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DYLEMATY ZARZĄDZANIA FINANSAMI OSOBISTYMI
W KONTEKŚCIE KONCEPCJI SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Streszczenie: Obecnie na świecie żyje pięć pokoleń (tradycjonaliści, baby boomers, generacja X, Y i Z). Każde z nich, urodzone w innej sytuacji ekonomiczno-politycznej, wykształciło
inne cechy charakteru oraz inny system wartości, co znajduje odzwierciedlenie w podejściu
do zarządzania finansami osobistymi. Celem artykułu jest pokazanie, że podejście do zarządzania finansami osobistymi uzależnione jest od pokolenia, do jakiego należy dana jednostka.
Wynikiem owych różnic międzypokoleniowych w podejściu do zarządzania finansami osobistymi oraz próby podejmowania decyzji finansowych zgodnie z koncepcją solidarności międzypokoleniowej jest powstawanie dylematów makro- i mikroekonomicznych, dotyczących
finansów osobistych.
Słowa kluczowe: zarządzanie finansami osobistymi, solidarność międzypokoleniowa, pokolenia.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.27

1. Wstęp
W 2013 r. światowa populacja liczyła ponad 7 miliardów ludzi, z czego ok. 740 milionów żyło w krajach europejskich. Większość owych krajów dotknął problem starzejącego się społeczeństwa, związany ze stałym wydłużaniem się przeciętnego
trwania życia: mężczyzn – z 70 lat w 2004 r. do blisko 78 lat w 2035 r. i kobiet – odpowiednio z 79 lat do 83 lat [Prognoza… 2009, s. 178]. Ponadto spowodowało to, iż
obecnie w Europie żyje jednocześnie pięć pokoleń: tradycjonaliści, baby boomers,
generacja X, Y i Z [Howe, Strauss 1992]. Tradycjonaliści, czyli osoby urodzone w
latach 1925-1945 (obecnie w wieku powyżej 69 lat), charakteryzują się pracowitością, konserwatyzmem finansowym i ostrożnością, nie lubią zmian i nie są skłonni
do ryzyka, natomiast respektują autorytety i ciężką pracę. Pokolenie baby boomers
to osoby urodzone w latach 1946-1964 (obecnie w wieku 68-50 lat), których styl
życia determinuje fakt, że żyją po to, aby pracować. Równowaga pomiędzy pracą a
życiem osobistym jest dla nich ideą a nie realną możliwością. Oczekują od innych
takiego samego podejścia do życia. Generacja X – osoby urodzone w latach 1965-
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-1980 (w wieku 49-34 lata) – to pierwsze pokolenie wychowane na zasadzie tzw.
listy zadań (to do lists), które będąc świadkiem wielu poświęceń swoich ciężko pracujących rodziców, rozwinęło w sobie dużo większą niezależność, elastyczność oraz
zdolność adaptacji niż poprzednie pokolenia. W przeciwieństwie do pokolenia baby
boomers, które żyje po to, aby pracować, generacja X pracuje po to, aby żyć, i postrzega świat z lekkim cynizmem oraz podejrzliwością. Generacja Y – osoby urodzone w latach 1981-2000 (obecnie w wieku 34-14 lat) – przedstawiana jest jako
następna wielka generacja, potężna grupa, która nie boi się podejmować własnych
decyzji, kwestionować władzy czy wyrażać własnych opinii. Komputery i Internet
stanowią istotną część życia generacji Y. Ciągłe doświadczenia w świecie wirtualnym mają znaczący wpływ na ich podejście do rozwiązywania problemów. Najmłodszym pokoleniem jest generacja Z, czyli osoby urodzone po 2000, które obecnie mają poniżej 14 lat [Consumers… 2011].
Na podstawie krótkiego opisu pięciu pokoleń, które obecnie żyją wspólnie
w szybko zmieniającej się rzeczywistości, można stwierdzić, że pokolenia te bardzo
się różnią podejściem do życia, co przekłada się na różnice poglądowe dotyczące
zarządzania finansami osobistymi, powodując wiele konfliktów międzypokoleniowych w skali makro- i mikroekonomicznej.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy podejściem do zarządzania finansami osobistymi i przynależnością osoby do danego pokolenia oraz próba ukazania dylematów zarządzania finansami osobistymi wynikających z różnych
postaw względem finansów poszczególnych pokoleń.
Wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę badań dokumentów. Niniejszy artykuł oparty jest na badaniach
wtórnych dotyczących zachowań finansowych (inwestowania, oszczędzania, kredytowania, wydawania itp.), przeprowadzanych wśród osób należących do pokolenia
baby boomers, generacji X i Y.

