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Iwa Kuchciak*, Artur Mikulec**

¥WIADOMO¥m FINANSOWA
I INKLUZJA BANKOWA OSÓB W WIEKU 50+
W ¥WIETLE BADA PIERWOTNYCH

WST}P
W obliczu rozwoju systemu bankowego i finansjalizacji (lub finansjeryzacji)
ĝycia spoïeczno-ekonomicznego wïÈczenie w system bankowy zaczÚïo nabieraÊ nowego, bardziej istotnego znaczenia. Coraz czÚĂciej moĝna spotkaÊ siÚ z opiniÈ, ĝe
warunkiem niezbÚdnym peïnego uczestnictwa w ĝyciu spoïeczno-gospodarczym
staïo siÚ korzystanie z produktów i usïug bankowych. Realizacja potrzeb finansowych gospodarstw domowych determinuje koniecznoĂÊ nawiÈzania relacji (niekiedy
intensywnych) gospodarstw domowych z bankami.
U podstaw zachowañ finansowych gospodarstw domowych, tworzÈcych okreĂlonÈ hierarchiÚ, leĝy podejmowanie najbardziej podstawowych decyzji finansowych dotyczÈcych bieĝÈcego gospodarowania Ărodkami, podczas gdy na wyĝszych
poziomach zaspokajane sÈ potrzeby zwiÈzane z gromadzeniem Ărodków i ich pomnaĝaniem, a takĝe konsumpcjÈ zgromadzonych wczeĂniej aktywów w poïÈczeniu
zb miÚdzypokoleniowym transferem majÈtku. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe zachowania
finansowe wyĝej usytuowane w hierarchii wymagajÈ od gospodarstw domowych
wiÚkszej wiedzy, zarówno o sposobach gospodarowania Ărodkami finansowymi,
*
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ob sytuacji panujÈcej na rynku, jak i specyfice poszczególnych usïug bankowych.
Zb tego wzglÚdu zaangaĝowanie gospodarstw domowych w relacje z bankami powinno opieraÊ siÚ na wiedzy finansowej, zarówno teoretycznej, jak i empirycznej,
która umoĝliwia podejmowanie bardziej racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji
finansowych.
Celem opracowania jest zbadanie zaleĝnoĂci miÚdzy poziomem wiedzy finansowej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami
demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych determinant róĝnicujÈcych zakres wïÈczenia w system bankowy osób w wieku 50+.
Przy realizacji celu dokonano analizy ěródeï literaturowych z obszaru edukacji
finansowej i wykluczenia bankowego oraz wykorzystano wyniki niepublikowanych
dotychczas analiz statystycznych, przeprowadzonych na podstawie wyników badania ankietowego1 grupy respondentów w wieku 50+, bÚdÈcych mieszkañcami
województwa ïódzkiego.

1. WYKLUCZENIE BANKOWE
– ANALIZA WYNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH BADA
Historycznie rzecz ujmujÈc, wykluczenie bankowe rozumiane jako fizyczne
(geograficzne) utrudnienia w dostÚpie do usïug bankowych stanowiïo podstawÚ
do rozwaĝañ nad problemem wykluczenia finansowego prowadzonych wspóïczeĂnie2. W XX wieku w wielu krajach dokonywano badañ nad przestrzennym modelowaniem sektora finansowego w aspekcie wpïywu reorganizacji sieci placówek na
oczekiwanÈ efektywnoĂÊ3. Ich wynikiem byïo zoptymalizowanie liczby i lokalizacji oddziaïów banków4. W konsekwencji wiele spoïecznoĂci zostaïo pozbawionych
swobodnego dostÚpu do usïug bankowych i musiaïo radziÊ sobie z przymusowym
wykluczeniem.

1

2
3

4

Projekt: „WïÈczenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy
wb województwie ïódzkim” finansowany ze Ărodków programu Santander Universities/BZ
WBKbS.A.
European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion,
VC/2006/0183, March 2008, s. 9–11.
A. Leyshon, N. Thrift, Geographies of Financial eExclusion: Financial Abandonment in Britain
and the United States, „Transactions of the Institute of British Geographers, New Series”, 20,
1995, s. 312–341.
Szczególnie wyraěna tendencja racjonalizowania sieci placówek widoczna byïa w sektorze bankowym w Wielkiej Brytanii, gdzie w ciÈgu ponad dwudziestu lat liczba placówek zmniejszyïa
siÚ o 36%. A. Leyshon, S. French, P. Signoretta, Financial Exclusion and the Geography of
Bank and Building Society Branch Closure in Britain, „Transactions of the Institute of British
Geographers”, 33, 4, 2008, s. 450–451.
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Kolejne lata przyniosïy zmianÚ w postrzeganiu problemu wykluczenia. Przemiany jakie zaczÚïy zachodziÊ w kanaïach dystrybucji usïug bankowych, dynamiczny rozwój bankowoĂci elektronicznej, wpïynÚïy na rozwój nowych nurtów badañ
nad wykluczeniem bankowym. Interpretacja pojÚcia wykluczenia ulegïa zmianie
wbpoïowie lat 90. To wówczas termin ten zaczÚto wykorzystywaÊ w szerszym zakresie, wbcelu okreĂlenia osób, które majÈ ograniczony dostÚp do gïównego nurtu
usïug bankowych, juĝ bez koncentrowania siÚ na fizycznych lub geograficznych
barierach. Wtedy teĝ rozszerzono wachlarz analizowanych produktów, który objÈï
takĝe ubezpieczenia i produkty oszczÚdnoĂciowe5. Tym samym wykluczenie bankowe staïo siÚ elementem wykluczenia finansowego interpretowanego jako „proces, wbktórym obywatele doĂwiadczajÈ problemów w dostÚpie do i/lub korzystaniu
zbproduktów ibusïug finansowych na gïównym rynku (mainstream market), które
sÈ odpowiednie do ich potrzeb i umoĝliwiajÈ im prowadzenie normalnego ĝycia
wbspoïeczeñstwie”6.
Dalsze badania nad problemem wykluczenia koncentrowaïy siÚ wokóï: wielowymiarowoĂci tego zjawiska – rozpatrywanej w kontekĂcie gïÚbokoĂci tego pojÚcia,
znajdujÈcej odzwierciedlenie w róĝnorodnoĂci metod pomiaru, uwzglÚdniajÈcych
poziomy wykluczenia (np. osoby caïkowicie wykluczone, niewystarczajÈco ubankowione, ubankowione w peïni); zwiÈzku miÚdzy wykluczeniem finansowym i spoïecznym, a takĝe czynników sprzyjajÈcych wykluczeniu7. Na potrzeby niniejszej
publikacji przyjÚto, ĝe wykluczenie bankowe rozumiane jest zarówno jako „samowykluczenie”, bÚdÈce rezultatem dobrowolnego niekorzystania przez gospodarstwa
domowe z produktów bankowych lub powstaïe na skutek wystÈpienia trudnoĂci
wbkorzystaniu z produktów i usïug bankowych, jak i wykluczenie bÚdÈce skutkiem
ograniczenia lub odmowy dostÚpu ze strony banku do wybranych produktów
ib usïug bankowych. WyodrÚbnienie z wykluczenia finansowego wÚĝszego pojÚcia
jakim jest wykluczenie bankowe wynika z faktu, ĝe dostÚp do usïug bankowych

