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Barometr spoření: Lidé v době nejistoty více preferují spoření
do slamníku
Praha 1. června 2020 – Spoření je důležité v každé době. Otázkou však je, jakou formu zvolit.
Ve druhém kvartálu letošního roku lidé stále nejvíce preferovali stavebko, drahé kovy a
penzijní spoření. Všechny sledované kategorie však za druhý kvartál ztratily. Jedinou
výjimkou bylo spoření do matrace, jehož popularita se zvýšila.
Během druhého kvartálu roku 2020 je na první příčce barometru obliby spoření s 58 procenty
stavební spoření společně s drahými kovy. Oblíbenost drahých kovů mezikvartálně zůstala na
stejné úrovni, kdežto stavebko pokleslo o čtyři procentní body.
„Nejistá doba posledních měsíců donutila některé lidi přestat spořit a spíš na úspory sáhnout,
proto nás pokles zájmu o spoření nijak zvlášť nepřekvapil. Tato doba ukázala, že se vyplatí
naslouchat doporučením, která radí spořit a mít rezervu na horší časy, které mohou přijít
lusknutím prstů,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

(IBRS, květen 2020, N = 1000, stat. chyba: max. 2,6 %)

Druhé čtvrtletí také přineslo ztráty tradičním spořicím produktům. Největší pokles preferencí
ve druhém kvartále zaznamenaly spořicí konto, podílové fondy a termínované vklady, jejichž
obliba poklesla shodně o pět procentních bodů.

Bez ohledu na to, jak vy sami v tuto chvíli spoříte, uveďte prosím, kterou z těchto
možností ukládání nebo spoření peněz považujete nyní za obzvláště zajímavou
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Jak se dalo na základě událostí posledních měsíců očekávat, lidé naopak nadále věří historicky
prověřeným možnostem ochrany svých úspor. Drahé kovy si zachovaly stabilní míru důvěry.
Jsou obvyklou protiváhou k tradičním spořicím produktům v dobách, kdy se na trzích
rozprostře stín nejistoty. Také stavebko si podrželo své umístění na čele. Nabízí totiž bezpečné
spoření a garantované zhodnocení.
„Nouzová opatření ovlivnila i přemýšlení celé společnosti. V nejisté době lidé věřili více spoření
takzvaně do matrace, jenže toto chování nechrání úspory před inflací. Peníze sice mají lidé
k dispozici a pod kontrolou, ale jejich kupní síla se v čase snižuje kvůli inflaci, která je navíc nyní
poměrně vysoká,“ dodává Jiří Šedivý.
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