3. Podejście do zarządzania finansami osobistymi
według różnych pokoleń
W celu omówienia owej problematyki należy wyjaśnić podstawowe terminy, którym
poświęcony jest niniejszy artykuł, tzn. „pokolenia” oraz „zarządzanie finansami osobistymi”. Według Encyklopedii PWN, pokolenie to „część populacji wyróżniona ze
względu na wiek: młodsza lub starsza od innych mniej więcej o czas, jaki upływa od
narodzin rodziców do narodzin dzieci. Najprostszym przykładem pokolenia są grupy wieku w obrębie rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie itd. [...] Pokolenie w znaczeniu socjologicznym różni nie wiek biologiczny, lecz przede wszystkim to, że
grupy określane jako starzy i młodzi w widoczny sposób różnią się od siebie posta-
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wami, poglądami, uznawanymi wartościami, aspiracjami, sposobem życia itd. Przy
tym mniej chodzi o różnice wynikające z odmienności trwałych ról społecznych czy
też biologicznie uwarunkowanych dyspozycji psychologicznych, bardziej natomiast
o takie, których źródłem są odmienne doświadczenia (tzw. wspólne przeżycie pokoleniowe) i perspektywy życiowe” [Encyklopedia... 1999]. W literaturze można wyróżnić cztery podejścia do definiowania terminu pokolenie (patrz tabela 1). Podejście kulturowe do analizowanego zjawiska jest najbardziej odpowiednie, albowiem
na styl zarządzania finansami osobistymi ma istotny wpływ „system wartości i światopogląd ukształtowany przez społeczno-polityczny kontekst”, w którym dane osoby się wychowały.
Tabela 1. Podejścia w definiowaniu terminu pokolenia
Podejście

Definicja pokolenia

Genealogiczne
(z punktu widzenia wieku
społecznego)

Ogół spokrewnionych jednostek, posiadających wspólnego przodka
o tym samym dla wszystkich statusie rodzinnym (np. ojciec, babka,
pradziadek).

Para genealogiczne
(z punktu widzenia wieku
ekonomicznego)

Docelowe grupy polityki społecznej, tj. grupy osób wyodrębnionych
na podstawie podobieństwa fazy cyklu życia, a tym samym
podobieństwa sytuacji życiowej.

Metrykalne
(z punktu widzenia wieku
socjologicznego)

Grupa osób w zbliżonym wieku, tj. urodzonych w tym samym okresie,
z reguły analizowanym z punktu widzenia roku lub pięciu lat.

Kulturowe

Grupa osób o określonym systemie wartości i światopoglądzie,
ukształtowanych przez społeczno-polityczny kontekst, w którym
jednostki się wychowały w młodości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szukalski 2012, s. 12-15].

Natomiast zarządzanie finansami osobistymi (personal finance management) to
proces ciągłego gospodarowania pieniędzmi, składający się z czynności związanych
z przygotowaniem i realizacją operacji pieniężnych. Do czynności tych można zaliczyć (patrz rys. 1): uzyskiwanie, planowanie, oszczędzanie, pożyczanie, wydawanie, zarządzanie ryzykiem, inwestowanie, planowanie emerytury oraz zakupu nieruchomości [Kapoor i in. 2004, s. 4].
W każdym z obszarów zarządzania finansami osobistymi (rys. 1) istotną rolę
odgrywa system wartości i światopogląd danej jednostki, która w odkreślony sposób
– ukształtowany kulturowo – podchodzi do oszczędzania, wydawania czy inwestowania. Wiele badań pokazało, że podejście, wierzenia i zachowania finansowe jednostek są uzależnione od tego, do jakiego pokolenia należą. Przedstawione zostaną
podejścia do inwestowania, oszczędzania i wydawania generacji baby boomers, generacji X i Y.
Baby boomers patrzą na inwestycję w dłuższej perspektywie i są raczej finansowymi konserwatystami. Rozumieją istotę kredytów, które wykorzystywali do inwe-
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planowanie
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oszczędzanie

