DESPRE MITURILE FONDATOARE ALE PERCEPŢIEI
ROMÂNILOR PRIVIND SURPLUSUL FINANCIAR
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CUM PERCEP ROMÂNII
FONDURILE DE INVESTIŢII?
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DACĂ AR CÂȘTIGA MÂINE 100.000 DE EURO
1, 5% DINTRE ROMÂNI I-AR INVESTI, SPECIFIC, ÎN FONDURI DE INVESTIŢII
Primele opţiuni sunt afacerile, călătoriile și investiţiile în imobiliare.

15,5%

14,2%

15,1%

INVESTITII IN AFACERI

INVESTITII
IMOBILIARE

CALATORII

Românii aleg soluţii lipsite de riscuri și preferă investiţia în bunuri sau active la care au acces permanent și pe care le pot controla.
Ar cumpara
o casa

11,5%

As investi
(fara alte detalii
suplimentare)

As investi in
viitorul
copilului

8,4%

5,7%

Mi-as
achita
creditul

5,4%

As
economisi –
depozit
bancar

5,2%

As
cumpara
teren

4,9%

As ajuta
persoane cu
nevoi/as dona

As cumpara
o masina

3,9%

3,0%

I-as plasa
in Fonduri
de
investitii

1,5%
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2.

PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE DESPRE FONDURILE DE
INVESTIŢII SUNT: APROPIAŢII, CONSULTANŢII FINANCIARI,
INTERNETUL.

43,7%

42,7%

PRIETENI, APROPIATI,
COLEGI DE
INCREDERE

CONSULTANTII
FINANCIARI

38,6%
SITE-URI

Apropiaţii devansează consilierii financiari, iar internetul depășește emisiunile TV financiare.

35,1%
EMISIUNILE TV CU
TEMĂ FINANCIARĂ

31,4%
MATERIALE
INFORMATIVE DE LA
SOCIETĂŢILE CARE
ADMINISTREAZĂ
FONDURI

24,1%

ZIARE ȘI REVISTE

10,5%
FACEBOOK

7,4%

CĂRŢI DE
SPECIALITATE
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3.

PARTICIPANŢII LA FONDURI RĂMÂN FIDELI INVESTIŢIILOR

88,1%
sunt convinși că
investiţiile pot aduce
câștiguri mai mari
decât produsele de
economisire

64,5%
ar alege tot investiţia în
Fonduri pentru un
potenţial excedent financiar

Doar 26,9%
optează pentru
Conturile de Economii

46%
Menţionează
câștigul mai mare
ca motiv al alegerii
Fondurilor
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4.

MITUL SUMEI MARI DE BANI ȘI LIPSA INFORMAŢIILOR SUNT
PRINTRE PRINCIPALELE CAUZE ALE NEPARTICIPĂRII.

55,5%
spun că nu au avut
suficient de mulţi bani

Dintre românii
neparticipanţi

34,1%
spun că nu au avut
suficiente informaţii despre
investiţii

Românii neparticipanţi cred că pentru investiţii e necesară o sumă foarte mare de
bani.
Răspunsurile lor variază: de la 1000 la 100.000 de euro.
De menţionat că 47,7% au depozite/conturi de economii mai vechi de 3 ani.
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5.

PROTECŢIA FINANCIARĂ ESTE PRINCIPALUL MOTIV PENTRU
CARE ROMÂNII PLASEAZĂ BANI ÎN FONDURILE DE INVESTIŢII.