5
6
7

Szerzej: E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating
Financial Exclusion, Bristol: Policy Press, 1999.
European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion,
VC/2006/0183, March 2008, s. 4.
Szerzej: L. Anderloni, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] L. Anderloni,
M.D.bBraga, E.M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and
Tailored Products for Untapped Markets, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 2007; S. Carbó,
E.P.M. Gardener, P. Molyneux, Financial Exclusion, Palgrave MacMillan, 2005; A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, D. Singer, P. van Oudheusden, Measuring Financial Inclusion: The Global
Findex, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, Policy
Research WP 7255, April 2015; E. Kempson, C. Whyley, Kept Out or Opted Out?…, op. cit.;
M. Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe – powaĝny problem spoïeczny, „MBA”, nr 1,
Wyĝsza Szkoïa PrzedsiÚbiorczoĂci i ZarzÈdzania, Warszawa 2008; M. Iwanicz-Drozdowska, A.K.
Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z
usïug finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt”, 10, 2008.
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jest postrzegany jako uniwersalna potrzeba wystÚpujÈca w wiÚkszoĂci rozwiniÚtych
spoïeczeñstw8. Brak dostÚpu do usïug bankowych szczególnie negatywnie wpïywa
na proces wïÈczenia spoïecznego stanowiÈcego priorytet w dziaïaniach Unii Europejskiej, bowiem9:
Y usïugi bankowe sÈ najbardziej popularne,
Y posiadanie rachunku bankowego warunkuje dostÚp do pozostaïych usïug bankowych, bez których osoby naraĝone sÈ na nadmiernie wysokie opïaty generujÈce
ryzyko pogïÚbiania ubóstwa,
Y coraz trudniejsze i droĝsze jest dokonywanie pïatnoĂci jedynie w formie gotówkowej,
Y brak dostÚpu do usïug bankowych generuje koniecznoĂÊ realizowania czasochïonnych procedur.
Niestety, jak podaje Bank ¥wiatowy, oficjalne definicje wïÈczenia bankowego
ib wïÈczenia finansowego nie zostaïy dotychczas ujednolicone i zharmonizowane
wbposzczególnych krajach. NajczÚĂciej powtarzajÈcymi siÚ elementami definicji wïÈczenia finansowego, stanowiÈcych podstawÚ sprawozdawczoĂci banków centralnych, sÈ dostÚp i efektywne korzystanie z usïug bankowych. DostÚp rozumiany
jest jako moĝliwoĂÊ korzystania z produktów i usïug finansowych, z uwzglÚdnieniem ograniczeñ czasowych i przestrzennych (niwelowanych przez udostÚpnianie
rozwiÈzañ i infrastruktury umoĝliwiajÈcej korzystanie z usïug w sposób ciÈgïy).
Zb kolei efektywnoĂÊ korzystania weryfikowana jest rozmiarami konsumpcji produktów finansowych mierzonymi czÚstotliwoĂciÈ korzystania z poszczególnych
produktówbibusïug. Niekiedy teĝ w obowiÈzujÈcych definicjach pojawia siÚ odniesienie do jakoĂci infrastruktury oraz ĂwiadomoĂci finansowej10. Na tej podstawie
przez osoby wïÈczone finansowo uwaĝa siÚ gospodarstwa domowe majÈce dostÚp
ibkorzystajÈce z odpowiednich usïug finansowych11, natomiast poprzez osoby wïÈczone wb system bankowy naleĝy rozumieÊ gospodarstwa domowe majÈce dostÚp
ibkorzystajÈce zbusïug bankowych12.

8
9
10

11

12

L. Dziawgo (red.), Wspóïczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowoĂci, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikoïaja Kopernika w Toruniu, Toruñ 2009.
European Commission, Financial Services…, op. cit.
IFC Report, Measures of financial inclusion – a central bank perspective 2015 Survey conducted by the Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC), Bank for International Settlements, June 2016, s. 7–8 oraz 39, http://www.bis.org/ifc/publ/ifc_finan_inclu.pdf
(dostÚp: 25.11.2016).
Basel Committee on Banking Supervision, Range of practice in the regulation and supervision
of institutions relevant to financial inclusion, Bank for International Settlements, January 2015,
s. 11, http://www.bis.org/bcbs/publ/d310.pdf (dostÚp: 25.11.2016).
W literaturze wystÚpuje takĝe pojÚcie niewystarczajÈco ubankowionych (ang. underbanked)
lub niekiedy marginalnie ubankowionych (ang. marginally banked), którym okreĂla siÚ oso-
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Znaczenie wïÈczenia w system bankowy wynika z faktu, ĝe podejmowanie decyzji ekonomicznych, szczególnie nabywczych, przy ograniczonych zasobach finansowych oraz szybko rozwijajÈcych siÚ potrzebach i dynamicznie powiÚkszajÈcym
siÚ asortymencie dóbr i usïug, staïo siÚ dla gospodarstw domowych istotnym wyzwaniem13. Brak moĝliwoĂci precyzyjnego okreĂlenia wielkoĂci i struktury dochodów wb przyszïoĂci oraz wahañ jakim podlegajÈ w czasie, powoduje powstawanie
czasowych nadwyĝek lub niedoborów Ărodków pieniÚĝnych14. RozwiÈzaniem tych
problemów jest wïÈczenie w system bankowy, a nawet szerzej finansowy, które
umoĝliwia przechowywanie Ărodków pieniÚĝnych, dokonywanie nimi transakcji,
pomnaĝanie posiadanego majÈtku oraz pozyskiwanie dodatkowego finansowania
na wydatki zarówno o charakterze bieĝÈcym jak i inwestycyjnym.
Niestety szeroki usïug oferowanych przez sektor bankowy nie przekïada siÚ na
ich wykorzystanie przez gospodarstwa domowe. Nadal szacuje siÚ, iĝ znaczna czÚĂÊ
spoïeczeñstwa pozostaje w grupie osób wykluczonych bankowo, chociaĝ precyzyjne
okreĂlenie skali tego wykluczenia jest praktycznie niemoĝliwe, gdyĝ cykliczne raporty opracowywane przez krajowe i miÚdzynarodowe instytucje prezentujÈ rozmiary
wykluczenia gïównie w kontekĂcie posiadania podstawowego produktu bankowego,
jakim jest rachunek bankowy, ale nie pogïÚbiajÈ tej analizy o aktywne korzystanie
zbtego produktu (mierzone chociaĝby liczbÈ lub wartoĂciÈ transakcji realizowanych
wbtrakcie okresu rozliczeniowego). Zwykle pomijanÈ kwestiÈ jest takĝe wtórne wykluczenie, bÚdÈce efektem rezygnacji ze wspóïpracy zbbankami przez dane gospodarstwo domowe, a takĝe wspólne posiadanie rachunku bankowego.
Najnowsze dane opublikowane przez NBP dotyczÈce skali wykluczenia bankowego, mierzonego posiadaniem rachunku osobistego / ROR w banku, wskazujÈ, ĝe
w 2015 r. 78% polskiego spoïeczeñstwa byïo posiadaczami rachunku bankowego.
Dla porównania w poprzedniej edycji tego samego badania (z 2012 r.) odsetek ten
ksztaïtowaï siÚ na poziomie 73%15. JednoczeĂnie przyrostowi ulegaïa takĝe liczba
bieĝÈcych rozliczeniowych rachunków bankowych dla osób fizycznych16. Zgodnie ze
stanem na koniec grudnia 2015 r. wyniosïa ona 39,7 mln i w porównaniu do grud-

13
14

15

16

by niedostatecznie korzystajÈce z usïug bankowych. M. Barr, Banking the poor, Yale Journal
onbRegulation, 2004, s. 130
Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 8.
W literaturze przedmiotu wskazuje siÚ dwie podstawowe formy dziaïañ na rzecz bilansowania
domowego budĝetu: zachowania aktywne i zachowania pasywne. Zob. J. Grotowska-Leder, Zaradny czy bezradny? Strategie ĝyciowe wspóïczesnych Polaków w Ăwietle wybranych wyników
badañ ogólnopolskich, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków 2011, s. 183.
NBP, Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Raport z badania, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa
wrzesieñ 2015 r., s. 111.
BieĝÈce rozliczeniowe rachunki bankowe dla osób fizycznych w ujÚciu stosowanym przez NBP
to RORy.
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nia 2012 r. (37,2 mln) zwiÚkszyïa siÚ o 2,5 mln17. Wynik ten pokazuje jednak duĝe
zróĝnicowanie w zaleĝnoĂci od cech demograficznych i spoïeczno-ekonomicznych
respondentów, co jest zgodne z literaturÈ przedmiotu, która podaje rozbudowany
katalog determinant sprzyjajÈcych pozostawaniu czÚĂci spoïeczeñstwa w grupie
osób wykluczonych bankowo18.
Jak wskazujÈ liczne badania prowadzone zarówno w skali krajowej jak i miÚdzynarodowej19, gïównymi czynnikami sprzyjajÈcymi wykluczeniu bankowemu sÈ:
niski poziom dochodów i ich wysokie zróĝnicowanie; niski status zawodowy (osoby
bezrobotne, studenci)20; wyksztaïcenie podstawowe; zamieszkiwanie na obszarach
wiejskich lub w maïych miasteczkach; sytuacja rodzinna (osoby samotne)21. Katalog ten naleĝy takĝe uzupeïniÊ o szeroki wachlarz uwarunkowañ psychologicznych,
uwzglÚdniajÈcych chociaĝby kwestiÚ: zaufania do sektora finansowego; dotychczasowego doĂwiadczenia w korzystaniu z usïug finansowych; mentalnoĂci, w której
nadal istnieje „kult gotówki”; ĂwiadomoĂci moĝliwych korzyĂci, ale i zagroĝeñ towarzyszÈcych transakcjom finansowym, gïównie problemu bezpieczeñstwa transakcji finansowych oraz negatywnego nastawienia do nowoczesnych technologii, czy
wrÚcz wykluczenia cyfrowego22.
17
18

