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Medzinárodný prieskum ING Bank N.V.
Slováci sú zodpovední sporitelia, no s úsporami
spokojní nie sú
Bratislava, 23.2.2012 – Nedávny medzinárodný prieskum ING
Bank N.V. na tému sporenie poukázal na to, že slovenskí
sporitelia sa podľa spokojnosti s výškou svojich úspor zaradili na
predposledné miesto spomedzi európskych krajín. Zároveň z neho
vyplýva, že Slováci vnímajú svoje úspory horšie než
signalizujú oficiálne štatistiky.
Dopady ekonomickej situácie na sporenie do veľkej miery
korešpondujú s dopadmi na celkovú finančnú situáciu. Viac ako
50% Slovákov vníma svoju finančnú situáciu oproti minulosti
horšie, pretože ceny podľa nich rastú rýchlejšie ako ich
príjem. Nespokojnosť vládne aj so sumou, ktorú pravidelne minú
na osobné výdavky. Podľa Eduarda Hagaru, analytika ING Bank:
„viac negatívne ovplyvnení súčasnou ekonomickou situáciou
sú Slováci vo vyššom veku, dôchodcovia (na rozdiel od iných
európskych krajín), ženy a nezamestnaní.“ Najspokojnejší s
výškou svojich úspor sú muži, študenti a celkovo mladší
spotrebitelia. Až 36% slovenských obyvateľov vo veku od 25-34
rokov prejavilo spokojnosť so svojou nasporenou sumou, čím
výrazne prekonávajú ostatné vekové skupiny.
Vo všeobecnosti však u Slovákov nevládne spokojnosť so
svojimi úsporami – len 28% vyjadrilo v prieskume
spokojnosť s nasporenou sumou. A to i napriek tomu, že
oficiálne štatistiky zaznamenali rast úspor Slovákov. Naopak,
spokojnosť so svojimi úsporami potvrdili krajiny ako Luxembursko,
Holandsko i susedné Poľsko. Dokonca vyše 65% Holanďanov
pozitívne vníma aj sumu, ktorú pravidelne minie na osobné
výdavky.

Prieskum sa tiež zaoberal motívmi sporenia. Ako najčastejší dôvod v
európskych krajinách respondenti udávajú sporenie pre prípad
neočakávaných výdavkov, pričom na Slovensku tento dôvod
uvádza až 65 % obyvateľov.. Platenie bežných výdavkov zas
ako druhý najčastejší motív uviedlo 45% Slovákov.
V iných krajinách Európy ako druhú najčastejšiu príčinu sporenia
uvádzajú krajiny ako Holandsko, Rakúsko, či Nemecko najmä kúpu
dovolenky či niečoho drahého, napr. auta, elektrických spotrebičov
alebo špeciálnych módnych tovarov.
Pri otázke akú formu sporenia využívate, potvrdil slovenský
sporiteľ konzervatívnosť - 78% využíva sporenie na bežných
účtoch a naopak len 12% investuje do podielových fondov,
dlhopisov či akcií.
Zároveň až 43% Slovákov podľa prieskumu sporí aj doma vo
forme hotovosti, pričom 26% by v tejto forme preferovalo
viac ako tretinu svojich nasporených prostriedkov, čím sa
však oberajú o možnosť ich zhodnotenia. Slovenskí sporitelia tak
stále patria v Európe medzi najkonzervatívnejších v spôsobe
sporenia.
Pri výbere sporiacich produktov je najdôležitejším kritériom pre
58% mladých Slovákov vo veku od 25-34 rokov úroková sadzba.
62% Slovákov vo veku od 45-54 zas uprednostňuje dôveryhodnosť
a stabilitu finančnej inštitúcie. Z toho vyplýva, že stredná
generácia je opatrnejšia než mladšia, ktorá sa zasa neobáva
riskovať či uprednostniť aj nové produkty s kratšou históriou.
Bližšie informácie o prieskume:
Medzinárodný prieskum ING Bank N.V. na tému Sporenie, ktorý sa
uskutočnil v priebehu posledného štvrťroka 2011 v 19 krajinách
sveta (Európa1, Spojené štáty, Austrália, Kanada, Thajsko, Čína a
India) bol zameraný na vnímanie finančných otázok, sporenia a
spotreby existujúcich a potenciálnych klientov ING s ohľadom na
prevládajúcu ekonomickú situáciu.
Celosvetovo sa na prieskume zúčastnilo viac ako 18 000 ľudí (z toho
500 zo Slovenska). Respondentmi boli osoby, reprezentatívne
zastúpené podľa veku a pohlavia ktoré sa podieľajú na finančných
rozhodnutiach a sú staršie ako 18 rokov.

1 Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovenská republika, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Turecko
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Profil
ING Group N.V. je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu,
ktorá má vo svojom portfóliu služby v oblastiach bankovníctva, životného
poistenia a dôchodkov. ING Group N.V. má rating na úrovni A2.
Na Slovensku v oblasti bankovníctva spoločnosť pôsobí prostredníctvom
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, ktorá je súčasťou ING Bank
N.V. a poskytuje služby v oblasti retailového a korporátneho
bankovníctva. V oblasti retailového bankovníctva ponúka sporenie
prostredníctvom sporiaceho účtu ING Konto a investovanie do ING
Fondov. Zároveň bola prvou bankou, ktorá na slovenský trh preniesla
koncept sporiaceho účtu.
Účet ING Konto v tomto roku oslavuje už 10 rokov existencie.
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