Gospodarowanie
finansami osobistymi

inwestowanie

pożyczanie

wydawanie
zarządzanie
ryzykiem

Rys. 1. Czynności gospodarowania finansami osobistymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kapoor i in. 2004, s. 4].

stowania w nieruchomości. Należy przy tym zauważyć, że pokolenie to nie zadłuża
się nadmiernie, i pracuje ciężko, aby spłacić swoje długi. Z uwagi na niepewną sytuację ekonomiczną w kraju woleli inwestować pieniądze w aktywa materialne, głównie w nieruchomości, niż oszczędzać na koncie. Dlatego wiele osób nie posiada dziś
oszczędności na tzw. czarną godzinę ani dodatkowych oszczędności emerytalnych
w formie aktywów płynnych.
Generacja X, żyjąc w okresie wielu zmian i znaczących wydarzeń światowych
(np. lądowanie na księżycu, stworzenie gier komputerowych), w tym także wojen
i rozpadów państw, skoncentrowała się na działaniach ekonomicznych i konsumenckich. Osoby należące do tej generacji są bardziej skłonne do pożyczania pieniędzy
i korzystania z kart kredytowych. W przeciwieństwie do swoich rodziców nie postrzegają kredytów tylko jako możliwości inwestycji w aktywa trwałe. Z drugiej
strony, generacja X ma większą wiedzę na temat finansów, lepiej rozumie produkty
i usługi bankowe [Foley, LeFevre 2000].
Urodzona w erze informacyjnej generacja Y oczekuje szybkich rezultatów, dlatego w przeciwieństwie do swoich rodziców i dziadków, nie myśli o długoterminowym inwestowaniu, np. więcej młodych osób woli wynajmować mieszkania niż
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ciężko się dorabiać własnych nieruchomości – jak to robili ich przodkowie. Prawdopodobnie wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze, generacja Y została wychowana w czasach ogromnego rozwoju technologii, do której od dziecka się przyzwyczajała. Spowodowało to, że osoby te wydają bardzo dużo na różnego rodzaju
gadżety (np. telefony, smartfony, laptopy, tablety), a także inne rzeczy określające
ich styl życia, tj. samochody, ubrania, meble itp. Ponadto generacja Y to osoby, które wydają dużo pieniędzy na podróże, edukację i rozrywkę, co z kolei może wynikać
z tego, że wolą „żyć” niż dorabiać się za wszelką cenę, jak ich rodzice, którym taki
styl życia nie daje szczęścia. Po drugie, w dobie kryzysu finansowego sytuacja na
rynku pracy oraz problemy z zaciągnięciem kredytu mieszkalnego (zaostrzone przepisy) spowodowały, iż duża część tej generacji poddała się w dążeniu do kupna
własnej nieruchomości. Nowe przepisy wprowadzone w Polsce, dotyczące wkładu
własnego, mogą jeszcze bardziej zniechęcić młode pokolenie do oszczędzania i inwestowania w nieruchomości lub przynieść pożądany efekt, czyli nauczyć je oszczędzania. Po trzecie, brak zainteresowania kupnem nieruchomości przez pokolenie Y
może być wynikiem dobrej sytuacji finansowej ich rodziców i dziadków oraz świadomości finansowej – „po co oszczędzać i ciężko pracować na własne mieszkanie,
skoro rodzice mi kupią albo otrzymam w spadku po dziadkach i rodzicach, to wówczas będę miał, a teraz mogę żyć, tak jak chcę” [The Ameriprise Financial…].