19

20
21

22

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu pïatniczego w II póïroczu 2015 roku, Departament Systemu Pïatniczego, Warszawa 2016 r., s. 75.
Por. L. Anderloni, Access to Bank…, op. cit.; Por. Carbó S., Gardener E.P.M., Molyneux P., Financial…, op. cit.; G. Gloukoviezoff, The Caisse d’Epargne and Housholds’ Financial Exclusion:
Which Actions Should Be Taken and What Are the Prospects?, Access to Finance Conference,
Bruxelles: World Savings Banks Institute – The World Bank, 2004. Por. A. Leyshon, S. French,
P. Signoretta, Financial Exclusion…, op. cit.; Por. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski rynek
finansowy wobec zmian spoïeczno-demograficznych, Instytut Badañ nad GospodarkÈ RynkowÈ,
Gdañsk lipiec 2009 r.
European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion,
VC/2006/0183, March 2008, s. 45; Por. Postawy Polaków wobec oszczÚdzania, raport Fundacji
Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, paědziernik 2013 r.; D. Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi
z 2009 roku, Warszawa grudzieñ 2013 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Postawy-Polakow-wobec-obrotu-bezgotowkowego-2013-Raport.pdf (dostÚp: 05.05.2016);
Monitor Bankowy, listopad 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/mb_1114.pdf, s. 9 (dostÚp: 12.05.2016).
Financial Services Authority, In or Out? A Literature and Research Review, „Consumer Research”, 3, July 2000, s. 11–15.
G. Rytelewska, A. Kïopocka, Wpïyw czynników demograficznych na poziom i strukturÚ oszczÚdnoĂci gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt”, 41, 1, 2010, s. 77; I. Kuchciak,
M.b ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa i inkluzja bankowa
wbrealizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódě 2014, s.b71;
M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw domowych…, op. cit., s. 40.
T. Koěliñski, Zwyczaje pïatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski Departament Systemu Pïatniczego, Warszawa maj 2013 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf, s. 11 (dostÚp: 05.05.2016); D. Maison, Postawy Polaków…, op. cit.;
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WĂród kluczowych przyczyn wykluczenia bankowego wskazuje siÚ takĝe na trendy demograficzne23. Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu nastÚpuje wyraěny
proces starzenia siÚ polskiego spoïeczeñstwa widoczny w zmianach w strukturze
wieku ludnoĂci, który bÚdzie znajdowaï odzwierciedlenie w rosnÈcym udziale osób
najstarszych w populacji24. Szacuje siÚ, ĝe w 2050 r. Polska stanie siÚ jednym zbkrajów
Europy o najbardziej zaawansowanym procesie starzenia siÚ populacji. Jak tymczasem pokazujÈ badania, wraz ze wzrastajÈcym wiekiem gïowy rodziny widoczne jest
ograniczenie w korzystaniu z produktów bankowych25. Znalazïo to potwierdzenie
wbwynikach badañ opublikowanych przez NBP, zgodnie z którymi wĂród osób wbwieku 55+ jedynie 78% respondentów miaïo rachunek bankowy, podczas gdy wbgrupie
wieku 35–44 odsetek ten wyniósï aĝ 91%26. PogïÚbionÈ analizÚ ubankowienia wbzaleĝnoĂci od wieku respondentów zawiera opracowanie przygotowane na zlecenie
NBP27, w którym wyodrÚbniono cztery poziomy ubankowieniab (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Poziomy ubankowienia w poszczególnych przedziaïach wiekowych
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½ródïo: D. Maison, Badanie postaw Polaków powyĝej 60 roku ĝycia wobec obrotu bezgotówkowego,
Warszawa kwiecieñ 2012, s. 20.
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24
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26

27

J. Harasim, Zwyczaje pïatnicze konsumentów a moĝliwoĂci ograniczenia obrotu gotówkowego
wbPolsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2, 938, 2015, s. 27.
M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Polski rynek finansowy…, op. cit., s. 43.
Zgodnie z prognozami publikowanymi przez Eurostat udziaï osób w wieku powyĝej 80 roku
ĝycia moĝe siÚ podwoiÊ do 2080 r., zwiÚkszeniu ulegnie udziaï osób w wieku powyĝej 65 roku
ĝycia w caïoĂci populacji z 18,2% w 2013 r. do 28,7% w 2080 r. Eurostat, Population and Population Change Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics (dostÚp: 12.05.2016).
M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Polski rynek finansowy…, op. cit., s. 35–37; Por. European Commission, Special Eurobarometer 373, Retail Financial Services, March 2012, s. 14.
NBP, Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Raport z badania, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa
wrzesieñ 2015 r., s. 112.
Szerzej: D. Maison, Badanie postaw Polaków powyĝej 60 roku ĝycia wobec obrotu bezgotówkowego, Warszawa kwiecieñ 2012.

155

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Zgodnie z przewidywaniami najbardziej ubankowionÈ grupÈ osób (spoĂród tych
w wieku 55+) na wszystkich wyodrÚbnionych poziomach okazali siÚ respondenci
w przedziale wieku 55–59 lat. WĂród przyczyn dysproporcji widocznych na rysunku najczÚĂciej wskazuje siÚ wzglÚdy ekonomiczne (brak wystarczajÈcych Ărodków
pieniÚĝnych lub wysokie koszty posiadania rachunku) oraz bariery majÈce swoje
ěródïo w mentalnoĂci, które nasilajÈ siÚ wraz z wiekiem, wĂród których kluczowy
jest brak potrzeby posiadania rachunku, niewystarczajÈce zaufanie do banków oraz
niski stan wiedzy i umiejÚtnoĂci finansowych28.

2. EDUKACJA FINANSOWA JAKO DETERMINANTA WkCZENIA
WbSYSTEM BANKOWY
Podejmowanie Ăwiadomych decyzji finansowych wymaga odpowiednich kompetencji, które sÈ konglomeratem posiadanej wiedzy oraz umiejÚtnoĂci jej praktycznego wykorzystania. Wiedza finansowa to umiejÚtnoĂÊ rozumienia finansów.
PojÚcie wiedzy finansowej (financial knowledge) odnosi siÚ do zestawu informacji
i sposobu ich wykorzystania, który umoĝliwia jednostce podejmowanie przemyĂlanych i efektywnych decyzji poprzez rozumienie finansów29. Konsument wyposaĝony w wiedzÚ finansowÈ ma wiÚkszÈ ĂwiadomoĂÊ moĝliwoĂci, jakie daje rynek
finansowy i jest w stanie lepiej oszacowaÊ ryzyko towarzyszÈce podejmowanym
decyzjom finansowym.
Wiedza finansowa jest ĂciĂle zwiÈzana z pojÚciem edukacji finansowej (financial education). OECD definiuje edukacjÚ finansowÈ jako proces, dziÚki któremu
konsumenci / inwestorzy zyskujÈ umiejÚtnoĂÊ lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania produktów finansowych. Za poĂrednictwem informacji, instrukcji i porad
rozwijajÈ umiejÚtnoĂci i zyskujÈ pewnoĂÊ bycia bardziej Ăwiadomym ryzyka finansowego, moĝliwoĂci dokonywania Ăwiadomych wyborów, poszukiwania pomocy ibpodejmowania bardziej skutecznych dziaïañ zmierzajÈcych do poprawienia dobrobytu
finansowego30.
Szerszym pojÚciem niĝ wiedza finansowa (teoria) sÈ umiejÚtnoĂci finansowe
(financial literacy), które interpretowane sÈ jako moĝliwoĂÊ przetwarzania informacji gospodarczych i podejmowania Ăwiadomych decyzji dotyczÈcych planowania finansowego, gromadzenia oszczÚdnoĂci, zaciÈgania zobowiÈzañ31. WiÚksze
28
29
30
31

