodności

,077
,057
,905

7684,118

,045
,034
,534

7545,855

,052
,072
,721

4108,390

,090
,120
,817

9106,964

N 5883 5587 3376 7081
Objaśnienia: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Diagnoza Społeczna, 2015].

Biorąc pod uwagę takie instytucje finansowe, jak banki komercyjne 
i zakłady ubezpieczeń na życie, które oferują dobrowolne, dodatkowe pro-
gramy emerytalne, należy zwrócić przede wszystkim uwagę, że zaufanie 
do nich determinują inne cechy głów gospodarstw domowych. Te, które 
okazują się istotne w przypadku banków, nie mają znaczenia w odniesieniu 
do zakładów ubezpieczeń.

Zaufanie do banków zmniejsza się wraz z wiekiem, bowiem osoby 
w wieku do 24 lat mają 3,4 razy mniejsze szanse na zaufanie do tych pod-
miotów niż osoby w wieku 65 lat i więcej. Poziom zaufania do banków 
zwiększa się również wraz z poziomem wykształcenia oraz zamieszkiwa-
niem w coraz większym mieście (w przypadku zakładów ubezpieczeń te 
zmienne nie były istotne). Okazuje się, że największe szanse na zaufanie 
do banków mają osoby najlepiej wykształcone (o 42% wyższe niż osoby 
z wykształceniem co najwyżej podstawowym) oraz mieszkające w mia-
stach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców (szanse wyższe również 
o 42% niż w przypadku zamieszkania na wsi i w miastach do 100 tys. 
mieszkańców). Z kolei największe szanse na zaufanie do zakładów ubez-
pieczeń na życie mają emeryci i renciści oraz osoby owdowiałe. Można 
zauważyć ponadto, że dochód, jako zmienna wpływająca na zaufanie do 
badanych instytucji, ma znaczenie tylko w przypadku banków i Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie i wpływ ten jest w obu przy-
padkach pozytywny. Wraz ze wzrostem dochodu o 1 tys. zł zwiększają 
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się szanse na zaufanie gospodarstw domowych do banków o 17% oraz 
o 9% w przypadku GPW. Zwiększają się w związku tym również szanse 
na korzystanie z usług finansowych banków i inwestowanie na Giełdzie.

Niezmiernie ważne jest spostrzeżenie, że posiadanie ubezpieczeń 
gospodarczych zwiększa szanse na zaufanie do zakładów ubezpieczeń 
na życie (aż o 116%). Można zatem wywnioskować, że korzystanie z takich 
ubezpieczeń i doświadczenia (zapewne częściej pozytywne) z korzystania 
z ochrony ubezpieczeniowej przez gospodarstwa domowe wzmacniają 
wizerunek zakładów ubezpieczeń. Interesujące jest ponadto, że posiadanie 
ubezpieczeń gospodarczych pozytywnie wpływa również na zaufanie do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wpływ płci na zaufanie do Giełdy Papierów Wartościowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych jest odmienny. Podczas gdy mężczyźni jako 
głowy gospodarstwa domowego (zapewne z racji większej skłonności 
do podejmowania ryzykownych inwestycji) mają o 21,1% większe szanse 
na zaufanie do Giełdy, to w przypadku ZUS szanse te są o 21,3% wyższe 
wśród kobiet. Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że wizerunek ZUS 
należy wzmacniać przede wszystkim wśród mężczyzn. Podobne, odwrotne 
tendencje w przypadku tych instytucji widoczne są również w odniesieniu 
do wieku i miejsca zamieszkania. Podczas gdy tak jak w przypadku banków 
osoby najmłodsze (do 24 lat) mają największe zaufanie do Giełdy, to z kolei 
wraz z wiekiem głowy gospodarstwa domowego zwiększają się jego szanse 
na zaufanie do ZUS-u i zaufanie to jest największe wśród osób najstarszych 
(65 lat i więcej). W przypadku miejsca zamieszkania należy stwierdzić, 
że im większe miasto, tym większe szanse na zaufanie do Giełdy (tak jak 
to było w przypadku banków komercyjnych), natomiast w przypadku ZUS 
zaufanie to jest największe wśród respondentów zamieszkujących wsie 
i miasta, ale tylko do 200 tys. mieszkańców. Szczególnie ważne jest ponadto 
spostrzeżenie, że największe szanse na zaufanie do ZUS mają emeryci i ren-
ciści (zapewne jako długookresowi czy nawet „permanentni” beneficjenci 
systemu ubezpieczeń społecznych), z kolei szanse na zaufanie do ZUS 
zmniejsza rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród głów 
gospodarstw domowych, które założyły własną firmę w ciągu ostatniego 
roku, szanse na zaufanie do ZUS zmniejszają się aż o 51%. Należy jednak 
z drugiej strony zwrócić uwagę na fakt, że w grupie zmiennych w statusie 
społeczno-zawodowym prywatni przedsiębiorcy nie wykazywali niższego 
zaufania do ZUS niż np. osoby zatrudnione. Można zatem stwierdzić, że 
problem z niskim zaufaniem do ZUS wśród samozatrudnionych występuje 
raczej tylko w pierwszym okresie prowadzenia działalności, kiedy dopiero 
następuje rozpoczęcie współpracy i nawiązywania kontaktów z ZUS-em.
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Ostatnim wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest 
fakt, że liczba osób, które respondent uważa za swoich przyjaciół, wpływa 
na zaufanie do badanych instytucji. Jednakże, gdy w przypadku banków 
komercyjnych, zakładów ubezpieczeń na życie i Giełdy Papierów Warto-
ściowych zależność ta jest ujemna (zwłaszcza w przypadku ubezpieczycieli, 
gdy zwiększenie się liczby przyjaciół o 1 zmniejsza szanse na zaufanie do 
zakładów ubezpieczeń na życie o 38,8%), to w przypadku Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych jest to tendencja dodatnia. Każdy kolejny przyjaciel 
zwiększa szanse na zaufanie do ZUS o 1,1%. Można zatem stwierdzić, że 
zaufanie społeczne do ludzi przekłada się na zaufanie do instytucji ubez-
pieczenia społecznego.