49,2%
menţionează protecţia
financiară pe termen
lung

38,7%
se gândesc la liniștea
vieţii de zi cu zi

36,6%
vor ca rezerva lor financiară
să fie folosită în cel mai profitabil
mod

Pentru români, nevoia de protecţie financiară nu apare din grija faţă de viitor, ci
din dorinţa de a avea un suport în momente neprevăzute/dificile.
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DEMOGRAFICE
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METODOLOGIE
SCOPUL PRINCIPAL al demersului de cercetare a fost acela de a cunoaște și înțelege – exploratoriu dar și structurat –
relația pe care românii o au cu surplusul de resurse financiare pe componenta economie / investiție.
Atingerea acestui scop a presupus măsurarea complexă, exploratorie și respectiv structurată, a:
A percepțiilor și atitudinilor vis-a-vis de surplusul financiar în general – cheltuit / economie / investiție; care este
semnificația percepută a acestor instrumente; identificarea gradului general de pro-activitate / re-activitate, a gradului
de respingere în raport cu aceste tematici; identificarea potențialului de asumare și management al riscului
B gradului de cunoaștere și informare vis a vis de instrumentele de economisire / investiție disponibile
C obiceiurilor de utilizare a instrumentelor de economisire investiție – când, unde, ce anume, cum, de ce, surse de
informare, grad de pro-activitate, canale de comunicare
D percepțiilor vis-a-vis de mărcile / companiile care oferă instrumente de economisire / investiție – notorietate,
asocieri spontane, asocieri predeterminate; relația dintre brandurile specializate în acest tip de instrumente și
respectiv cele generaliste (bănci); tipuri de proiecte de comunicare asociate cu astfel de branduri
E percepțiilor și comportamentelor privind pensiile private
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COMPONENTA CANTITATIVĂ
Metodologie:
Anchetă sociologică, sondaj de marketing, interviu structurat, desfășurat față în față (PAPI) de către operatori de
interviu, în baza unui chestionar tipărit.
Categorie: purtători relevanți de informație – persoane care folosesc cel puțin o modalitate de economisire.
Instrument
Chestionar special generat pentru a atinge obiectivele studiului, compus predominant din întrebări pre-codificate.
Chestionarul a cuprins în jur de 50 de itemi. Durata de aplicare a chestionarului nu a depășit 34 de minute.
Chestionarul a fost pilotat pe un eșantion mic de până în 25 persoane, înaintea trimiterii sale în teren, în vederea
optimizării sale.
Pentru a asigura respectarea tuturor criteriilor studiului participanții la componenta cantitativă au fost selectați prin
utilizarea unui chestionar filtru.
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Eșantion
Caracteristicile eșantionului: 2100 persoane, probabilistic, multistadial pe cote – vârste (18-55), regiune geografică și
gen (50% femei; 50% bărbați); din acest eșantion n=1600 participanți care au folosit cel puțin un instrument de
economisire + n=500 participanți care au folosit cel puțin un instrument de investire.
Distribuția eșantionului utilizat va fi optimă la nivelul național în orașele cu peste 50.000 locuitori. La nivelul întregului
eșantion se poate garanta obținerea unei marje de eroare de maxim 2,1% , nivel de încredere de 95%; în plus vom
folosi 6 regiuni mari culturale (București, Moldova + Bucovina, Transilvania + Maramureș, Banat + Crișana, Oltenia și
respectiv Muntenia + Dobrogea) pentru a culege sub eșantioane de minim 350 participanți care vor asigura marje de
eroare la acest nivel de maxim 5.2% (pentru realizarea relevantă a analizelor comparative pe regiuni geografice).
Criteriile standard de selecție în studiile de marketing – persoane care nu lucrează în media, advertising, marketing,
jurnalism, persoane care nu au participat la studii pe categorie în ultimele 6 luni – se aplică.
Culegerea Datelor
Aplicarea chestionarelor a fost realizată față în față (PAPI) de către operatori specializați selectând participanți
aleatoriu din spațiul public.
Perioada de culegere a datelor a fost: 5 Februarie – 28 Februarie 2018.
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GEN
Feminin/Masculin

Feminin
51.8

Masculin
48.2

*N=2110, eșantion general, răspuns deschis unic
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EDUCAȚIE
Care este ultima școală pe care ați absolvit-o?
General 2018

Școală primară neterminată

0.0

Absolvent școală primară

0.0

8 clase absolvite

1.9

Școală profesională

3.0

Colegiu tehnic

2.1

Absolvent liceu

33.4

Absolvent facultate

43.6

Absolvent studii post
universitare

16.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

*N=2110, eșantion general, răspuns închis unic
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LOCUL DE MUNCĂ
General 2018

Companii multinaționale

14.6

S.A. – uri autohtone

9.5

Instituții Publice

24.1

SRL – uri autohtone

37.3

Pensionari, Asociații
Familiale, ONG-uri, Indivizi

5.5

Refuz

8.9
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

*N=2110, eșantion general, răspuns închis unic
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STARE CIVILĂ
Divorțat
6.4