Ibidem, s. 27.
M. Musiaï, Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarzÈdzania finansami osobistymi, „Finanse
i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law”, III, 1, 2016, s. 100.
OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, 2005,
s. 4–6.
A. Lusardi, O.S. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,
„Journal of Economic Literature”, 52, 1, 2014, s. 6.
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trudnoĂci sprawia interpretacja koncepcji financial capability, która zazwyczaj
tïumaczona jest jako ĂwiadomoĂÊ finansowa32. Wykracza ona ponad umiejÚtnoĂci
finansowe, bowiem swym zakresem obejmuje wiedzÚ i zrozumienie, umiejÚtnoĂci
oraz kompetencje kreujÈce odpowiedzialnoĂÊ finansowÈ, bÚdÈcÈ efektem uczenia
siÚ przez caïe ĝycie33.
W kompleksowym podejĂciu do edukacji wskazuje siÚ na pewien proces ksztaïtowania ĂwiadomoĂci finansowej. Na pierwszym etapie konsument powinien przyswoiÊ sobie podstawowÈ wiedzÚ zwiÈzanÈ z produktami i procesami zachodzÈcymi
na rynku finansowym (znajomoĂÊ produktów i usïug finansowych). Na drugim
poziomie konsument powinien posiÈĂÊ umiejÚtnoĂci, które umoĝliwiÈ mu wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce (np. prowadzenie budĝetu domowego).
Natomiast ostatni etap zwiÈzany jest z ksztaïtowaniem wĂród konsumentów odpowiedzialnoĂci finansowej (procesy oszczÚdzania, inwestowania, odpowiedzialnego
zadïuĝania siÚ). Moĝna zatem przyjÈÊ, ĝe podstawowym celem edukacji finansowej
jest dostarczanie niezbÚdnej wiedzy konsumentom oraz ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci
i odpowiednich zachowañ na rynku usïug finansowych34.
Posiadanie ĂwiadomoĂci finansowej i podnoszenie jej poziomu generuje wiele
pozytywnych konsekwencji zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym.
W skali indywidualnej prowadzÈ one do polepszenia pozycji spoïecznej gospodarstw
domowych, poprawiajÈ umiejÚtnoĂÊ korzystania z produktów bankowych i prowadzÈ do podejmowania bardziej odpowiedzialnych i Ăwiadomych decyzji w odniesieniu do usïug finansowych35. Natomiast konsekwencje makroekonomiczne znajdujÈ
swoje odzwierciedlenie gïównie w ograniczeniu niekorzystnych zjawisk, jakimi sÈ:
nadmierne zadïuĝenie zagraĝajÈce wypïacalnoĂci gospodarstw domowych, wykluczenie finansowe, czy nawet szerzej wykluczenie spoïeczne36.
KoniecznoĂÊ posiadania wiedzy z zakresu finansów, jej systematycznego aktualizowania oraz poszerzania, wynika z istnienia zwiÈzku miÚdzy wiedzÈ finanso32

33
34

35

36

Szerzej na temat pojÚcia financial capability zob. M. Zdanowska, Financial capability – zdolnoĂÊ
zarzÈdzania finansami osobistymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego. Problemy
ZarzÈdzania, Finansów i Marketingu”, 21, 2012, s. 251–260.
Social and Enterprise Development Innovations (SEDI), Financial Capability and Poverty Discussion Paper, July 2004, s. 5–6.
Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów, 2007/2288(INI), Komisja Rynku WewnÚtrznego i Ochrony Konsumentów, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A6-2008-0393+0+DOC+XML+V0//PL (dostÚp: 10.05.2016).
V.G. Perry, M.D. Morris, Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income
in Explaining Consumer Financial Behavior, ,,Journal of Consumer Affairs”, 39, 2, 2005,
s.b299–313; A. Lusardi, Preparing for Retirement: The Importance of Planning Costs, National
Tax Association Proceedings 2002, s. 148–154.
M. Penczar, Ocena poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle krajów UE, [w:] Rola edukacji
finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badañ nad GospodarkÈ RynkowÈ, Gdañsk 2014, s. 12.
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wÈ abzakresem i czÚstotliwoĂciÈ korzystania z produktów finansowych. PrzywoïaÊ
moĝna wyniki cyklicznego badania realizowanego przez Pentor wbPolsce Postawy
Polaków wobec oszczÚdzania. Zgodnie z nim osoby, które uzyskiwaïy najwyĝszy
wynik testu wiedzy finansowej, korzystaïy jednoczeĂnie w wiÚkszym zakresie
zb oferty produktów finansowych, np. 79% osób w tej grupie miaïo konto bankowe (56%b wb populacji), dostÚp do rachunku internetowego deklarowaïo 47% osób
(25%bw populacji), lokaty miaïo 20% osób (10% w populacji)37.
ZwiÈzek miÚdzy poziomem wiedzy finansowej a skalÈ i zakresem korzystania zb produktów finansowych zostaï potwierdzony takĝe w badaniu Stan wiedzy
finansowej Polaków, zgodnie z którym na poziom wiedzy istotnie wpïywa stopieñ
wïÈczenia w system bankowy38. Najsilniejszy zwiÈzek zaobserwowano wbprzypadku ubankowienia i wiedzy obiektywnej sprawdzonej na podstawie testu wiedzy
wb formie quizu (korelacja r = 0,47; p < 0,001), sïabszy w przypadku wiedzy relatywnej, stanowiÈcej odniesienie poziomu wiedzy respondenta do Ăredniej wiedzy Polaków (korelacja r = 0,36; p < 0,001) i subiektywnej39, bÚdÈcej samoocenÈ
poziomu wiedzy finansowej (korelacja r = 0,31; p < 0,001). Ponadto, jak wynika
zbbadania przeprowadzonego na zlecenie NBP, brak wiedzy na temat mechanizmów
dziaïania pïatnoĂci bezgotówkowych, towarzyszÈce temu przesÈdy i bïÚdne przekonania sÈbjednÈ z najwaĝniejszych barier przed intensyfikacjÈ korzystania zbobrotu
bezgotówkowego40.
W Ăwietle wskazanych powyĝej czynników wpïywajÈcych na poziom wykluczenia
bankowego autorzy opracowania zdecydowali siÚ poddaÊ gïÚbszej analizie wystÚpowanie zaleĝnoĂci miÚdzy wykluczeniem bankowym osób w wieku 50+ abposiadanÈ
przez te osoby wiedzÈ finansowÈ. BÚdzie ona rozpatrywana w dwóch wymiarach,
jako wiedza finansowa teoretyczna, czyli sprowadzajÈca siÚ do znajomoĂci danego zagadnienia finansowego, oraz wiedza finansowa praktyczna, która umoĝliwia przeprowadzenie porównania produktów finansowych, wyliczenie podstawowych wielkoĂci zwiÈzanych z produktami finansowymi, np. kosztów i moĝliwych
przychodów.

37
38
39

40

Pentor, Postawy Polaków wobec oszczÚdzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy,
2010, s. 9.
Dom Badawczy Maison, Stan wiedzy finansowej Polaków, raport Fundacji Kronenberga przy
Citi Handlowy, wrzesieñ 2009 r., s. 123.
W literaturze poza wiedzÈ finansowÈ teoretycznÈ i praktycznÈ niekiedy teĝ wskazywana jest
kategoria wiedzy finansowej subiektywnej, czyli opierajÈcej siÚ na samoocenie w zakresie poziomu posiadanej wiedzy finansowej. D. Maison, Postawy Polaków…, op. cit., s. 70.
D. Maison, Analiza barier dotyczÈcych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie
dziaïañ ograniczajÈcych te bariery, Warszawa wrzesieñ 2010 r., s. 55, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/analiza_barier.pdf (dostÚp: 12.05.2016).
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3. POZIOM WIEDZY FINANSOWEJ A WkCZENIE BANKOWE
WbWOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM
3.1. Metodyka badania
Wskazane powyĝej przesïanki stanowiïy podstawÚ do przeprowadzenia badania
poziomu wiedzy finansowej mieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50+,
w celu zweryfikowania hipotezy o istnieniu zaleĝnoĂci miÚdzy posiadanÈ wiedzÈ
finansowÈ a zakresem posiadania i korzystania z produktów finansowych41. Badanie zostaïo przeprowadzone metodÈ indywidualnego wywiadu osobistego face to
face w domu respondenta (technika PAPI), na reprezentatywnej próbie 500bmieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50+. Pomiaru wiedzy finansowej dokonano opierajÈc siÚ na kwestionariuszu – opracowanym przez A. Atkinson i F.-A.bMessy
– wykorzystywanym w badaniach poziomu wiedzy finansowej, prowadzonych na
skalÚ miÚdzynarodowÈ na zlecenie OECD42. Badanie ankietowe odbyïo siÚ we
wszystkich miastach województwa ïódzkiego powyĝej 20 tys. mieszkañców oraz
wbwybranych (wylosowanych) miastach poniĝej 20 tys. mieszkañców.
Wybór województwa ïódzkiego jako miejsca przeprowadzenia badania determinowany byï takĝe wynikami diagnozy sytuacji spoïeczno-gospodarczej, statystykami GUS oraz opracowaniami z zakresu demografii województwa ïódzkiego,
które jednoznacznie wskazujÈ na starzenie siÚ jego mieszkañców i wystÚpowanie
zjawiska depopulacji. Zdiagnozowane problemy demograficzne w województwie
ïódzkim w wyĝej wymienionych materiaïach ocenione zostaïy jako najpowaĝniejsze w skalibkraju43.