4. Wpływ zaufania do instytucji finansowych na posiadanie 
oszczędności emerytalnych

Poniżej zbadano, jak zaufanie do banków komercyjnych i zakładów 
ubezpieczeń na życie wpływa na dodatkowe oszczędzanie na starość. Sku-
piono się na zinstytucjonalizowanych, indywidualnych formach oszczę-
dzania (Indywidualnych Kontach Emerytalnych – IKE i Indywidualnych 
Kontach Emerytalnych – IKZE) jako tych, które są ściśle dedykowane 
przez prawo oszczędzaniu na starość i które oferowane są przez powyższe 
instytucje. Przedmiotem badań nie było oszczędzanie w pracowniczych 
programach emerytalnych (PPE), w których możliwość uczestnictwa zależy 
przede wszystkich od zatrudnienia w zakładzie pracy je oferującym. Zaufa-
nie do instytucji finansowych obsługujących rynek PPE, w sytuacji gdy 
pracodawca nie oferuje PPE, nie może mieć znaczenia dla podjęcia decyzji 
o oszczędzaniu na starość w ten sposób.

Z danych przedstawionych w tablicy 3 i 4 wynika, że już samo więk-
sze zaufanie do banków komercyjnych i zakładów ubezpieczeń na życie4 
wpływa na częstsze oszczędzanie w indywidualnych planach emerytalnych5.

Badania wskazują, że istnieje istotny statystycznie związek między 
zaufaniem do banków komercyjnych a posiadaniem IKE bądź IKZE przez 
gospodarstwo domowe. Wśród osób deklarujących duże zaufanie do ban-
ków odsetek respondentów posiadających IKE bądź IKZE6 jest trzykrotnie 
wyższy niż wśród osób niemających takiego zaufania.

4 Bez analizowania innych czynników, np. w postaci zachęt finansowych, które nie są 
przedmiotem badań w niniejszym artykule.
5 W związku z tym, że w Diagnozie Społecznej 2015 przedmiotem badań nie było zaufanie 
do funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i dobrowolnych funduszy emerytalnych, 
które również oferują IKE i IKZE, nie można wskazać, jak zaufanie do tych instytucji prze-
kłada się na oszczędzanie w indywidualnych planach emerytalnych.
6 Na podstawie Diagnozy Społecznej 2015 nie można jednakże wskazać, w której konkretnie 
instytucji finansowych dany respondent posiada IKE/IKZE.
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Tablica 3. Zaufanie do banków komercyjnych a oszczędzanie 
w indywidualnych planach emerytalnych

Posiadanie 
IKE/IKZE

Stopień zaufania

Tak, duże
(n = 496)

Tak, 
umiarkowane

(n = 3551)

Nie
(n = 2870)

Nie mam 
zdania

(n = 2733)
Tak (n = 225) 4,8% 3,5% 1,6% 1,1%
Nie (n = 9425) 95,2% 96,5% 98,4% 98,9%
χ2 = 60,272; p = 0,000; V-Cramera = 0,079

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Diagnoza Społeczna, 2015].

Tablica 4. Zaufanie do zakładów ubezpieczeń na życie a oszczędzanie 
w indywidualnych planach emerytalnych

Posiadanie 
IKE/IKZE

Stopień zaufania

Tak, duże
(n = 496)

Tak, 
umiarkowane

(n = 3551)

Nie
(n = 2870)

Nie mam 
zdania

(n = 2733)
Tak (n = 225) 4,4% 3,5% 2,2% 1,1%
Nie (n = 9417) 95,6% 96,5% 97,8% 98,9%
χ2 = 43,356; p = 0,000; V-Cramera = 0,066

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Diagnoza Społeczna, 2015].