Văduv
1.2

Căsătorit
62.4

Necăsătorit
30.0

*N=2110, eșantion general, răspuns închis unic
Page 15

COPII
Aveți copii? Dacă da, câți?
Doi copii
21.3

Trei copii
1.9
Patru copii
0.4

Un copil
32.9

Nu am copii
43.5

*N=2110, eșantion general, răspuns închis unic + deschis unic
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VENIT PERSONAL LUNAR
Care este cu aproximație venitul dumneavoastră lunar?
General 2018

Sub 1000 RON

2.5

Între 1000 și 2000 RON

15.2

Între 2000 și 3000 RON

26.2

Între 3000 și 4000 RON

23.9

Între 4000 și 5000 RON

4.8

Peste 5000 RON

3.7

Refuz

23.7
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

*N=2110, eșantion general, răspuns deschis unic
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EDUCAŢIE FINANCIARĂ: ANALIZĂ SEGMENTE DE VÂRSTĂ
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INDEX EDUCAŢIE FINANCIARĂ
Indexul de educaţie financiară este un scor compozit alcătuit din 8 teme cheie identificate în studiu. Aceste
teme cheie sunt, în ordinea descrescătoare a ponderii lor în cadrul indexului:

•
retragerea profesională (”Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și
îmi fac planuri pentru asta”)
•
plase de siguranță financiară (”Încerc în mod activ să îmi construiesc plase de siguranţă
financiară prin economisire sau alte produse financiare”)
•
planificarea pe termen lung (”Încerc să păstrez un echilibru între nevoile financiare pe termen
scurt şi cele pe termen lung”)
•
balanţa risc – recompensă (”Compar întotdeauna riscurile şi beneficiile unui produs financiar”)
•
investiţia (”Atunci când fac o investiţie riscantă, iau întotdeauna în calcul nevoia de a-mi creşte
veniturile şi activele”)
•
gestiunea venituri – cheltuieli (”Pun bani deoparte pentru cumpărături importante sau neașteptate,
pe care nu le pot plăti din venitul lunar uzual”)
•
verificarea detaliată (”Verific cu atenţie documentele financiare şi contractele înainte de a le
completa şi semna”)
•
informarea completă (”Citesc informaţiile scrise ”cu litere mici” atunci când aleg produse
financiare”)
Toate aceste elemente sunt moderate suplimentar de vârstă, etapele vieţii, educaţie şi personalitate.
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INDEX EDUCAŢIE FINANCIARĂ
100.00
90.00

80.00
70.00

66.47

71.48

72.16

72.04

60.00
50.00

53.57

40.00

30.00
20.00
10.00
0.00

18-24 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani

*index financiar compozit
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INDEX EDUCAŢIE FINANCIARĂ: DETALIERE
18-24 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

30

40

50

Retragere profesională
Plase de siguranță financiară
Planificare pe termen lung
Balanță risc-recompensă
Investiție
Gestiune venituri - cheltuieli
Verificare detaliată
Informare completă
60

70

80

*elemente care compun indexul financiar compozit

90
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VÂRSTE: VALORI
18-24 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

Bunăvoință

Echitate
Autonomie
Stimulare
Hedonism
Realizare
Autoritate
Securitate
Conformism

Tradiție
30

40

50

60

70

80

90
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SEGMENTUL 18-24: DETALIERE
INDEX FINANCIAR

53.57

CUVINTE CHEIE

Educare, informare, bugetare

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
TOP 5
COMPORTAMENTE

Accesare de credite

Atunci când iau un credit, țin cont de tipul de dobândă (fixă sau variabilă)

Plăți, prețuri și achiziții

Folosesc orice metoda de plată (cash, card debit, card credit, transfer bancar, ramburs etc)
conștient de costurile pe care aceasta le implică