41

42

43

Metoda badania oraz analiza struktury odpowiedzi zostaïa szerzej opisana w monografii
I.bKuchciak, M. ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa i inkluzja
bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódě
2014.
Kwestionariusz badania stanowiï odzwierciedlenie kwestionariusza opracowanego przez OECD
i International Network on Financial Education (INFE) w celu wskazania kierunków badania
wiedzy finansowej w poszczególnych krajach, umoĝliwiajÈcych ich porównywalnoĂÊ pod kÈtem kluczowych grup spoïeczno-demograficznych i opracowanie krajowych strategii edukacji
finansowej. A. Atkinson, F.-A. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD /
International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on
Finance, Insurance and Private Pensions, OECD Publishing, 15, 2012; OECD/INFE Toolkit to
Measure Financial Literacy and Inclusion. Guidance, Core Questionnaire and Supplementary
Questions, June 2013, https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_
INFE_toolkit_to_measure_fin_lit_and_fin_incl.pdf (dostÚp: 10.05.2016).
UrzÈd Marszaïkowski Województwa ódzkiego, Plan przeciwdziaïania depopulacji w województwie ïódzkim, ódě sierpieñ 2015 r., s. 6–8, http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2015/201508-24-DBA/Plan%20przeciwdzialania%20depopulacji_PDF.pdf (dostÚp: 10.10.2016); UrzÈd
Statystyczny w odzi, Stan i ruch naturalny ludnoĂci w województwie ïódzkim, ódě 2015,
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Na etapie analizy uzyskanych wyników do badania zaleĝnoĂci miÚdzy wybranymi cechami wykorzystano test niezaleĝnoĂci Ȥ2 (chi-kwadrat), a przy weryfikacji poszczególnych hipotez z reguïy przyjmowano poziom istotnoĂci Į = 0,05
(w niektórych przypadkach zaĂ Į = 0,1). W przypadku wystÚpowania zaleĝnoĂci
miÚdzy cechami do pomiaru siïy zwiÈzku wykorzystano wspóïczynnik zbieĝnoĂci
V-Cramera44. Obliczenia wykonano w programie STATISTICA PL oraz MS Excel.

3.2. Poziom wiedzy finansowej respondentów w teorii i praktyce
W literaturze przedmiotu wskazuje siÚ na istnienie zwiÈzku miÚdzy cechami
demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi a poziomem wiedzy finansowej. Wbramach wiedzy finansowej moĝna wyodrÚbniÊ dwie kategoriÚ: wiedzÚ finansowÈ
teoretycznÈ, czyli sprowadzajÈcÈ siÚ do znajomoĂci danego zagadnienia finansowego, oraz wiedzÚ finansowÈ praktycznÈ, która umoĝliwia przeprowadzenie
porównania produktów finansowych, wyliczenia podstawowych wielkoĂci zwiÈzanych z produktami finansowymi, np. kosztów i moĝliwych przychodów. SpoĂród
cech demograficznych i spoïeczno-ekonomicznych analizowane byïy: pïeÊ, grupa
wieku (50–59, 60–69, 70–79, powyĝej 79), stan cywilny (osoba samotna, osoba
wb zwiÈzku), wyksztaïcenie (podstawowe, Ărednie, niepeïne wyĝsze, wyĝsze), aktywnoĂÊ zawodowa (aktywny, bierny, inna odpowiedě).
Poziom finansowej wiedzy teoretycznej reprezentowany przez respondentów zostaï oceniony na podstawie poprawnoĂci udzielonych przez nich odpowiedzi
na piÚÊ poniĝszych pytañ:
1) Inwestycja o wysokiej stopie zwrotu charakteryzuje siÚ wysokim ryzykiem?
2) Gdyby ktoĂ Pani/Panu zaoferowaï szansÚ zarobienia duĝych pieniÚdzy, czy jednoczeĂnie postrzega to Pani/Pan jako moĝliwoĂÊ stracenia duĝej kwoty pieniÚdzy?
3) Czy Pani/Pana zdaniem wysoka inflacja oznacza, ĝe koszty ĝycia gwaïtowanie
wzrastajÈ?
4) Czy Pani/Pana zdaniem zazwyczaj istnieje moĝliwoĂÊ ograniczenia ryzyka podczas inwestowania na gieïdzie poprzez zakup róĝnych akcji?
5) Czy Pani/Pana zdaniem istnieje wyĝsze prawdopodobieñstwo stracenia wszystkich pieniÚdzy, jeĂli sÈ one przechowywane w jednym miejscu?

44

s.b10–20, http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracjew-wojewodztwie-lodzkim-w-2015-r-,5,4.html (dostÚp: 10.10.2016).
Test niezaleĝnoĂci chi-kwadrat jest powszechnie znanym testem i moĝna odnaleěÊ go w kaĝdym
podrÚczniku do statystyki matematycznej (podobnie jak wspóïczynnik zbieĝnoĂci V-Cramera).
Warto jednak dodaÊ, ĝe jest to test nieparametryczny, a wiÚc nie wymaga speïnienia ĝadnych
zaïoĝeñ odnoĂnie do rozkïadów badanych cech i moĝe byÊ stosowany do badania zwiÈzku miÚdzy cechami zarówno mierzalnymi, jak i niemierzalnymi, bez wzglÚdu na skalÚ pomiaru cech.
Hipoteza H0 w teĂcie zakïada, ĝe badane cechy sÈ niezaleĝne, hipoteza H1, ĝe badane cechy sÈ
zaleĝne. Por. J. Jóěwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw…, op. cit., s. 336–340.
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Rozkïad odpowiedzi na pytania z wiedzy teoretycznej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Rozkïad odpowiedzi na pytania dotyczÈce wiedzy finansowej –
czÚĂÊ teoretyczna (w %)
Udzielona
odpowiedě

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Poprawna

60,8

58,6

80,0

46,4

71,3

Niepoprawna

33,3

26,1

4,3

44,4

22,2

Nie wiem

3,8

14,4

15,0

7,6

6,3

Odmawiam
odpowiedzi

2,1

0,9

0,7

1,6

0,2

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: I. Kuchciak, M. ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., s. 231.

Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów (od 58,6% do 80,0%) poprawnie odpowiedziaïa na postawione pytania teoretyczne, z wyjÈtkiem pytania 4 dotyczÈcego
gieïdy, w którym zarówno odsetek odpowiedzi poprawnych, jak i niepoprawnych byï
na zbliĝonym wysokim poziomie (tabela 1). Zestawienie teoretycznej wiedzy finansowej z cechami demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Teoretyczna wiedza finansowa wedïug cech demograficznych
ibspoïeczno-ekonomicznych
Wyszczególnienie

PïeÊ

Stan
cywilny

AktywnoĂÊ
zawodowa

Grupa
wieku

Wyksztaïcenie

Pytanie 1

zaleĝne
zaleĝne
zaleĝnea
niezaleĝne
p = 0,002
p = 0,001
p = 0,063
p = 0,269
2 = 3,45 Chi2 = 12,84 Chi2 = 16,24
Chi
Chi2 = 1,22
V-C = 0,089 V-C = 0,170 V-C = 0,192

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 19,82
V-C = 0,211

Pytanie 2

niezaleĝne
niezaleĝne
p = 0,175
p = 0,470
Chi2 = 1,84 Chi2 = 0,52

zaleĝne
zaleĝnea
p < 0,001
p = 0,074
Chi2 = 5,22 Chi2 = 19,75
V-C = 0,108 V-C = 0,212

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 16,04
V-C = 0,190

Pytanie 3

niezaleĝne
niezaleĝne
p = 0,865
p = 0,725
Chi2 = 0,03 Chi2 = 0,12

niezaleĝne
p = 0,129
Chi2 = 4,10

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 23,34
V = 0,230

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 26,77
V = 0,245
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Tabela 2 (cd.)
Wyszczególnienie

PïeÊ

Stan
cywilny

AktywnoĂÊ
zawodowa

Grupa
wieku

Wyksztaïcenie

Pytanie 4

zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
zaleĝnea
p = 0,016
p = 0,007
p = 0,002
p = 0,088
Chi2 = 2,91 Chi2 = 5,83 Chi2 = 9,79 Chi2 = 14,43
V-C = 0,081 V-C = 0,115 V-C = 0,148 V-C = 0,181

zaleĝne
p = 0,001
Chi2 = 15,57
V-C = 0,187

Pytanie 5

zaleĝnea
zaleĝnea
zaleĝne
zaleĝnea
p < 0,001
p = 0,067
p = 0,067
p = 0,062
Chi2 = 3,36 Chi2 = 3,35 Chi2 = 5,57 Chi2 = 18,43
V-C = 0,087 V-C = 0,087 V-C = 0,112 V-C = 0,204

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 21,22
V-C = 0,218

a

Cechy zaleĝne na poziomie istotnoĂci alfa = 0,1, na poziomie istotnoĂci alfa = 0,05 sÈ niezaleĝne.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania.