Podobnie jest w przypadku zaufania do zakładów ubezpieczeń na życie. 
Duże zaufanie do zakładów ubezpieczeń na życie przekłada się na dwu-
krotnie częstsze posiadanie IKE lub IKZE. Można zatem stwierdzić, że wraz 
z większym zaufaniem do instytucji finansowych zwiększa się skłonność do 
oszczędzania na starość w dedykowanych ku temu planach emerytalnych.

Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że zaufanie do analizowanych 

w artykule instytucji determinowane jest różnymi czynnikami i cechami 
głów gospodarstw domowych. Oznacza to, że działania w celu zwiększenia 
zaufania do poszczególnych instytucji należy koncentrować i podejmować 
w wybranych obszarach i grupach osób, jak np. wśród osób starszych 
i zamieszkujących na wsi w przypadku banków, wśród kobiet i osób naj-
niżej wykształconych w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych, czy 
mężczyzn i osób młodych w odniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W artykule, mimo że zgodnie z jego celem i zakresem przedmioto-
wym badań nie podejmowano próby określenia przyczyn nieufności do 
instytucji finansowych, to należy jednak niewątpliwie zgodzić się z tezą 
stawianą przez T. Szumlicza. Twierdzi on, że problem nieufności może 
wynikać m.in. ze strony reprezentującej popyt na usługi finansowe (w tym 
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oszczędnościowe na starość), tj. z braku doświadczenia członków społe-
czeństwa w korzystaniu z nich [Szumlicz, 2015, s. 17]7. Okazuje się bowiem, 
że gospodarstwa domowe posiadające jakąś formę ubezpieczenia gospo-
darczego mają większe zaufanie do zakładów ubezpieczeń. Z kolei większe 
zaufanie do zakładów ubezpieczeń (i banków) przekłada się na więk-
szą skłonność do posiadania dodatkowych, dobrowolnych produktów 
emerytalnych, jakimi są Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne 
Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Należy mieć jednak na względzie, 
że zaufanie jest tylko jednym z czynników wpływających na dodatkowe 
oszczędzanie emerytalne. Nawet przy wysokim poziomie zaufania do 
instytucji finansowych, ale przy innych ograniczeniach, np. fiskalnych, 
administracyjnych, czy konstrukcyjnych produktów oszczędnościowych, 
niemożliwie jest wpływanie na wyższy poziom zabezpieczenia emery-
talnego przez członków gospodarstw domowych. Problem niskiej stopy 
dodatkowych oszczędności emerytalnych i niskiego zaufania polskiego 
społeczeństwa do instytucji finansowych jest z pewnością ważny, aktualny 
i wymaga dalszych badań w tym zakresie.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono stopień zaufania polskiego społeczeństwa i jego 

determinant do instytucji finansowych oferujących dobrowolne indywidualne 
programy zabezpieczenia emerytalnego (banki i zakłady ubezpieczeń na życie) 
oraz zanalizowanie, jak zaufanie to wpływa na posiadanie dodatkowych oszczęd-
ności na starość. Ukazano również stopień zaufania i zbadano cechy społeczno-
-demograficzne głów gospodarstw domowych determinujące zaufanie do Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako 
instytucji działających w otoczeniu finansowym. Przedstawione w pracy wyniki 
pochodzą z reprezentatywnego, ogólnokrajowego badania Diagnoza Społeczna 
przeprowadzonego w 2015 r. Z badań wynika, że stopień zaufania polskiego 
społeczeństwa do analizowanych instytucji jest niski i różne cechy wpływają 
na to zaufanie w stosunku do każdej z nich. Ponadto, co jest szczególnie ważne, 
zaufanie do banków i zakładów ubezpieczeń wywiera istotny statystycznie wpływ 
na skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania na starość w indywidu-
alnych programach emerytalnych, które te instytucje oferują.
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Trust in financial market and saving for ol age by Polish households 
(Summary)

The paper presents the degree of trust in financial institutions offering voluntary 
individual schemes of old-age (banks and insurance companies) among Polish 
society and its determinants. Moreover, it outlines the impact of this trust on addi-
tional savings accumulated for retirement. It also evaluates socio-demographic 
characteristics of household heads which determine trust in the Warsaw Stock 
Exchange and Social Insurance Institution (ZUS), both functioning in the finan-
cial environment. The results presented in the paper come from a nationwide 
representative study called the Social Diagnosis which was conducted in 2015. 
The results indicate that the degree of trust in the aforementioned insitutions 
among Polish society is low and is determined by numerous factors. Additionally, 
of significance is the fact that trust in banks and insurance companies impacts 
largely on the households’ willingness to save for old age in individual pension 
schemes offered by these institutions.

Keywords
trust, financial institution, household, old age