Educare, informare

Discut în mod deschis cu cei apropiați despre aspectele legate de bani

Bugetare
Bugetare
Retragere profesională

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
ULTIMELE 5
COMPORTAMENTE

Investire
Bani și valute
Plase de siguranță financiară
Investire

ECONOMISIRE
STABILITATE FINANCIARĂ

Fac diferența între ce ”am nevoie” și ce ”îmi doresc” și stabilesc priorități ori de câte ori este
necesar
Atunci când am un buget, monitorizez constant cheltuielile
Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și îmi fac planuri
pentru asta
Atunci când investesc o fac folosindu-mă de mai multe instrumente (portofoliu diversificat)
Pot să gestionez orice tranzacție în alte valute decât în lei
Încerc în mod activ să îmi construiesc plase de siguranță financiară prin economisire sau alte
produse financiare
Monitorizez constant investițiile pe care le fac și ajustez / fac modificări dacă sunt necesare

Pe lângă economisirea clasică, în cont bancar, se gândesc la un credit pentru a investi într-o afacere
NU se gândesc la: fonduri de investiții, pensii private sau asigurări de viață
Pe lângă planificarea cheltuielilor, sunt orientați spre economisirea banilor acasă
NU se gândesc la: fonduri de investiții, pensii private sau investiții în proprietăți

CUNOȘTINȚE FINANCIARE

Mai puțin familiari decât norma cu mijloacele de gestionare a surplusului de bani

FONDURI DE INVESTIȚII

Par riscante și fără profitabilitate clară; banii investiți sunt ”blocați”
Se informează foarte puțin pe această temă
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SEGMENTUL 25-29 : DETALIERE
INDEX FINANCIAR

66.47

CUVINTE CHEIE

Gestionare datorii, accesare credite, verificare

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
TOP 5
COMPORTAMENTE

Gestionarea datoriilor

Prioritizez întotdeauna plata facturilor și a creditelor înainte de a face alte cheltuieli

Accesare de credite

Atunci când iau un credit, țin cont de tipul de dobândă (fixă sau variabilă)

Plăți, prețuri și achiziții

Folosesc orice metoda de plată (cash, card debit, card credit, transfer bancar, ramburs etc)
conștient de costurile pe care aceasta le implică

Verificare detaliată

Verific cu atenție documentele financiare și contractele înainte de a le completa și semna

Bugetare

Înainte de a face un credit îmi analizez cu atenție bugetul
Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și îmi fac planuri
pentru asta

Retragere profesională

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
ULTIMELE 5
COMPORTAMENTE

Balanță risc-recompensă

Iau în calcul riscul folosirii creditului pentru cheltuieli personale uzuale

Bani și valute

Pot să gestionez orice tranzacție în alte valute decât în lei

Investiție

Atunci când investesc o fac folosindu-mă de mai multe instrumente (portofoliu diversificat)

Plase de siguranță financiară

Încerc în mod activ să îmi construiesc plase de siguranță financiară prin economisire sau
alte produse financiare

ECONOMISIRE

Economisirea clasică – în cont bancar – este cea mai întâlnită
NU se gândesc la: fonduri de investiții sau pensii private

STABILITATE FINANCIARĂ

Pe lângă planificarea cheltuielilor, sunt orientați spre investiții în proprietăți sau asigurarea mai multor surse de venit
NU se gândesc la: fonduri de investiții

CUNOȘTINȚE FINANCIARE

Mijloacele de gestionare a surplusului de bani sunt investițiile în proprietăți sau economisirea acasă

FONDURI DE INVESTIȚII

Opinii polarizante: în același timp riscante și fără profitabilitate clară, dar și un mod de protejare în fața dobânzilor bancare
scăzute
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SEGMENTUL 30-39 : DETALIERE
INDEX FINANCIAR

71.48

CUVINTE CHEIE

Gestionare datorii, verificare, accesare credite

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
TOP 5
COMPORTAMENTE

Gestionarea datoriilor

Prioritizez întotdeauna plata facturilor și a creditelor înainte de a face alte cheltuieli

Verificare detaliată

Verific cu atenție documentele financiare și contractele înainte de a le completa și semna

Accesare de credite

Atunci când iau un credit, țin cont de tipul de dobândă (fixă sau variabilă)

Bugetare

Înainte de a face un credit îmi analizez cu atenție bugetul

Bugetare

Atunci când am un buget, monitorizez constant cheltuielile
Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și îmi fac planuri
pentru asta

Retragere profesională

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
ULTIMELE 5
COMPORTAMENTE

Investiție

Atunci când investesc o fac folosindu-mă de mai multe instrumente (portofoliu diversificat)