Wyniki testu niezaleĝnoĂci wskazujÈ, ĝe teoretyczna wiedza finansowa respondentów nie zaleĝy od ich pïci (przy poziomie istotnoĂci alfa = 0,05). Jest czÚĂciowo
zaleĝna od stanu cywilnego (osoba samotna, osoba w zwiÈzku) i aktywnoĂci zawodowej badanych osób (aktywny, bierny, inna odpowiedě). Natomiast najistotniejszy wpïyw na poziom teoretycznej wiedzy respondentów majÈ dwa czynniki: grupa wieku oraz wyksztaïcenie. WartoĂci wspóïczynnika zbieĝnoĂci
V-Cramera (V-C) wskazujÈ jednak, ĝe siïa tych zaleĝnoĂci jest sïaba (0,081; 0,245).
W odniesieniu do teoretycznej wiedzy finansowej dokonano takĝe analizy jej zwiÈzku z korzystaniem z produktów bankowych. WĂród osób, które
udzieliïy poprawnych odpowiedzi na pytania teoretyczne, zdecydowana wiÚkszoĂÊ
miaïa rachunek bieĝÈcy (blisko 80%), prawie poïowa byïa posiadaczami kart pïatniczych, niemal 1/3 respondentów z tej grupy miaïa rachunek oszczÚdnoĂciowy,
ab okoïo 1/5 korzystaïa z lokaty lub depozytu terminowego. W dalszej kolejnoĂci
wskazywano na korzystanie z kredytów i pozostaïych produktów. Udziaï osób,
które udzieliïy prawidïowych odpowiedzi, ale nie miaïy ĝadnych produktów finansowych, pozostawaï na niskim poziomie i wahaï siÚ, w zaleĝnoĂci od pytania,
odb6,3%bdo 7,8%45.
W kolejnym kroku analizy zweryfikowano, czy istnieje zwiÈzek miÚdzy wybranymi cechami demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi a poziomem finansowej wiedzy praktycznej posiadanej przez respondentów – mieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50+. Poziom wiedzy praktycznej sprawdzany byï na
podstawie poprawnoĂci odpowiedzi udzielonych w piÚciu nastÚpujÈcych zadaniach:

45

I. Kuchciak, M. ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit.,
s. 261.
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1) ProszÚ sobie wyobraziÊ, ĝe 5 braci dostaïo 1000 zï. W przypadku gdyby bracia
mieli podzieliÊ siÚ po równo, to ile kaĝdy z braci powinien dostaÊ pieniÚdzy?
2) ProszÚ sobie wyobraziÊ, ĝe bracia bÚdÈ musieli poczekaÊ rok na swoje udziaïy
wb1000 zï, inflacja jest na poziomie 4%. Ile po okresie jednego roku bÚdÈ w stanie kupiÊ lub uzyskajÈ?
3) Poĝyczyïa/ï Pani/Pan przyjacielowi 25 zï, a on oddaï Pani/Panu nastÚpnego dnia
25 zï. Jakie odsetki zapïaciï od tej poĝyczki?
4) Zaïóĝmy, ĝe Pani/Pan wpïaciïa/ï 1000 zï na bezpïatny (bez prowizji) rachunek
oszczÚdnoĂciowy z gwarantowanym oprocentowaniem 2% rocznie. Nie dokonywaïa Pani/Pan ĝadnych dalszych wpïat na ten rachunek ani wypïat. Jak duĝo
Ărodków bÚdzie na koniec pierwszego roku na rachunku?
5) Jaka kwota bÚdzie na rachunku po 5 latach, jeĂli nie ma za niego ĝadnych opïat?
Rozkïad odpowiedzi na pytania dotyczÈce wiedzy finansowej praktycznej przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Rozkïad odpowiedzi na pytania dotyczÈce wiedzy finansowej –
czÚĂÊ praktyczna (w %)
Udzielona
odpowiedě

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

91,0

46,4

84,3

55,1

33,6

Niepoprawna

2,1

32,1

2,5

12,9

38,7

Nie wiem

5,6

18,8

10,3

29,1

26,1

Odmawiam
odpowiedzi

1,3

2,7

2,9

2,9

1,6

Poprawna

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: I. Kuchciak, M. ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit., s. 236.

Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów (od 55,1% do 91,0%) poprawnie odpowiedziaïa na postawione pytania z wiedzy praktycznej, z wyjÈtkiem pytania 2 i 5
dotyczÈcego wartoĂci pieniÈdza w czasie, w których zarówno odsetek odpowiedzi
poprawnych jak i niepoprawnych wraz z „nie wiem”, byï na wysokim poziomie.
Zestawienie praktycznej wiedzy finansowej wedïug cech demograficznych i spoïeczno-ekonomicznych prezentuje tabela 4.
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Tabela 4. Praktyczna wiedza finansowa wedïug cech demograficznych
ibspoïeczno-ekonomicznych
Wyszczególnienie

a

PïeÊ

Stan
cywilny

AktywnoĂÊ
zawodowa

Grupa
wieku

Wyksztaïcenie

Zadanie 1

niezaleĝne
niezaleĝne
p = 0,256
p = 0,244
Chi2 = 1,29 Chi2 = 1,36

zaleĝne
zaleĝne
p = 0,004
p = 0,025
Chi2 = 7,40 Chi2 = 13,28
V-C = 0,129 V-C = 0,173

niezaleĝne
p = 0,153
Chi2 = 3,76

Zadanie 2

zaleĝnea
niezaleĝne
p = 0,086
p = 0,633
Chi2 = 2,95
Chi2 = 0,23
V-C = 0,081

niezaleĝne
p = 0,129
Chi2 = 4,09

niezaleĝne
p = 0,861
Chi2 = 0,75

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 30,10
V-C = 0,26

Zadanie 3

niezaleĝne
niezaleĝne
p = 0,906
p = 0,423
2
Chi = 0,01 Chi2 = 0,64

niezaleĝne
p = 0,964
Chi2 = 0,07

zaleĝne
p = 0,001
Chi2 = 16,35
V-C = 0,192

zaleĝne
p = 0,018
Chi2 = 8,00
V-C = 0,134

Zadanie 4

niezaleĝne
p = 0,476
Chi2 = 0,51

niezaleĝne
p = 0,748
Chi2 = 0,58

niezaleĝne
p = 0,135
Chi2 = 5,56

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 23,47
V-C = 0,23

Zadania 5

zaleĝnea
zaleĝne
niezaleĝne
niezaleĝne
p = 0,003
p = 0,083
p = 0,270
p = 0,170
2 = 11,38 Chi2 = 6,67
Chi
Chi2 = 1,22 Chi2 = 1,88
V-C = 0,16 V-C = 0,123

zaleĝne
p < 0,001
Chi2 = 20,46
V-C = 0,215

niezaleĝne
p = 0,983
Chi2 = 0

Cechy zaleĝne na poziomie istotnoĂci alfa = 0,1, na poziomie istotnoĂci alfa = 0,05 sÈ niezaleĝne.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania.

Wyniki testu niezaleĝnoĂci wskazujÈ, ĝe praktyczna wiedza finansowa respondentów nie zaleĝy od ich pïci oraz stanu cywilnego, jest natomiast czÚĂciowo zaleĝna od aktywnoĂci zawodowej osób w wieku 50+ oraz przynaleĝnoĂci do grupy
wiekowej. Natomiast najistotniejszy wpïyw na poziom praktycznej wiedzy
respondentów ma ich wyksztaïcenie. Interpretacja wartoĂci wspóïczynników
zbieĝnoĂci V-Cramera (V-C) ponownie wskazuje jednak, ĝe siïa tych zaleĝnoĂci jest
sïaba (0,081; 0,260).
W celu uzupeïnienia powyĝszych wyników zbadano, czy wiedza teoretyczna
wpïywa na wiedzÚ praktycznÈ. Zgodnie z oczekiwaniami, wystÚpowaïa zaleĝnoĂÊ
miÚdzy prawidïowo / nieprawidïowo udzielonymi odpowiedziami na pytania teoretyczne i praktyczne. W kaĝdym z 25 przypadków uzyskano istotny statystycznie
(w wielu przypadkach nawet na poziomie istnoĂci alfa = 0,01) wynik testu nieza-
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leĝnoĂci Ȥ2. Oznacza to, ĝe naleĝaïo odrzuciÊ hipotezÚ zerowÈ mówiÈcÈ o niezaleĝnoĂci odpowiedzi na pytania teoretyczne i praktyczne na rzecz alternatywnej, ĝe
wystÚpuje zaleĝnoĂÊ miÚdzy posiadanÈ wiedzÈ teoretycznÈ i praktycznÈ
respondentów. Obliczone wspóïczynniki zbieĝnoĂci V-Cramera (V-C) mieĂciïy siÚ
w przedziale (0,115; 0,408) i wskazywaïy na umiarkowanÈ siïÚ tej zaleĝnoĂci.
Analizie poddano równieĝ zaleĝnoĂÊ sposobu wyboru produktów i usïug
bankowych od posiadanej wiedzy finansowej – teoretycznej i praktycznej46. Wyniki przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Sposób wyboru produktów i usïug bankowych wedïug posiadanej
wiedzy finansowej
Udzielona
odpowiedě

Sposób
wyboru
produktów
i usïug
bankowych

a

Wiedza finansowa
Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
Chi2 = 40,15 Chi2 = 29,26 Chi2 = 30,70 Chi2 = 29,30 Chi2 = 19,21
V-C = 0,302 V-C = 0,258 V-C = 0,264 V-C = 0,258 V-C = 0,209
Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
zaleĝne
p = 0,004
p < 0,001
p = 0,010
p < 0,001
Chi2 = 29,30 Chi2 = 13,45 Chi2 = 32,54 Chi2 = 11,30
V-C = 0,258 V-C = 0,175 V-C = 0,272 V-C = 0,161

Zadanie 5
zaleĝnea
p = 0,061
Chi2 = 7,37
V-C = 0,13

Cechy zaleĝne na poziomie istotnoĂci alfa = 0,1.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania.