4. Międzypokoleniowe dylematy zarządzania finansami osobistymi
a solidarność międzypokoleniowa – perspektywa polska
Problem solidarności międzypokoleniowej z perspektywy ekonomii odnosi się
głównie do trzech płaszczyzn [Attias-Donfut1999]:
–– rozdziału w danej chwili dostępnych środków publicznych pomiędzy młodych
i starych;
–– równego w przybliżeniu traktowania kolejnych generacji, czyli przede wszystkim na zabezpieczeniu praw emerytalnych przyszłych świadczeniobiorców, tak
aby były ekwiwalentne świadczeniom obecnych emerytów;
–– uzyskaniu od każdej kolejnej generacji ekwiwalentnego wkładu do wspólnego,
dzielonego pomiędzy wszystkich funduszu.
W związku z tym przedstawienie międzypokoleniowych dylematów zarządzania
finansami osobistymi zaczniemy od obszarów makroekonomicznych, do których zaliczyć można m.in. wspomniany już system emerytalny, a ponadto bardzo ważny
rynek pracy. W grudniu 2013 r. przegłosowano projekt zmian w systemie emerytalnym. Wśród założeń projektu ustawy znalazły się m.in. [Ustawa o OFE…]:
1. Połowa oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE zostanie przeniesiona do ZUS.
2. Przyszli emeryci będą mieli wybór, czy wolą pozostać w OFE, czy całość
składki emerytalnej przekazywać do ZUS (decyzję będą musieli podjąć od początku
kwietnia do końca lipca 2014 r., inaczej trafią bezpośrednio do ZUS).
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3. Jednak nawet te środki, które w funduszach zostaną, mają być stopniowo przenoszone do ZUS na dziesięć lat przed przejściem członka funduszu na emeryturę.
Nasuwa się pytanie: „Czy zostały one wprowadzone z myślą o wszystkich pokoleniach, czy może są w interesie jednego z pokoleń?” Z jednej strony, młodsze pokolenia w imię solidarności międzypokoleniowej powinny zapewnić osobom starszym dogodne warunki życia, a co za tym idzie – odpowiednią emeryturę. Dlatego
pieniądze odkładane przez młode pokolenia powinny być przeznaczone na finansowanie emerytur starszych pokoleń. Z drugiej strony, zabierając wszystkie oszczędności młodym pokoleniom ze względu na błędne wprowadzenie wcześniejszych
reform, to starsze pokolenia nie zastanawiają się, jak w dłuższej perspektywie będzie
wyglądał system emerytalny i czy państwo będzie w stanie wypłacać emerytury w
przyszłości obecnemu młodemu pokoleniu. Reformy systemu emerytalnego są przykładem najczęściej omawianym w literaturze ekonomicznej w kontekście koncepcji
solidarności międzypokoleniowej. Należy przy tym wspomnieć, że reformy emerytalne istotnie oddziałują na zarządzanie finansami osobistymi, zarówno obecnych,
jak i przyszłych emerytów, którzy myśląc o przyszłości, muszą gromadzić oszczędności w różnej formie.
W strategii Europa 2020 wśród obszarów priorytetowych dla Polski znalazły się
m.in.: bezrobocie młodych oraz poziom zatrudnienia osób starszych, co wskazuje,
że potrzebne są działania rządowe skierowane do różnych pokoleń. Poszukiwanie
owych działań nie jest rzeczą prostą, gdyż aktywizacja osób starszych może powodować zwiększenie bezrobocia wśród młodych, dlatego należy poszukiwać działań
wpływających pozytywnie zarówno na sytuację osób młodych, jak i starszych. Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania finansami osobistymi jest pozyskiwanie funduszy, których podstawowym źródłem jest praca. Obecny rynek pracy w Polsce jest jednym z istotnych obszarów, na których zaobserwować można początki
konfliktów międzypokoleniowych. Po pierwsze, wydłużenie wieku emerytalnego
spowodowało, że osoby starsze, pozostając aktywne na rynku pracy, „blokują” miejsca zatrudnienia osobom młodym, którym trudno jest konkurować z doświadczeniem popartym długoletnim stażem pracy. Po drugie, osoby na emeryturze podejmują się pracy, aby pozyskać dodatkowe źródło dochodów ze względu na niskie
emerytury i potrzebę czynnego życia. Po trzecie, państwo prowadzi politykę aktywizacji osób starszych, podejmując działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia
wśród osób starszych, tj. przyznaje dotacje przedsiębiorcom, którzy zdecydują się
zatrudnić osoby starsze. Przyczyną owych zjawisk jest m.in. wydłużenie życia,
niskie emerytury oraz brak własnych oszczędności emerytalnych Polaków. Ponadto,
o czym wcześniej już wspomniano, starsze pokolenia żyją po to, aby pracować, nie
potrafią więc rezygnować z aktywności zawodowej, która jest istotnym czynnikiem
określającym ich życie. W dłuższej perspektywie powyższe zjawiska mogą doprowadzić do dyskryminacji osób młodych na rynku pracy. Już dziś bezrobocie wśród
osób młodych, tzn. w wieku 15-24 lata, wynosi w Polsce ponad 25%, a w niektórych
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krajach Unii Europejskiej, tj. Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Włoszech nawet ponad
30% [Bezrobocie…].
Dylematy rynku pracy wiążą się z dylematami zarządzania finansami osobistymi
w skali mikro. W krajach europejskich zaobserwować można tendencję do coraz
późniejszego opuszczania domu rodzinnego przez młode osoby, które nie mają możliwości rozpoczęcia niezależnego finansowo życia i pozostają przez długi czas na
utrzymaniu rodziców. Skutkiem tego jest m.in.:
–– niski wskaźnik narodzin, gdyż osoby młode nie chcą zakładać rodziny, nie mogąc jej utrzymać, a im dłużej żyją same, tym bardziej się do tego przyzwyczajają i trudniej jest im podjąć decyzję o potomstwie w przyszłości, co z kolei negatywnie wpływa na system emerytalny;
–– powstanie wielopokoleniowych gospodarstw domowych, w których osoby starsze utrzymują dorosłe dzieci, które często z powodu problemów ze znalezieniem
pracy i niemożnością uzyskania niezależności finansowej narażeni są na problemy natury psychologicznej (depresje, ucieczka do świata wirtualnego, spadek
samooceny itp.).
Ponadto na poziomie mikroekonomicznym można wyróżnić kilka istotnych obszarów problematycznych mogących prowadzić do konfliktów międzypokoleniowych:
–– zapewnienie „dobrego startu” w życie dorosłe osobom młodym (wykształcenie,
praktyka, majątek);
–– styl zarządzania finansami osobistymi (konsumpcyjny i oszczędnościowy);
–– opieka nad osobami starszymi (finansowa i osobista);
–– transfer majątku przez pokolenia;