Bani și valute

Pot să gestionez orice tranzacție în alte valute decât în lei

Investire

Monitorizez constant investițiile pe care le fac și ajustez / fac modificări dacă sunt necesare

Balanță risc-recompensă

Iau în calcul riscul folosirii creditului pentru cheltuieli personale uzuale

ECONOMISIRE

Economisirea clasică – în cont bancar – este cea mai întâlnită
Pe loc secundar sunt creditele imobiliare

STABILITATE FINANCIARĂ

Pe lângă planificarea cheltuielilor, sunt orientați spre pensii private și fonduri de investiții

CUNOȘTINȚE FINANCIARE

Mijloacele de gestionare a surplusului de bani sunt în primul rând investițiile în proprietăți
Mai puțin familiari cu economisirea de bani acasă

FONDURI DE INVESTIȚII

Opinii polarizante: mai riscante decât depozitele bancare, dar în același timp un mod înțelept de a investi
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SEGMENTUL 40-49 : DETALIERE
INDEX FINANCIAR

72.16

CUVINTE CHEIE

Gestionare datorii, bugetare, accesare credite

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
TOP 5
COMPORTAMENTE

Gestionarea datoriilor

Prioritizez întotdeauna plata facturilor și a creditelor înainte de a face alte cheltuieli

Verificare detaliată

Verific cu atenție documentele financiare și contractele înainte de a le completa și semna

Accesare de credite

Atunci când iau un credit, țin cont de tipul de dobândă (fixă sau variabilă)

Bugetare

Înainte de a face un credit îmi analizez cu atenție bugetul

Bugetare

Atunci când am un buget, monitorizez constant cheltuielile
Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și îmi fac planuri
pentru asta

Retragere profesională

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
ULTIMELE 5
COMPORTAMENTE

Investiție

Atunci când investesc o fac folosindu-mă de mai multe instrumente (portofoliu diversificat)

Bani și valute

Pot să gestionez orice tranzacție în alte valute decât în lei

Investire

Monitorizez constant investițiile pe care le fac și ajustez / fac modificări dacă sunt necesare

Balanță risc-recompensă

Iau în calcul riscul folosirii creditului pentru cheltuieli personale uzuale

ECONOMISIRE

Economisirea clasică – în cont bancar – este cea mai întâlnită (deși sub normă)
Pe loc secundar sunt pensia privată și fondurile de investiții

STABILITATE FINANCIARĂ

Planificarea cheltuielilor
Mai puțin deschiși cu economisirea în bancă și cu asigurarea mai multor surse de venit

CUNOȘTINȚE FINANCIARE

Mijloacele de gestionare a surplusului de bani sunt în primul rând investițiile în proprietăți
Pe loc secundar sunt pensiile facultative și fondurile de investiții

FONDURI DE INVESTIȚII

Opinii favorabile: un mod înțelept de a investi, dar și o modalitatea de a ”pune la treabă” banii
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SEGMENTUL 50-55 : DETALIERE
INDEX FINANCIAR

72.04

CUVINTE CHEIE

Gestionare datorii, bugetare

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
TOP 5
COMPORTAMENTE

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
ULTIMELE 5
COMPORTAMENTE

Gestionarea datoriilor

Prioritizez întotdeauna plata facturilor și a creditelor înainte de a face alte cheltuieli

Bugetare

Fac diferența între ce ”am nevoie” și ce ”îmi doresc” și stabilesc priorități ori de câte ori
este necesar

Accesare de credite

Atunci când iau un credit, țin cont de tipul de dobândă (fixă sau variabilă)

Bugetare

Înainte de a face un credit îmi analizez cu atenție bugetul

Bugetare

Atunci când am un buget, monitorizez constant cheltuielile

Bani și valute

Pot să gestionez orice tranzacție în alte valute decât în lei

Investiție

Atunci când investesc o fac folosindu-mă de mai multe instrumente (portofoliu diversificat)

Balanță risc-recompensă

Iau în calcul riscul folosirii creditului pentru cheltuieli personale uzuale

Educare, informare

Discut în mod deschis cu cei apropiați despre aspectele legate de bani

Retragere profesională

Iau în calcul faptul că veniturile mele se vor modifica după pensionare și îmi fac planuri
pentru asta