Sposób wyboru rozpatrywany byï w kilku wariantach odpowiedzi, które moĝna
sprowadziÊ do poziomu rozwaĝnoĂci tych decyzji. Respondenci przed podjÚciem
decyzji o wyborze produktów i usïug bankowych mogli: {rozwaĝaÊ kilka produktów
/ poĝyczek / kredytów / rachunków oferowanych przez róĝne instytucje finansowe},
{rozwaĝaÊ kilka produktów / poĝyczek / kredytów / rachunków oferowanych przez
jednÈ instytucjÚ finansowÈ} lub {wcale nie rozwaĝaÊ ĝadnych innych ofert produktów / poĝyczek / kredytów / rachunków}, {inna odpowiedě}.
Wyniki w tabeli 5 potwierdzajÈ, ĝe wystÚpuje zaleĝnoĂÊ miÚdzy teoretycznÈ i praktycznÈ wiedzÈ finansowÈ a sposobem wyboru produktów
i usïug bankowych. Zarówno w przypadku wiedzy teoretycznej jak i praktycznej
jest to sïaba-umiarkowana zaleĝnoĂÊ – wspóïczynniki zbieĝnoĂci V-Cramera (V-C)
46

Pytanie byïo kierowane do osób, które obecnie i w ciÈgu ostatnich 2 lat posiadaïy produkty
ibusïugi bankowe.
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mieĂciïy siÚ w przedziale odpowiednio: 0,209; 0,302 oraz 0,130; 0,272. NajczÚĂciej
sposób wyboru produktów i usïug bankowych – w teorii i praktyce – opieraï siÚ na
podejĂciu {rozwaĝaÊ kilka produktów / poĝyczek / kredytów / rachunków oferowanych przez róĝne instytucje finansowe}.

3.3. Posiadanie produktów i korzystanie z usïug bankowych
W pierwszym etapie oceny zakresu wïÈczenia w system bankowy osób w wieku
50+ sprawdzono, czy wystÚpuje zaleĝnoĂÊ miÚdzy poszczególnymi cechami demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi tych osób a faktem posiadania / korzystania przez nie z produktów / usïug bankowych obecnie oraz w ciÈgu ostatnich
2 lat. Wymienione w kwestionariuszu produkty / usïugi bankowe pogrupowano,
uzyskujÈc nastÚpujÈcy zestaw odpowiedzi: {rachunek bankowy}, {produkty kredytowo-poĝyczkowe}, {produkty oszczÚdnoĂciowe}, {produkty pïatnicze (rozliczeniowe)}, {nie mam ĝadnego i odmawiam odpowiedzi}47. SpoĂród cech demograficznych
ibspoïeczno-ekonomicznych analizowane byïy: pïeÊ, stan cywilny, aktywnoĂÊ zawodowa, grupa wiekowa, wyksztaïcenie oraz ěródïa dochodów. Wyniki przedstawia
tabela 6.
PoszukujÈc powiÈzañ miÚdzy posiadaniem produktów i korzystaniem z usïug
bankowych (obecnie oraz w ciÈgu 2 lat) a cechami demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi osób w wieku 50+, naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe jedynie pïeÊ okazaïa siÚ
cechÈ nieistotnÈ. Pozostaïe cechy, jak stan cywilny, aktywnoĂÊ zawodowa,
grupa wieku, wyksztaïcenie oraz ěródïa dochodów majÈ istotny wpïyw na
posiadanie produktów bankowych. Wspóïczynniki zbieĝnoĂci V-Cramera (V-C)
w przypadku pytania zwiÈzanego z posiadaniem produktów (korzystaniem z usïug)
bankowych obecnie zawieraïy siÚ w przedziale od 0,224 do 0,400, a w przypadku
pytania dotyczÈcego posiadania produktów (korzystania zbusïug) bankowych w ciÈgu ostatnich 2 lat wynosiïy od 0,196 do 0,367. Tym samym wspóïczynniki wskazaïy
na umiarkowanÈ siïÚ tych zaleĝnoĂci.

47

Grupowanie odpowiedzi z kwestionariusza odbyïo siÚ wedïug schematu:
Ř rachunek bankowy – rachunek bieĝÈcy (rachunek oszczÚdnoĂciowo-rozliczeniowy, ROR),
Ř produkty kredytowo-poĝyczkowe – kredyt hipoteczny, poĝyczka hipoteczna, kredyt bez zabezpieczenia, kredyt/poĝyczka gotówkowa, mikrokredyt,
Ř produkty oszczÚdnoĂciowe – rachunek oszczÚdnoĂciowy, konto oszczÚdnoĂciowe, lokaty, depozyty terminowe,
Ř produkty pïatnicze (rozliczeniowe) – karta pïatnicza (debetowa, kredytowa, obciÈĝeniowa),
karta przedpïacona (prepaid), pïatnoĂci mobilne,
Ř nie mam ĝadnego, odmawiam odpowiedzi.
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Tabela 6. Wpïyw cech demograficznych i spoïeczno-ekonomicznych
nabposiadanie produktów bankowych
Wyszczególnienie

Posiadanie produktów
bankowych (obecnie)

Posiadanie produktów
bankowych
(w ciÈgu ostatnich 2 lat)

PïeÊ

niezaleĝne
p = 0,939, Chi2 = 1,26

niezaleĝne
p = 0,997, Chi2 = 0,34

Stan cywilny

zaleĝne
p = 0,001, Chi2 = 21,32,
V-C = 0,224

zaleĝne
p = 0,006, Chi2 = 16,38,
V-C = 0,196

AktywnoĂÊ
zawodowa

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 63,90,
V-C = 0,393

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 53,08,
V-C = 0,357

Grupa wieku

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 69,38,
V-C = 0,233

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 59,24,
V-C = 0,215

Wyksztaïcenie

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 137,07,
V-C = 0,400

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 116,29,
V-C = 0,367

½ródïa dochodów

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 55,82,
V-C = 0,256

zaleĝne
p < 0,001, Chi2 = 44,91,
V-C = 0,229

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania.

