Baròmetre VidaCaixa

Quant en sabem,
d'economia?
1 de cada 4 espanyols
creu que la seva educació
financera és insuficient

Educació financera a Espanya
Sabem tant com ens agradaria?
Nivell de coneixement financer

7

10

de cada

40%

creu que és
inferior al
d'altres països

creu que
és molt baix

Davant un examen de coneixements bàsics
D-

24%
Creu que
suspendria

C

A+

37%

5%
Creu que treuria
un excel·lent

Opina que
aprovaria just

En sabem més del que ens pensem
Davant un qüestionari de 15 conceptes generals…

67% defineix correctament
més de 10

19% definiria correctament
un màxim de 5

Suspens en finances personals

6de cada10 enquestats
no sabria elaborar un
pressupost personal

la meitat

Només
es
cobreix davant imprevistos
per evitar desemborsos
imprevistos

Assignatures pendents

35%

77%

delega en
una altra
persona
la Declaració
de la Renda
perquè no
sap fer-la

desconeix
com es
calcula la
pensió
pública

8 de cada 10
desconeix quant
cobrarà al jubilar-se

Fiscalitat

Jubilació

Teoria vs. Pràctica

67% mostra coneixement
dels conceptes bàsics, però
fallen en l'aplicació pràctica

60% creu que tenir productes
financers per a millorar la fiscalitat
és un bon consell, però no el posa
en pràctica

Els productes financers més populars

96% coneix el funcionamient
de comptes corrents, hipoteques,
prèstecs i crèdits

96% assegurances de vida
95% plans de pensions
I els grans desconeguts

74% no sap què són els Unit Linked
46% afirma tenir total desconeixement
dels PIES* i els AIELT**
*Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic
**Assegurances Individuals d'Estalvi a Llarg
Termini

Millorar el nivell de cultura financera

97% veu necessari
millorar el nivell de
coneixement actual

la meitat

Només
s'informa per millorar-lo
Com ho fan?

61%
Ho fan a travès de webs
especialitzades i blogs

51%
A travès dels mitjans
de comunicació

Qui hauria de ser el responsable?

81%
39%
Considera que és una
responsabilitat pública

Creu que ha d'intervenir
la responsabilitat personal

El Baròmetre VidaCaixa “ Quant sabem d'economia?” analitza el nivell de coneixement en
economia i la cultura financera dels espanyols. És un estudi realitzat per Kantar TNS per
VidaCaixa mitjançant 1.651 entrevistes a persones d'entre 18 i 65 anys residents a Espanya i
representatives de la població.

¿M és informació?
Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa
comunicacion@vidacaixa.es
www.vidacaixa.es