ECONOMISIRE

Economisirea clasică – în cont bancar – este cea mai întâlnită
NU se gândesc la creditare pentru a investi într-o afacere

STABILITATE FINANCIARĂ

Planificarea cheltuielilor
Mai puțin deschiși cu investițiile în bunuri a căror valoare crește în timp

CUNOȘTINȚE FINANCIARE

Mijloacele de gestionare a surplusului de bani sunt în primul rând investițiile în proprietăți
Pe loc secundar sunt economisirea acasă și investițiile sigure (aur, obligațiuni)

FONDURI DE INVESTIȚII

Opinii mai degrabă nefavorabile: este nevoie de mulți bani pentru a investi și nu sunt neapărat un mod înțelept de a investi
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CUM ÎŞI GESTIONEAZĂ ROMÂNII SURPLUSUL DE
BANI?
ÎNTRE SCYLLA PERCEPȚIEI DESPRE RISC ŞI
CHARYBDA MENȚINERII STABILITĂȚII FINANCIARE
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STATUT FINANCIAR . RISC RESIMȚIT
În ce măsură, în viața de zi cu zi, apare starea că statutul Financiar (cum se descurcă cu banii)
este supus riscului (datorită evoluțiilor din viața personală și profesională – viață și muncă)?

*N=2110 (Eșantion general), N=500 (Utilizatori), N=1610 (Non-Utilizatori), răspuns închis unic
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STATUT FINANCIAR . RISC RESIMȚIT
COMPARATIV 2018-2016
În ce măsură, în viața de zi cu zi, apare starea că statutul Financiar (cum se descurcă cu banii)
este supus riscului (datorită evoluțiilor din viața personală și profesională – viață și muncă)?
General 2018

General 2016

6.9

Riscurile pentru mine sunt foarte mari

4.1

20.8

Riscurile pentru mine sunt relativ mari

11.9

52.6

Riscurile pentru mine sunt moderate (așa si așa)

62.1

13.6

Riscurile pentru mine sunt mai degrabă reduse

17.0

6.1
4.9

Riscurile pentru mine sunt foarte reduse
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis unic

60.0

70.0
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STATUT FINANCIAR . ELEMENTE CARE GENEREAZĂ RISC
Care elemente, generează cel mai mare risc pentru statutul financiar.
Primele 3 în ordinea importantei
Utilizatori

Non-utilizatori

O nouă criză financiară

General 2018

40.4

46.0
41.9

33.4 32.0
31.5

Lipsa de stabilitate a mediului social / politic
24.4

Lipsa de stabilitate a locului de muncă

Posibilitatea unei boli / unui accident

29.7 28.3
27.0

20.2
21.6

Creșterea cursului valutar
16.0

Fluctuația și imprevizibilitatea ratelor bancare
7.4

Criteriile foarte severe impuse la solicitarea unui credit
0.0

5.0

11.1
10.0

18.6

30.828.0

21.2

17.9

10.1
15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

*N=2110 (Eșantion general), N=500 (Utilizatori), N=1610 (Non-Utilizatori), răspuns închis, top 3
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STATUT FINANCIAR. ELEMENTE CARE GENEREAZĂ RISC
COMPARATIV 2018-2016
Care elemente, generează cel mai mare risc pentru statutul financiar.
Primele 3 în ordinea importantei
General 2018

General 2016

41.9

O nouă criză financiară

46.1

32.0
31.5

Lipsa de stabilitate a mediului social / politic
Lipsa de stabilitate a locului de muncă

28.3

Posibilitatea unei boli / unui accident

28.0

Creșterea cursului valutar

17.4

Fluctuația și imprevizibilitatea ratelor bancare

11.9

Criteriile foarte severe impuse la solicitarea unui credit

7.8
0.0

5.0

32.7

31.7

21.2

17.9

10.1

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis, top 3
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MODALITĂȚI DE MENȚINEREA STABILITĂȚII FINANCIARE
Care sunt cele mai bune modalități de a menține stabilitatea
financiară și de a evita riscurile financiare în viața de zi cu zi?
Utilizatori