W kolejnym etapie analizy zweryfikowano, czy istnieje zaleĝnoĂÊ miÚdzy wiedzÈ
na temat istnienia poszczególnych produktów / usïug bankowych a ich posiadaniem
obecnie lub w ciÈgu ostatnich 2 lat. W pierwszym przypadku w teĂcie niezaleĝnoĂci
uzyskano nastÚpujÈcÈ statystykÚ: Chi2 = 561,80, p < 0,001, V-C = 0,660, w drugim
zaĂ statystykÚ: Chi2 = 511,41, p < 0,001, V-C = 0,627. Na podstawie otrzymanych wyników moĝna zatem stwierdziÊ, ĝe wystÚpuje silna zaleĝnoĂÊ
miÚdzy wiedzÈ o istnieniu produktów finansowych a korzystaniem z nich
(obecnie oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat).
Z danych zebranych w wyniku badania ankietowego wynika, ĝe rachunek bieĝÈcy (rachunek oszczÚdnoĂciowo-rozliczeniowy, ROR) ma 77,0% badanej zbiorowoĂci. Udziaï osób majÈcych kartÚ pïatniczÈ wynosiï 40,0%. Posiadaczami rachunku
oszczÚdnoĂciowego jest 30,0% respondentów, a lokaty lub depozytu 14,5% badanych
osób. Na dalszym miejscu znalazïy siÚ kredyt lub poĝyczka gotówkowa, którÈ ma
12,7% respondentów. Rozkïad odpowiedzi uczestników badania wb przypadku zapytania o korzystanie z produktów bankowych w ciÈgu ostatnich dwóch lat przedstawiaï siÚ podobnie jak w poprzednim pytaniu – najwiÚcej wskazañ ankietowanych uzyskaïo posiadanie rachunku bieĝÈcego (76,8%), nastÚpnie karty pïatniczej
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(40,0%), rachunku oszczÚdnoĂciowego (27,2%), lokaty lub depozytu (15,6%) oraz
kredytu lub poĝyczki gotówkowej (14,1%)48. Wykluczonymi finansowo okazaïy siÚ
osoby z wyksztaïceniem podstawowym (46,5%), zasadniczym zawodowym (30,2%),
zamieszkujÈce tereny wiejskie (51,2%) i niewielkie miasteczka (25,6%), osiÈgajÈce
nieregularne dochody (45,3%).
Jako uzupeïnienie powyĝszych analiz zweryfikowano istnienie zaleĝnoĂci miÚdzy
odpowiedzialnoĂciÈ za podejmowanie bieĝÈcych decyzji w gospodarstwie domowym
abposiadaniem produktów i usïug bankowych aktualnie oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat.
PrzyjÚto w tym celu trzy moĝliwe odpowiedzi: {decyzjÚ podejmuje sam ankietowany}, {decyzje podejmowane sÈ wspólnie w gospodarstwie domowym} oraz {decyzjÚ
podejmuje inna osoba z gospodarstwa domowego}. W pierwszym przypadku w teĂcie
niezaleĝnoĂci uzyskano wartoĂÊ statystyki Chi2 = 97,42, p < 0,001, V-Cb=b0,339,
wbdrugim przypadku wartoĂÊ statystyki Chi2 = 94,77, pb< 0,001, V-C=0,333. Uzyskane wyniki wskazujÈ, ĝe na poziomie istotnoĂci alfab =b 0,05 (a nawet
alfab = 0,01) wystÚpuje umiarkowana zaleĝnoĂÊ miÚdzy podejmowaniem
decyzji finansowych a korzystaniem z produktów bankowych (wïÈczeniem wb system bankowy) obecnie oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat). Osoby,
które samodzielnie podejmowaïy decyzje w gospodarstwie domowym lub robiïy to
wspólnie (z partnerem bÈdě innym czïonkiem gospodarstwa), czÚĂciej posiadaïy produkty bankowe (obecnie, w ciÈgu ostatnich 2 lat) niĝ osoby, które nie uczestniczyïy
w gospodarstwie domowym w podejmowaniu decyzji finansowych.
Respondenci zostali takĝe zapytani o posiadanie budĝetu domowego (plan wpïywów i wydatków)49. Prowadzenie budĝetu traktowane jest jako jeden z podstawowych elementów zarzÈdzania finansami domowymi, bowiem dziÚki niemu moĝliwe
jest szacowanie oszczÚdnoĂci i wczeĂniejsze przewidywanie deficytu w domowych
finansach. Analizie poddano zaleĝnoĂÊ miÚdzy posiadaniem budĝetu domowego
abwïÈczeniem w system bankowy (korzystaniem z produktów bankowych) obecnie
oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat. W pierwszym przypadku w teĂcie niezaleĝnoĂci uzyskano wartoĂÊ statystyki Chi2 = 130,59, p < 0,001, V-C = 0,391, w drugim przypadku wartoĂÊ statystyki Chi2 = 136,05, p < 0,001, V-C = 0,397. Potwierdzono
tym samym, ĝe na poziomie istotnoĂci alfa = 0,05 (a nawet alfa = 0,01) wystÚpuje
umiarkowana zaleĝnoĂÊ miÚdzy posiadaniem planu wpïywów i wydatków,
abkorzystaniem z produktów bankowych (wïÈczeniem w system bankowy)
obecnie oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat. Oznacza to, ĝe osoby sporzÈdzajÈce budĝet domowy czÚĂciej posiadaïy produkty i korzystaïy z usïug bankowych (obecnie
oraz w ciÈgu ostatnich 2 lat).

48
49

I. Kuchciak, M. ¥wieszczak, K. ¥wieszczak, M. Marcinkowska, Edukacja finansowa…, op. cit.,
s. 217–230.
W pytaniu o posiadanie budĝetu moĝliwe byïy odpowiedzi: {tak}, {nie, nie wiem, odmawiam
odpowiedzi}.
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PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badanie ankietowe potwierdziïo istnienie zaleĝnoĂci miÚdzy
wybranymi cechami demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi a wïÈczeniem
w system bankowy oraz reprezentowanym poziomem wiedzy finansowej. W przypadku mieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50+ odnotowano niĝszy poziom ubankowienia wraz ze zbliĝaniem siÚ do wieku emerytalnego, pozostawaniem
samotnym, nieaktywnym zawodowo, z zakoñczonÈ na niĝszym poziomie edukacjÈ
oraz z nieregularnymi ěródïami dochodów. Reprezentowany przez respondentów
poziom wiedzy finansowej osób w wieku 50+ nie odbiega znaczÈco od wyników dla
pozostaïych grup wiekowych50 i jedynie w przypadku wiedzy finansowej praktycznej odnotowano znaczne braki.
Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziïy, ĝe najwiÚkszy wpïyw na poziom teoretycznej wiedzy finansowej ma grupa wiekowa oraz wyksztaïcenie respondentów, a na poziom praktycznej wiedzy finansowej – wyksztaïcenie. Ponadto wystÚpuje istotna statystycznie zaleĝnoĂÊ miÚdzy
„teoriÈ i praktykÈ”. Na fakt posiadania produktów bankowych wpïywajÈ:
stan cywilny, aktywnoĂÊ zawodowa, grupa wiekowa, wyksztaïcenie oraz
ěródïa dochodów. Ponadto istnieje istotny statystycznie zwiÈzek miÚdzy
wiedzÈ na temat wystÚpowania na rynku poszczególnych produktów
abich posiadaniem.
BiorÈc pod uwagÚ rozwój usïug bankowych, starzenie siÚ demograficzne ludnoĂci oraz zwiÈzek miÚdzy wiekiem a wykluczeniem finansowym, dla zapewnienia
bezpieczeñstwa finansowego gospodarstw domowych kluczowe staje siÚ skoncentrowanie na kwestii wïÈczania w system bankowy coraz wiÚkszej liczby
osób w wieku 50+ oraz podtrzymywanie ich wïÈczenia, niezaleĝnie od
zmieniajÈcej siÚ z wiekiem sytuacji finansowej i zawodowej. Ze wzglÚdu
na potwierdzone niedostatki w poziomie wiedzy finansowej (teoretycznej i praktycznej) jednym z rozwiÈzañ zmierzajÈcych do poprawienia
wskaěników ubankowienia powinno byÊ podnoszenie wiedzy finansowej.
Konieczne jest zatem poszukiwanie rozwiÈzañ, dziÚki którym osoby 50+ bÚdÈ mogïy angaĝowaÊ siÚ jak najdïuĝej i jak najpeïniej w ĝycie spoïeczeñstwa, a jednym
zbwymiarów tego zaangaĝowania jest takĝe aktywnoĂÊ w nawiÈzywaniu i podtrzymywaniu relacji z bankami.

50

Wyniki badañ pierwotnych dotyczÈcych mieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50 lat
i wiÚcej porównano z wynikami badañ przeprowadzonych wedïug tej samej metodyki na caïej
populacji Polaków. Por. A. Atkinson, F.-A. Messy, Measuring Financial Literacy…, op. cit.
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Streszczenie
Wiedza finansowa postrzegana jest jako kluczowa determinanta procesów
zwiÚkszania poziomu ubankowienia. Posiadanie wiedzy finansowej (teoretycznej
i praktycznej) prowadzi do poprawy pozycji spoïecznej gospodarstw domowych,
umiejÚtnoĂci korzystania z produktów bankowych, a w konsekwencji do podejmowania bardziej odpowiedzialnych i Ăwiadomych decyzji w odniesieniu do korzystania z produktów i usïug bankowych.
Celem opracowania jest zbadanie zaleĝnoĂci miÚdzy poziomem wiedzy finansowej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami
demograficznymi i spoïeczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych czynników róĝnicujÈcych zakres wïÈczenia w system bankowy osób w wieku 50+. W pracy
przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 500 mieszkañców województwa ïódzkiego w wieku 50+.
Sïowa kluczowe: wiedza finansowa, ĂwiadomoĂÊ finansowa, wïÈczenie bankowe

Abstract
The financial education is seen as one of the key macrosocial determinants
increasing the level of banking inclusion. Individuals with a good financial
knowledge (theoretical and practical) are more able to improve the social position
of households, ability to use banking products and consequently to manage and
resolve any financial problems or opportunities connected with these products.
The aim of the paper is to explore the relationship between the level of financial
knowledge (both theoretical and practical), and selected demographic and socioeconomic characteristics, and identify the key factors differentiating the scope
ofbbanking inclusion of people aged 50+. The paper presents the results of a survey
carried out on the representative sample of 500 inhabitants of Lodz, aged 50+.
Key words: financial knowledge, financial capability, banking inclusion
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