5. Wnioski
Solidarność międzypokoleniowa to „poczucie wzajemnej odpowiedzialności wobec
osób przynależących do innej generacji” [Szukalski 2012, s. 47-48]. Koncepcja solidarności międzypokoleniowej w zarządzaniu finansami osobistymi odnosi się do
odpowiedzialnego zarządzania finansami przez osoby prywatne i gospodarstwa domowe, tzn. takiego zarządzania, które będzie prowadziło do poprawy sytuacji materialnej wszystkich członków rodziny (kilku gospodarstw domowych), należących do
różnych pokoleń, a także przyszłych potomków (kolejnych pokoleń). Zrozumienie
różnic międzypokoleniowych, dotyczących podejścia do zarządzania finansami osobistymi, jest istotne z punktu widzenia koncepcji solidarności międzypokoleniowej,
mającej na celu podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych, wpływających zarówno na dane gospodarstwo domowe/gospodarstwa domowe (finanse osobiste), jak i na całą społeczność (finanse publiczne – np. system emerytalny). Umożliwi to znajdowanie rozwiązań, które będą dobre dla wszystkich pokoleń i nie będą
prowadzić do nierówności i konfliktów pomiędzy pokoleniami.
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PERSONAL FINANCE MANAGEMENT DILEMMAS IN THE
CONTEXT OF INTERGENERATIONAL SOLIDARITY CONCEPT
Summary: Nowadays there are five generations: traditionalists, baby boomers, generation X,
Y and Z. They have developed different attitudes to personal finance management. According
to the intergenerational solidarity, the understanding of the differences is the fundament in
intergenerational decision making process. The main purpose of the article is to show that
attitudes to personal finance management are changing across generations and the
understanding of these differences is essential in the context of intergenerational solidarity.
Keywords: personal finance management, intergenerational solidarity, generations.
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