Non-utilizatori

General 2018
67.6
71.3

Planificarea atentă a cheltuielilor lunare
34.8

Economisirea unor bani în bancă

43.7 41.6

Investițiile în proprietăți (teren sau casă)

40.8 38.7
38.0

Câștigarea mai multor bani printr-un al doilea serviciu

40.8 38.0
37.1

22.4

Economisirea unor bani în casă
Asigurarea mai multor surse de venit

31.2 29.1
27.6

Investițiile într-o pensie privată

24.2

Investițiile în fonduri de investiție

16.4
16.2

Asigurarea bunurilor importante
Distribuirea banilor deținuți în mai multe mijloace de…
Investițiile în bunuri a căror valoare crește în timp (de ex.…
0.0

32.2 28.7

30.425.7
43.2

16.6

8.3

10.7

70.4

16.3

17.812.4

11.8
12.4
10.0

12.2
20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

*N=2110 (Eșantion general), N=500 (Utilizatori), N=1610 (Non-Utilizatori), răspuns închis multiplu
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MODALITĂȚI DE MENȚINEREA STABILITĂȚII FINANCIARE
COMPARATIV 2018-2016
Care sunt cele mai bune modalități de a menține stabilitatea
financiară și de a evita riscurile financiare în viața de zi cu zi?
General 2018

General 2016
70.4
67.7

Planificarea atentă a cheltuielilor lunare
41.6

Economisirea unor bani în bancă

50.7

38.7
38.7

Investițiile în proprietăți (teren sau casă)
Câștigarea mai multor bani printr-un al doilea serviciu

31.1

Economisirea unor bani în casă

22.8

38.0

29.1
28.7
27.2

Asigurarea mai multor surse de venit
Investițiile într-o pensie privată

18.3

Investițiile în fonduri de investiție

16.6
17.4

Asigurarea bunurilor importante

16.3
18.6

Distribuirea banilor deținuți în mai multe mijloace de economisire sau investire („a nu
ține toate ouăle în același coș”)

25.7

12.4
15.5
12.2
14.2

Investițiile în bunuri a căror valoare crește în timp (de ex. artă)
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis multiplu
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GESTIONAREA SURPLUSULUI DE BANI
Ce alte modalități avantajoase de a gestiona surplusul de bani
mai există în acest moment – din cunoștințe?
Utilizatori

Non-utilizatori

56.4

Investițiile imobiliare
22.8

Economisirea clasică, acasă

27.6
27.0

Investind în investiții sigure (aur, obligațiuni de stat)

66.6

64.2

33.4

27.2

29.2
26.6
25.8

Investițiile în fondurile de pensii facultative
Investițiile în fonduri de investiții

18.0
17.8
3.6
6.6
0.0

52.0

24.2

15.5

Investițiile în diferite tipuri de asigurări
NS_NR

36.7

General 2018

17.8

5.9
10.0

20.0

30.0

40.0

*N=2110 (Eșantion general), N=500 (Utilizatori), N=1610 (Non-Utilizatori),
răspuns închis multiplu
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60.0
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GESTIONAREA SURPLUSULUI DE BANI
Ce alte modalități avantajoase de a gestiona surplusul de bani
mai există în acest moment – din cunoștințe?
General 2018

General 2016

64.2

Investițiile imobiliare

59.4
33.4

Economisirea clasică, acasă

22.8
27.2

Investind în investiții sigure (aur, obligațiuni de stat)

19.4
26.6

Investițiile în fondurile de pensii facultative

8.3
24.2

Investițiile în fonduri de investiții

13.8
17.8

Investițiile în diferite tipuri de asigurări

7.6
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis multiplu
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DIFERENȚE A/F ECONOMII VS. INVESTIȚII
COMPARATIV 2018-2016
În ce măsură fiecare din aceste afirmații este adevărată sau falsă, după cunoștințe.
General 2018

General 2016
85.7
88.1

Investițiile pot aduce câștiguri mai mari decât economiile
Investițiile sunt mai riscante în vreme ce economiile sunt 100%
sigure în limitele plafonului garantat de către stat

76.5

Investițiile sunt instrumente financiare mai greu de înțeles, pe
când depozitele sau conturile de economii sunt ușor de înțeles

82.3
82.1
82.2

Investițiile se pot face numai prin intermediul unor consilieri, în
vreme ce unele depozitele bancare se deschid direct

80.2
76.1

Investițiile se fac pe durate mari de timp în vreme ce economiile
se pot face și pe termen scurt

69.5

Pentru fondurile de investiții ai nevoie de mai mulți bani decât
pentru un depozit bancar

79.0

76.1
72.1

Banii din fondurile de investiții sunt complet ”blocați”, spre
deosebire de unele depozite bancare, unde mai pot fi accesați

63.2

Dobânda la depozitele bancare este mai sigură decât câștigurile
pe care le poate aduce un fond de investii

62.9
64.0
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

75.7

80.0

90.0

100.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis unic pe rând
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AVANTAJELE PLASĂRII BANILOR ÎN FONDURI
COMPARATIV 2018-2016
Care sunt cele mai importante nevoi care pot fi satisfăcute
prin plasarea banilor în fonduri de investiții?
General 2018

General 2016

Nevoia de a va asigura o protecția financiară pe termen
lung

59.4
49.2

Nevoia de a va simți mai liniștit în ceea ce privește viața de
zi cu zi

42.5
38.7

Nevoia de simți că surplusul dvs. financiar este folosit în cel
mai profitabil mod

35.2
36.6

1.4
3.1

Altceva

4.8

NS/NR

14.2
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis multiplu
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SURSE DE INFORMARE
COMPARATIV 2018-2016
Care sunt principalele surse din care vă informați
la acest moment despre fondurile de investiții?
General 2018

General 2016

34.9

Prieteni / cunoștințe care lucrează în domeniul financiar

32.9

Pe internet (bannere online, pe site-uri)

38.6

28.9

Consultanții financiari

42.7

22.3

Alți prieteni / colegi /membri ai familiei în care am încredere

21.9

Emisiunile TV cu temă financiară
Materialele informative de la societățile care administrează fonduri (de
ex. pliante)

17.1
14.2

Ziare si reviste

43.7
35.1
31.4

24.1

9.8
10.5

Platforma de socializare (Facebook);

5.4
7.4

Cărți de specialitate

35.1

Nu mă informez pe acest subiect
1.6

NS/NR
0.0

14.2
20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

*N=2110 (2018), N=775 (2016), eșantion general, răspuns închis multiplu
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Disclaimer
Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune
şi Documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) înainte de a investi în aceste fonduri!
Prospectele de emisiune şi Documentele privind informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în
limba română pe site-ul www.erste-am.ro şi pot fi obţinute gratuit de la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale
Române SA şi de la sediul SAI ERSTE Asset Management SA. FDI ERSTE Money Market RON (fost ERSTE
Monetar), Decizia CNVM nr. 596/2012, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400079; FDI ERSTE Bond Flexible RON (fost
BCR Obligaţiuni), Decizia CNVM nr. 1872/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400039; FDI ERSTE Bond Flexible
Romania EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR / 400081; FDI ERSTE Balanced
RON (fost BCR Dinamic), Decizia CNVM nr. 3117/2004, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400002; FDI ERSTE Equity
Romania (fost BCR Expert), Decizia CNVM nr. 3215/2005, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400024; FDI YOU INVEST
Solid RON, Autorizaţia ASF nr. A/21/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400087; FDI YOU INVEST Balanced RON,
Autorizaţia ASF nr. A/23/2014, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400089; FDI YOU INVEST Active RON, Decizia CNVM
nr. 1870/2007, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/400042; FDI YOU INVEST Solid EUR, Autorizaţia ASF nr. A/22/2014, nr.
Reg. ASF CSC06FDIR/400088; FDI YOU INVEST Balanced EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 370/ 2013, nr. Reg. ASF
CSC06FDIR/400082; FDI YOU INVEST Active EUR, Decizia C.N.V.M. nr. 369/2013, nr. Reg. ASF CSC06FDIR/
400083. SAI ERSTE Asset Management SA, Str. Uruguay, nr. 14, sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999; email:office@erste-am.ro; www.erste-am.ro Decizia CNVM nr. 98/2009, nr. Reg. ASF PJR05SAIR400028;
Depozitar: BCR SA, Aviz CNVM nr. 27/2006, nr. Reg. ASF PJR10/DEPR/400010.
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